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Minnisblað

til sérfræðinganefndar um skoðun á VII. 
kafla í tillögum stjórnlagaráðs að frumvarpi til 

nýrra stjórnarskipunarlaga fyrir Ísland.

1. Afmörkun - Inngangur
Undirritaður hefur verið beðinn um að lesa tillögu Stjórnlagaráðs að frumvarpi til 
stjórnarskipunarlaga, og setja fram athugasemdir við VII. kafla tillögunnar, sem fjallar um 
sveitarstjórnarstigið. Leitast er við að fjalla um viðfangsefnið með hliðsjón af bókun 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis frá 70. fundi nefndarinnar, 13. júní 2012.

Það ákvæði gildandi stjórnarskrárinnar sem sérstaklega fjallar um sveitarfélögin, 78. gr., er 
staðsett í mannréttindakafla hennar. Þessu er breytt með tillögu stjórnlagaráðs. Í tillögu 
ráðsins er gert ráð fyrir að í staðinn komi sérstakur kafli um sveitarfélögin, fjórar greinar.

78. gr. gildandi stjórnarskrár hljóðar svo:

Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða.
Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að 
ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.

Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs standa báðar þessar málsgreinar óbreyttar. Fyrsta mgr. 78. 
gr. verður 1. mgr. 105. gr. í tillögunni en 2. mgr. 78. gr. verður 3. mgr. 105. Hins vegar eru 
lögð til nokkur ný ákvæði.

Með vísan til þess að ákvæði VII. kafla í tillögum stjórnlagaráðs byggjast í grunninn á ákvæði 
78. gr. gildandi stjórnarskrár og forsögu hennar er óhjákvæmilegt annað en að víkja að því, 
eftir því sem við á, hvaða efnislegu breytingar felist í tillögunum frá gildandi stjórnarskrá.

2. Ákvæði um sveitarfélögin eru færð úr mannréttindakafla stjórnarskrárinnar
Í 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar felast nokkrir þættir. Litið hefur verið svo á að orðalagið í
1. mgr. 78. gr. um að sveitarfélögin ráði sjálf, m.a. með vísan til uppruna þess og
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staðsetningar í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, feli í sér vernd íbúa sveitarfélaganna til 
að kjósa sér eigin stjórn -  sveitarstjórn -  í lýðræðislegum kosningum sem hafi með höndum 
stjórn málefna sveitarfélagsins. Staða ákvæðisins í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar hefur 
fyrst og fremst haft þýðingu í tengslum við ályktanir um þetta, þ.e. lýðræðisleg réttindi íbúa 
sveitarfélaganna.

Með tillögu stjórnlagaráðs er hinn lýðræðislegi þáttur 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar 
tryggður í 1. mgr. 107. gr., en þar er skýrt kveðið á um að sveitarfélögum sé stjórnað af 
sveitarstjórnum sem starfi í umboði íbúa og eru kjörnar í almennum leynilegum kosningum. 
Ákvæði 1. mgr. 107. gr. í tillögum stjórnlagaráðs er, hvað varðar rétt íbúa sveitarfélaga til að 
kjósa sér sveitarstjórn, almennt séð í samræmi við það inntak sem 1. mgr. 78. gr. gildandi 
stjórnarskrár hefur verið gefið að þessu leyti. Verður því ekki séð að það muni hafa nein áhrif 
á réttindi íbúa sveitarfélaganna til að kjósa eigin stjórn þótt ákvæði um sveitarfélögin færist úr 
mannréttindakafla stjórnarskrár í sérstakan kafla. Lýðræðislegur kosningaréttur borgaranna 
fær skýrari stjórnskipulegan grundvöll en nú er, þrátt fyrir þessa ráðstöfun.

Staðsetning ákvæðisins í gildandi stjórnarskrá getur mögulega einnig haft þýðingu varðandi 
túlkun 2. mgr. 78. gr., sem fram kemur í 3. mgr. 105. gr. í tillögu stjórnlagaráðs. Mikilvægt er 
að hafa í huga að ákvæðið felur í sér undantekningu frá þeirri reglu sem varðar skattlagningu 
að vald til álagningar skatta verði ekki framselt til stjórnvalda. Af undantekningunni leiðir til 
dæmis að heimilt er að framselja sveitarfélögunum vald til að ákveða álagningarprósentu 
útsvars, innan tiltekinna marka. Af þessu ákvæði leiðir semsagt að sveitarfélögum má 
framselja ákvörðun um skattinnheimtu, enda sé hún lögbundin að nokkru marki. Ákvæði um 
bann við framsali á skattlagningarvaldi til stjórnvalda er nú staðsett í 77. gr. 
stjórnarskrárinnar, og samhengi þessara tveggja ákvæða því ljósara í gildandi stjórnarskrá en 
er í tillögu stjórnlagaráðs. Með skýringum í greinargerð á að vera hægt að taka af vafa um 
þetta atriði, enda hefur þegar skapast nokkur hefð um þessa túlkun 2. mgr. 78. gr. gildandi 
stjórnarskrár. Tilfærsla þessa ákvæðis úr mannréttindakafla stjórnarskrárinnar á því ekki að 
hafa nein áhrif á túlkun þess.

3. Samræmi við Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga
Íslenska ríkið hefur fullgilt Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga, sbr. C-deild 
Stjórnartíðinda, skjal nr. 7/1991, en þar kemur m.a. fram, sbr. 2. gr., að meginreglan um 
sjálfstjórn sveitarfélaga skuli viðurkennd í landslögum og í stjórnarskránni ef unnt er.

Íslensk löggjöf er almennt séð í góðu samræmi við ákvæði Evrópusáttmála um sjálfstjórn 
sveitarfélaga. Einnig íslenska stjórnarskráin. Er það staðfest með skýrslum sem unnar hafa 
verið á vegum Evrópuráðsins fyrir sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins (Congress of Local and 
Regional Authorities), sbr. skýrslu um staðbundið lýðræði á Íslandi, (Local democracy in 
Iceland), sem lögð var fyrir sveitarstjórnarþingið á fundi þess 2. mars 2010, CPL(18)3, og 
skýrslu um stöðu Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga í landsrétti (The European
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Charter of Local Self-Government in domestic law), sem lögð var fyrir sveitarstjórnarþingið á 
fundi þess 18.-20. október 2011, CPL(21)2.

Almennt séð verður að telja að tillögur stjórnlagaráðs séu í góðu samræmi við ákvæði 
Evrópusáttmálans. Ekki verður séð að mikilvægir þættir sáttmálans hafi gleymst eða að rétt 
væri að breyta tillögum stjórnlagaráðs að öðru leyti vegna hans. Eftir því sem við á verður 
vikið nánar að sáttmálanum í umfjöllun um einstakar greinar í tillögum stjórnlagaráðs hér að 
aftan. -  Vísast í því sambandi ekki síst til umfjöllunar í 10. tölulið minnisblaðisins, um 
málskotsrétt sveitarfélaga.

4. Um 1. mgr. 105. gr. — Sjálfstæði sveitarfélaga
Ákvæði 1. mgr. 105. gr. er samhljóða 1. mgr. 78. gr. gildandi stjórnarskrár. Eins og fram 
kemur í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið þá hefur verið litið svo á að ákvæðið feli fyrst 
og fremst í sér stefnuyfirlýsingu stjórnarskrárgjafans um að þau skuli njóta sjálfstjórnar. 
Einnig hefur verið bent á að í ákvæðinu felist réttur íbúa sveitarfélaga til að kjósa eigin stjórn, 
sbr. umfjöllun undir kafla 2 hér að ofan, sem og stjórnskipuleg trygging fyrir því að hér skuli 
vera sveitarfélög.

Þrátt fyrir að það sé ekki tekið fram í stjórnarskránni, eða tillögu stjórnlagaráðs, þá felst það í 
orðinu „sveitarfélag“ að um er að ræða staðbundna stjómsýsluemmgu, sem falið er að hafa 
með höndum tiltekin staðbundin verkefni -  almennt opinbers eðlis. Þá er rétt að taka það fram 
einnig, en þessari forsendu er ekki lýst í skýringum stjómlagaráðs, að „sjálfstjórn 
sveitarfélaga“ felur í grundvallaratriðum í sér að sveitarfélög skuli sjálf fá að stjóma eigin 
málefnum innan ramma laga. Það er sá lagarammi sem Alþingi hefur sett sem fyrst og fremst 
afmarkar sjálfstjórnina. Önnur stjórnvöld, t.d. ráðherrar, undirstofnanir ráðuneyta eða 
sjálfstæð stjórnvöld á vegum ríkisins, hafa hins vegar almennt ekki yfirstjórnunarheimildir 
gagnvart sveitarfélögunum, nema slík yfirstjórn hafi sérstaklega verið ákveðin með lögum. 
Rétt er jafnframt að hafa í huga að það gengur ekki gegn gildandi stjórnarskrá að fela öðrum 
stjórnvöldum yfirstjórn yfir tilteknum verkefnum sveitarfélaganna, eða eftirlit með 
verkefnum þeirra. Vegna þess að sjálfstjórnin er stjórnarskrárbundin þá verður slík yfirstjórn 
að vera ákveðin af löggjafanum, og þá verður einnig að ætla að þessi yfirstjórn, eða heimildir 
annarra til afskipta af stjórnsýslu sveitarfélaga, megi ekki fela í sér svo ríkt inngrip í starfsemi 
þeirra að þau hafi sjálf ekkert svigrúm eftir til að ráðstafa sjálf á grundvelli staðbundinna 
hagsmuna íbúa sveitarfélagsins. Ekkert bendir til þess að við þessu sé hreyft með tillögum 
stjórnlagaráðs.

Ákvæði 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar, eins og hún nú stendur, á fyrirmynd í dönsku 
stjórnarskránni. Í almennum skýringum stjórnlagaráðs við ákvæði VII. kafla tillögu sinnar 
kemur m.a. eftirfarandi fram:

„Í Svíþjóð er staða sveitarfélaga mun nánar skilgreind en í íslensku stjórnarskránni. Í sænsku 
stjórnarskránni er m.a. fjallað um fulltrúalýðræði og sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga og
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skilgreind meginhlutverk þeirra og ábyrgð. Í dönsku stjórnarskránni er ein stutt grein um 
sveitarfélög, 82. gr., þar sem sjálfstjórn sveitarfélaga er háð sama fyrirvara og í íslenska 
stjórnarskrárákvæðinu, þ.e. að útfærsla þess er ákveðin í almennum lögum. Þá er í danska 
ákvæðinu rætt um eftirlitsvald ríkisins þannig að þar er gengið skemmra í sjálfstjórn en 
hérlendis og t.a.m. í Svíþjóð.“

Að nær öllu leyti tel ég enga ástæðu til athugasemda við umfjöllun stjórnlagaráðs um 
sveitarfélögin. Í textanum sem er vitnað til hér að ofan kemur hins vegar fram viss 
misskilningur á eðli sjálfstjórnar sveitarfélaganna.

Til nánari skýringar er rétt að víkja fyrst stuttlega að forsögu íslenska stjórnarskrárákvæðisins. 
Nægir reyndar í því sambandi að nefna að með 16. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, var 
ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar um sveitarfélögin breytt. Ákvæðið var áður í 76. gr. 
stjórnarskrárinnar og hljóðaði svo:

Rétti sveitarfélaganna til að ráða sjálf málefnum sínum með umsjón stjórnarinnar skal
skipað með lögum.

Orðin „með umsjón stjórnarinnar“ hafa verið skilin svo að með þeim væri vísað til eftirlits 
stjórnvalda ríkisins, s.s. ráðuneytis sveitarstjórnarmála, með málefnum sveitarfélaganna. Slíkt 
eftirlit hefur hér á landi almennt séð, bæði sögulega og lagalega, beinst að því, með vísan til 
þess hvað felist í sjálfstjórn sveitarfélaganna, að upplýsa hvort sveitarfélögin fari að lögum í 
störfum sínum, en ekki því hvort þau nýti sjálfstjórnarréttinn á þann hátt sem stjórnvöldum 
ríkisins þykir æskilegur. Eins og fyrr sagði þá útilokar stjórnarskráin ekki, og ekki tillaga 
stjórnlagaráðs heldur, að ákveðnar undantekningar séu gerðar á þessu -  og að eftirlit 
stjórnvalda ríkisins gangi lengra -  svo fremi sem því lágmarksskilyrði stjórnarskrár sé 
fullnægt að sveitarfélögin hafi áfram einhverja sjálfstjórn um a.m.k. einhver af verkefnum 
sínum.

Í upphaflegri mynd þess frumvarps sem síðan varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 
hljóðaði 1. mgr. 16. gr. svo: „Rétti sveitarfélaga til að ráða sjálf málefnum sínum með eftirliti 
ríkisins skal skipað með lögum.“ Sagði í athugasemdum með frumvarpinu að hér væri um að 
ræða ákvæði sem væri efnislega í alla staði samhljóða þágildandi 76. gr. stjórnarskrárinnar. 
Annað kom þar ekki fram um inntak þessarar málsgreinar. Við meðferð Alþingis á 
frumvarpinu varð sú breyting á umræddu ákvæði að felld voru brott orðin „með eftirliti 
ríkisins“. Í ræðu framsögumanns þeirrar þingnefndar sem lagði breytinguna til sagði að með 
þessu teldu nefndarmenn löggjafann í raun og veru fá frjálsar hendur um það með hvaða hætti 
hann teldi eðlilegt að ríkið hefði eftirlit eða umsjón með starfsemi sveitarfélaganna. 
Nefndarmönnum væri þó fullljóst að slíkt eftirlit yrði eftir sem áður að vera fyrir hendi. (Sjá 
Alþt. 1004, B-deild, dálkur 5305. Sjá einnig Alþt. 1995, B-deild, dálk 141.) Ekki er í 
lögskýringargögnum að finna ummæli sem varpa frekara ljósi á markmið umræddrar 
breytingar á ákvæðinu. Ætlun stjórnarskrárgjafans virðist þannig, sé tekið mið af orðum

4



framsögumannsins, hafa verið sú að rýmka heimildir almenna löggjafans til að mæla fyrir um 
það með hvaða hætti ríkið hagaði eftirliti með stjórnsýslu sveitarfélaganna, án þess þó að rök 
hafi komið fram fyrir því að eldra ákvæði stjórnarskrárinnar hafi falið í sér of þröngar skorður 
í því efni. Ekki virðist hafa verið hugmyndin af fella niður eftirlit ríkisins með 
sveitarfélögunum. Þrátt fyrir þetta þá er hin eiginlega og efnislega þýðing þess að fella niður 
orðin „með eftirliti ríkisins“ sú að nú telst almenna löggjafanum frjálst að leggja niður eftirlit 
ríkisins með starfsemi sveitarfélaganna án þess að það gangi gegn stjórnarskrá. Ekki verður 
gengið svo langt að telja að í þessu felist að eftirlit stjórnvalda ríkisins með sveitarfélögunum 
gangi gegn stjórnarskrá, þrátt fyrir þessa breytingu. Á hinn bóginn verður ekki annað séð af 
lögskýringargögnum en að breytingin með stjórnarskipunarlögunum 1995 hafi í reynd byggst 
á ákveðnum misskilningi. Það er einnig misskilningur sem fram kemur í tilvitnuðum 
athugasemdum stjórnlagaráðs að með því að mæla ekki í stjórnarskrá fyrir um eftirlit ríkisins 
með sveitarfélögunum þá sé sjálfstjórn þeirra aukin. Sjálfstjórn sveitarfélaganna felur í sér 
svigrúm þeirra til athafna innan þess lagaramma sem gildir hverju sinni. Ekkert í gildandi 
stjórnarskrá, né tillögum stjórnlagaráðsins, bendir til annars en að sveitarfélögin séu bundin af 
lögunum. Það er því rökvilla að ræða um að eftirlit af hálfu stjórnvalda ríkisins, sem beinist að 
því hvort sveitarfélögin hafi farið að lögum, takmarki sjálfstjórn þeirra.

5. Um 2. mgr. 105. gr. — Sveitarfélög hafi næga burði og tekjur fyrir lögbundin verkefni
Í 2. mgr. 105. gr. tillagna stjómlagaráðs er lagt til að komi svohljóðandi ákvæði: „Sveitarfélög 
skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum“ Þetta ákvæði væri 
nýmæli í íslenskri stjórnarskrá. Sambærilegt ákvæði, hvað varðar fjárhagsþátt 2. mgr. 105. gr., 
er hins vegar að finna í 9. gr. Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga í 2. mgr. þess 
ákvæðis segir svo: „Tekjustofnar sveitarstjórna skulu vera í samræmi við þau verkefni sem 
þeim eru falin í stjómarskránni og lögum.“ („Local authorities' financial resources shall be 
commensurate with the responsibilities provided for by the constitution and the law.“).

Ekki verður annað séð en að í meginatriðum sé samræmi sé milli tilvitnaðs ákvæðis í 9. gr. 
Evrópusáttmálans og svo tillögu stjórnlagaráðs. Í skýringum stjórnlagaráðs við tilvitnað ákvæði 
segir að hér sé um „efnisreglu að ræða þó hún takmarkist við þau verkefni sem löggjafinn felur 
sveitarfélögunum“. Þá segir þar einnig svo um skýringu ákvæðisins:

Markmið ákvæðisins er að stuðla að því að samræmi sé milli lögbundinna verkefna 
sveitarfélaga og tekna þeirra. Í ljósi þess að ráðið leggur til óbreytta málsgrein um að 
tekjustofnar sveitarfélaga skyldu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til þess að 
ákveða hvort og hvernig þeir væru nýttir, var talið að herða þyrfti á þeirri skyldu 
löggjafans að tryggja samræmi milli verkefna og tekna, þ.e. að tryggja að nægar tekjur 
væru fyrir hendi til lögbundinna verkefna sveitarfélaga.

Skylda til þess að stuðla að samræmi milli lögbundinna verkefna og tekna hvílir þó 
ekki einhliða á miðstjórnarvaldinu, löggjafanum; í ákvæðinu felst einnig réttur fyrir 
löggjafann til að skipa málum þannig að sveitarfélög séu nægilega öflug til að sinna
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verkefnum sínum og þá er einkum átt við stærð sveitarfélaga. Skyldan hvílir þá einnig 
á sveitarfélögum að sæta slíkum reglum og sveitarstjórnum að haga málum þannig að 
ekki stefni í óefni. Löggjafinn útfærir þetta nánar í lögum, m.a. um aðhald og eftirlit 
með fjármálum sveitarfélaga í samráði við sveitarfélög, sbr. samráðsskylduna sem 
einnig er nýmæli. Sveitarfélög eiga því að vera nægilega burðug sem helgast m.a. af 
hæfilegri stærðarhagkvæmni.

Markmiðinu um nægilega burði og samræmi milli verkefna og tekna má einnig ná 
með samstarfi milli sveitarfélaga, svo sem nú er algengt í svonefndum 
byggðasamlögum skv. sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 og fleiri lögum.

Rætt var um hvort sleppa mætti orðinu „lögbundnum“ í því skyni að skylda þessi og 
réttur næði einnig til verkefna sem sveitarfélög ákvæðu upp á sitt einsdæmi að sinna 
án lagaskyldu. Þótti það í betra samræmi við sjálfstjórn sveitarfélaga og þá staðreynd 
að mörgum mikilvægum verkefnum, svo sem almenningssamgöngum, er sinnt af hálfu 
sumra sveitarfélaga án lagaskyldu. Á hinn bóginn var talið að slík skylda á hendur 
ríkisvaldinu væri of þungbær ef sveitarfélög ættu að hafa sjálfdæmi um verkefni enda 
hefur Stjórnlagaráð leitast í tillögugerð sinni við að tryggja að völd og ábyrgð fari 
saman.

Undirritaður telur að ekkert í tilvitnuðum skýringum gefi tilefni til athugasemda af hans hálfu. 
Sérstaklega ber að taka undir þá niðurstöðu ráðsins að ekki væri eðlilegt að sleppa orðinu 
„lögbundnum“ í ákvæðinu, (reyndar væri það mjög óheppilegt) enda má telja mikilvægt að 
ábyrgð og vald fylgist að.

Það er þó eitt atriði sem ber að staldra við í þessu sambandi, og ekki virðist gefinn nægur 
gaumur í skýringum stjórnlagaráðs, en það er hvort ákvæðið veiti sveitarfélögum 
stjórnarskrárvarin rétt til fjárframlaga sem hægt væri að framfylgja fyrir dómstólum. Hvernig 
fer með samspil fjárstjórnarvalds Alþingis og dómsvaldsins í slíku tilviki? Á hinn bóginn er í 
tillögum stjórnlagaráðs einnig fjallað um mat á áhrifum lagafrumvarpa, og í 108. gr. tillögunnar 
um samráð við sveitarfélögin um lagafrumvörp er varða þau sérstaklega. Þá er einnig erfitt að 
sjá fyrir sér með hvaða hætti sveitarfélögin fengju umfjöllun dómstóla um slíkt atriði, nema þá 
e.t.v. ef slíkri málsástæðu mætti halda frammi í dómsmáli þar sem sveitarfélag krefðist 
ógildingar á ákvörðun stjórnvalda af hálfu ríkisins í máli þar sem tilteknar skyldur væru lagðar 
á sveitarfélag á grundvelli laga, s.s. ef ráðuneyti menntamála legði slíka skyldu á sveitarfélag á 
grundvelli grunnskólalaga. Almennt verður ekki annað séð en að slíkt kæmi þá aðeins með 
óbeinum hætti til umfjöllunar dómstóls. Dómstólar gætu með öðrum orðum ekki gripið með 
beinum hætti inn í fjárstjórnarvald Alþingis að þessu leyti.

6. Um 3. mgr. 105. gr. — Sjálfstæðir tekjustofnar
Ákvæði 3. mgr. 105. gr. er samhljóða 2. mgr. 78. gr. stjómarskrárinnar. Mikilvægasta þýðing 
ákvæðisins er sú að í því felst frávik frá því ákvæði í tillögu stjórnlagaráðsins að óheimilt sé að
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framselja nokkurn þátt skattlagningarvalds til stjórnvalda. Með hliðsjón af því sem fram kemur í 
skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið hefur ráðið haft þetta atriði í huga, en þar segir m.a. svo:

Ákvæðið gengur sem sérregla að nokkru leyti framar almennum reglum stjórnarskrár 
um skattamál í 1. mgr. 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar sem teknar eru upp 
óbreyttar í frumvarp þetta.

Undirritaður telur til viðbótar rétt að benda á annað atriði. Í umræðu um gjaldtöku sveitarfélaga 
hafa stundum komið upp álitamál um þýðingu 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár fyrir gjaldtöku 
sveitarfélaganna. Í áliti umboðsmanns Alþingis frá 27. mars 2002 í máli nr. 3221/2001, varðandi 
töku fráveitugjalda í Reykjanesbæ, fjallaði umboðsmaður m.a. almennt um gjaldtöku 
sveitarfélaganna. Vísaði hann til tilvitnaðs ákvæðis stjórnarskrárinnar, auk ákvæða 
sveitarstjórnarlaga og laga um tekjustofna sveitarfélaga. Síðan segir í álitinu:

Í framangreindum ákvæðum stjórnarskrárinnar og laga birtist sú meginregla að 
tekjuöflun sveitarfélaga eins og annarra opinberra aðila verður að byggjast á heimild í 
lögum óháð því hvort um er að ræða skattheimtu eða gjald fyrir þjónustu sem látin er í 
té. Séu slíkar lagaheimildir til staðar verður við beitingu þeirra að taka afstöðu til þess 
hversu víðtækar þær eru, þ.e. í hvaða tilvikum þær heimila töku gjalds og í hvaða mæli 
auk þess sem þörf kann að vera á að skýra saman þær lagaheimildir sem sveitarfélag 
hefur til gjaldtöku á sama starfssviði.

Í skýringum stjórnlagaráðs er þetta viðhorf áréttað. Þar segir m.a. svo:

Ákvæði 3. mgr. kveður á um tekjustofna sveitarfélaga og kom nýtt inn í stjórnarskrá 
með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Það er talið staðfesta að tekjuöflun 
sveitarfélaga þurfi að byggjast á heimild í lögum en þeim sé í sjálfsvald sett hvort og 
hvernig þau nýta lögákveðna tekjustofna.

Það vandamál sem hér skapast lýtur að ýmsum gjöldum eða endurgjaldi sem sveitarfélög 
innheimta vegna þjónustu eða starfsemi sem þau sinna á ólögfestum grundvelli, og án vafa er 
komið útfyrir svið hinnar svonefndu skattheimtu. Miklar takmarkanir hljóta eðli máls 
samkvæmt að vera á slíkri ólögfestri starfsemi sveitarfélaga, bæði af tilliti til samkeppnisreglna 
sem gilda á einkamarkaði, en einnig vegna sjónarmiða um agaða meðferð opinberra hagsmuna í 
almannaþágu. Í ákveðnum tilvikum koma álitaefni af þessu tagi þó upp, og verður vart séð að 
gjaldtaka sé í öllum tilvikum óheimil án settra laga um þá tilteknu tekjuöflun. Hér má sem dæmi 
nefna töku hóflegs gjalds fyrir aðgang að almenningssundlaugum. Í þessu ljósi er það afstaða 
undirritaðs að ekki sé þörf á að breyta tilvitnuðu ákvæði í 3. mgr. 105. gr. tillögu stjórnlagaráðs, 
en á hinn bóginn væri rétt að leitast við að haga orðalagi í greinargerð ekki svo afgerandi sem 
nú er.
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7. Um 106. gr. - Nálægðarreglan
Ákvæði 106. gr. tillagna stjórnlagaráðs hljóðar svo:

Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði þeirra, eru þeir þættir opinberrar þjónustu 
sem best þykir fyrir komið í héraði svo sem nánar skal kveðið á um í lögum.

Í almennum athugasemdum við VII. kafla í tillögu stjómlagaráðs kemur eftirfarandi fram:

Eitt þeirra megingilda sem Stjórnlagaráð hefur haft til hliðsjónar í starfi sínu er 
valddreifing. Gegn sterku miðstjórnarvaldi handhafa löggjafar- og framkvæmdarvalds 
má mynda mótvægi og dreifa valdi með því að flytja verkefni, ákvörðunarvald og 
tekjustofna til sveitarfélaga eða héraða. Slíkt má að óbreyttu gera með almennum 
lögum og án stoðar í stjórnarskrá en ráðið taldi þó rétt að skerpa og skýra ákvæði um 
sveitarfélög í stjórnarskránni í því skyni að löggjafinn hefði ekki algert sjálfdæmi um 
hvort slík valddreifing ætti sér stað.

Í sambandsríkjum (e. federal states) er gjarnan viðhöfð einhvers konar nálægðarregla 
sem kveður á um að úr hverju máli skuli leyst á lægsta stjórnsýslustigi sem nær utan 
um það, m.ö.o. að ákvarðanir séu teknar eins nálægt þeim sem þær varða og mögulegt 
er. Á ensku er nálægðarregla nefnd „principle of subsidiarity“ og er skilgreind þannig:

Subsidiarity is the idea that a central authority should have a subsidiary function, 
performing only those tasks which cannot be performed effectively at a more 
immediate or local level.

Stundum er sagt að í reglunni felist að um mál skuli fjallað á þeim vettvangi sem best 
nær utan um það, en í því felst t.d. að um stærri umhverfismál skuli fjallað á breiðari 
grundvelli en í héraði eða á sveitarstjórnarstigi einvörðungu.

Þrátt fyrir að það sé ekki beinlínis tilgreint í skýringum stjómlagaráðs þá hefur ákvæði 106. gr. 
mikil tengsl við ákvæði 1. og 2. mgr. 105. gr., enda ræðst sjálfstjóm sveitarfélaganna í grunninn 
af því (1) hvaða verkefni löggjafinn ákveður að fela þeim og hvaða svigrúm er til útfærslu þeirra 
og (2) þeim fjármunum sem sveitarfélögunum eru ætlaðir til útfærslu og framkvæmdar þeirra 
verkefna sem þau á annað borð hafa svigrúm til að útfæra. Í skýringum við 1. mgr. 105. gr. 
tillögunnar kemur einnig eftirfarandi fram:

Stjórnlagaráði þótti rétt að bæta við ákvæðið í því skyni að löggjafinn, meginhandhafi 
ríkisvalds, hafi ekki sjálfdæmi um hvort og hve mikið sjálfstæði sveitarfélaga eða 
sveitarstjórna sem handhafa staðbundins opinbers valds skuli vera. Þótti ráðinu af

8



þeim sökum og með vísan til framangreinds ekki koma til greina að hafa 
stjórnarskrárákvæði um sveitarfélög óbreytt.

Líklegt má telja að tilvitnað ákvæði 106. gr. feli í sér tillögu um efnislega mestu breytinguna á 
stjórnskipulegri stöðu sveitarfélaganna. Undirritaður telur ekki tilefni til að taka afstöðu til 
þeirrar pólitísku stefnumörkunar sem í ákvæðinu felst. Á hinn bóginn vill undirritaður benda á 
tvennt. Í fyrsta lagi verður ekki séð að heppilegt sé að hafa ákvæðið bindandi eða orðað með of 
afgerandi hætti. Það er eðlilegt að löggjafinn hafi mat um það hvaða verkefni falla undir þetta 
viðmið á hverjum tíma. Í öðru lagi skal því velt upp hvort ekki væri eðlilegt að orða ákvæðið 
svo:

Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði þeirra, skulu vera þeir þættir opinberrar 
þjónustu sem best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn þeirra, svo sem nánar skal 
kveðið á um í lögum.

Ástæða þess að undirrituðum þykir rétt að orða ákvæðið svo er sú að umtalsverður hluti 
opinberrar þjónustu er rekinn á staðbundnum forsendum, s.s. ýmislegt er varðar löggæslu eða 
heilsugæslu. Það verður ekki séð að stjórnlagaráð hafi beinlínis haft þá forsendu til 
grundvallar tillögu sinni að til sveitarfélaganna færu einnig þau staðbundnu verkefni -  
nauðsynlega -  sem ekki ætti að útfæra á grundvelli sjálfstjórnar sveitarfélaganna. Það eru með 
öðrum orðum fjöldi opinberra verkefna sem sögulega hefur verið a.m.k. að einhverju marki 
verið staðbundinn en ekki verður séð að nauðsynlega þurfi að útfæra á forsendum 
sveitarfélaga, t.d. ef eðli málaflokksins er þannig að ekki telst eðlilegt að hafa útfærslu hans 
mismunandi milli svæða. Hér má t.d. nefna ákæruvald. Þessi breytingartillaga kæmi ekki í veg 
fyrir að Alþingi gæti ákveðið að færa slík verkefni, s.s. löggæslu eða ákæruvald, til 
sveitarfélaganna, en breytingin opnar hins vegar á það að löggjafinn geti metið það svo að þó 
svo að verkefni sé rekið staðbundið þá þurfi það ekki nauðsynlega að vera á hendi 
sveitarfélags, ef eðli þess er ekki þannig að ætla megi að sveitarfélag, með pólitískt kjörinni 
yfirstjórn, sé betur til þess fallið að sinna því en annað stjórnvald.

8. Um 107. gr. — Kosningar til sveitarstjórna og íbúalýðræði
Undirritaður telur ekki ástæðu til athugasemda við ákvæði 107. gr. eða skýringar við það. 
Undirrituðum er kunnugt um að bent hafi verið á að rétt sé að huga að samræmi þessa 
ákvæðis við ákvæði 67. gr. í tillögu stjórnlagaráðs um þau mál sem hægt er að leggja í 
þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu eða frumkvæði kjósenda samkvæmt 65. og 66. gr. 
Undirritaður telur þá tillögu óþarfa. Það liggur í hlutarins eðli að sveitarfélögin eru stjórnvöld 
sem ekkert mega framkvæma sem gengur í berhögg við lög. Þegar lög eru útfærð um 
íbúalýðræði, og mögulegan rétt íbúa sveitarfélaganna til að krefjast atkvæðagreiðslu um 
sveitarstjórnarmálefni, þá má segja að lagareglur um það haldi ekki vatni ef til þessa er ekki 
tekið tillit við útfærslu þeirra. Um þetta þarf ekki að fjalla sérstaklega í stjórnarskrá, af þeirri 
ástæðu að stjórnskipulegt gildi ákvarðana sveitarfélaga er allt annað en laga.
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9. Um 108. gr. — Samráðsskylda við sveitarstjórnir og samtök þeirra
Í 108. gr. er kveðið á um skyldu til að hafa samráð við sveitarstjórnir og samtök þeirra við 
undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga. Undirritaður telur að þetta 
ákvæði sé til þess fallið að hafa jákvæð áhrif á gæði lagasetningar almennt. Það stendur að því 
leyti í ákveðnu samhengi við 57. gr. í tillögu stjórnlagaráðs um að mat á áhrifum lagasetningar 
skuli fylgja frumvörpum til laga samkvæmt nánari fyrirmælum í lögum. Undirritaður telur að 
það sé þýðingarmikið að ákvæði af þessu tagi komi fram í stjórnarskrá, þar sem þá vaknar 
einnig skylda Alþingis til samráðs. Eðlilega túlkun verður að telja að þegar þingmál hefst á 
grundvelli 66. gr. í tillögu stjórnlagaráðs þá hvíli þessi skylda á Alþingi, varði þingmálið 
sveitarfélögin. Rétt er einnig að taka fram að samráð er iðullega haft við sveitarfélögin við 
undirbúning lagasetningar sem þau varðar.

Það sem helst veldur vafa um túlkun ákvæðisins er hvort lög teljist ekki hafa verið réttilega sett 
hafi það farist fyrir að hafa samráð við öll eða einhver af sveitarfélögum landsins áður en að þau 
voru sett, með þeim mögulegu afleiðingum að lögin teljist ekki stjórnskipulega gild 
réttarheimild sem beitt verður eða framfylgt. Við fyrstu sýn verður ekki séð að samráð við 
sveitarfélögin sé nauðsynlega til þess fallið að hafa áhrif á efnislega niðurstöðu af meðferð 
lagafrumvarps. Í því tilliti væri mjög óvarlegt að ætla að skortur á samráði myndi almennt séð 
geta leitt til þess að lög teldust ekki hafa stjórnskipulegt gildi að mati dómstóla. Stjómlagaráð 
virðist þó gera ráð fyrir að sú gæti orðið staðan í fremur óskýrri athugasemd þar um í skýringum 
við ákvæðið.

Eins veldur það ákveðnum vafa hvernig með skuli fara ef lög þarf að setja með mjög skömmum 
fyrirvara, en oft getur á það reynt í lagasetningu að þar eru undir bæði staðbundnir hagsmunir 
sveitarfélaganna og heildarhagsmunir þjóðarinnar eða stórs hluta hennar. Í skýringum 
stjómlagaráðs er rætt um hæfilegan fyrirvara, sem m.a. ráðist af því hvort lagafrumvarp varði 
verulegar breytingar á gildandi rétti eða óbreytta aðstöðu. Við þá skýringu er ekki ástæða til að 
gera athugasemdir, heldur hitt hvernig með skuli fara ef mjög illa vinnst tími til samráðs við 
sveitarfélögin, án þess þó að neyðarréttur knýji á um frávik frá samráðinu. Rétt er hér einnig að 
benda á að í 6. mgr. 4. gr. Evrópusáttmála um sjálfstjóm sveitarfélaga er rætt um samráð við 
sveitarfélögin vegna allra málefna sem varða þau beinlínis -  að því leyti sem hægt er. („Local 
authorities shall be consulted, insofar as possible, in due time and in appropriate way in the 
planning and decision-making processes for all matters which concern them directly.“)

Í ljósi þessara athugasemda er það afstaða mín að rétt væri að huga vel að orðalagi ákvæðisins, 
og meitla það betur m.t.t. þeirra.

10. Málskotsréttur sveitarfélaganna
Í skýringum stjórnlagaráðs við VII. kafla tillagna ráðsins segir svo um réttarfarsleg úrræði 
sveitarfélaganna vegna brota á sjálfstjómarrétti sveitarfélaga eða öðrum form- eða 
efnisákvæðum stjórnarskrárinnar:
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Í erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga og á fundi með starfsfólki sambandsins var 
einnig lögð áhersla á að tryggð yrðu réttarfarsleg úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti 
sveitarfélaga eða öðrum form- eða efnisákvæðum stjórnarskrár. Rætt var óformlega í 
kjölfarið að sveitarfélög þyrftu að geta átt aðild að stjórnlagamáli hjá Hæstarétti. Þó að 
slíkur stjórnarskrárvarinn réttur hafi ekki ratað inn í frumvarp þetta verður að telja að 
löggjafanum sé heimilt að rýmka aðild að slíkum stjórnlagamálum með því að mæla 
fyrir um slíka aðild annarra en tilgreindir eru í ákvæðinu, þ.e. forseti, þingnefnd og 
þriðjungur þingmanna. Slík leið væri eðlileg til þess að skera úr ágreiningi handhafa 
miðstjórnarvalds og sveitarstjórnar eða sveitarstjórna um hvort reglu stjórnarskrárinnar 
um samráðsskyldu sbr. 108. gr. eða nálægðarreglu sbr. 106. gr. hefði verið fylgt. 
Stendur upp á löggjafann að tryggja réttarfarsleg úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti 
sveitarfélaga eða öðrum form- eða efnisákvæðum stjórnarskrár hvað þau varðar.

Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis um 
tillögu stjómlagaráðs, dags. 30. nóvember 2011, kemur fram jákvæð afstaða til tillagna 
stjórnlagaráðs, en þó er vikið að því að á skorti að innleiddur sé með fullnægjandi hætti 
Evrópusáttmáli um sjálfstjóm sveitarfélaga, þar sem ekki sé gert ráð fyrir að sveitarfélög geti 
borið undir dómstóla meint brot gegn sjálfstjómarréttinum, sbr. 11. gr. sáttmálans. Um þetta 
vísar Samband íslenskra sveitarfélaga til skýrslu sem lögð var fyrir sveitarstjórnarþing 
Evrópuráðsins (Congress of Local and Regional Authorities), um staðbundið lýðræði á 
Íslandi, (Local democracy in Iceland), á fundi þess 2. mars 2010, CPL(18)3.

Það er rétt sem sambandið bendir á að í þessari skýrslu kemur fram að réttur sveitarfélaganna 
til að leita til dómstóla, sbr. 11. gr. evrópusáttmálans, sé ekki fyllilega tryggður í íslenskum 
lögum (sjá bls. 12-13). Þá athugasemd ber hins vegar að gera við umfjöllun í skýrslunni um 
þetta atriði að hún virðist ekki fyllilega rétt lýsing á aðstæðum að íslenskum rétti.

Ákvæði 11. gr. evrópusáttmálans hljóðar svo:

Sveitarstjórnir skulu hafa rétt til að leita aðstoðar dómstóla til þess að tryggja 
sjálfsstjórn sína og til þess að haldnar séu í heiðri þær grundvallarreglur um 
sjálfsstjórn sem lögfestar eru í stjórnarskránni eða löggjöf landsins.

Ekki er hægt að fullyrða að í þessu felist að sveitarfélögin skuli eiga rétt til þess að leita til 
dómstóla beint til þess að bera undir þá hvort lög, eða stjórnvaldsfyrirmæli svo dæmi sé tekið, 
standist ákvæði stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn sveitarfélaga. Það segir aðeins í þessu 
ákvæði að sveitarfélögin skuli hafa rétt til að leita aðstoðar dómstóla til að tryggja sjálfstjórn 
sína og til þess að haldnar séu í heiðri grundvallarreglur um sjálfstjórn.

Í síðari skýrslu Evrópuráðsins, sem lögð var fyrir sveitarstjórnarþing ráðsins í september árið 
2011, er að finna heildarsamantekt á því hvernig réttur sveitarfélaga í þeim ríkjum sem eiga 
fulltrúa á sveitarstjórnarþinginu til að verja sjálfstjórn sína fyrir dómstólum er tryggður, sjá
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skjal CPL(21)2, málsgreinar 85-101. Niðurstaða þeirrar skýrslu er ekki sú að réttindi íslenskra 
sveitarfélaga séu ekki fullnægjandi að þessu leyti. Í skýrslunni segir m.a. svo (tilvísun til 
viðeigandi málsgreina í henni fylgir tilvitnuninni):

94. This conclusion does not necessarily imply that there is inadequate protection in 
the nine countries which have no Constitutional Court, where there is no possibility of 
direct repeal of provisions of ordinary legislation allegedly at variance with 
constitutional principles of local self-government.

95. In those countries, an examination was made of whether the ordinary courts have 
power to declare inapplicable to certain individual cases provisions of ordinary law 
deemed to be not in conformity with the Constitution, as a useful measure for the 
protection of local self-government, in the absence of power to annul the said disputed 
provisions.

96. In only five countries (Denmark, Finland, Greece, Iceland and Sweden) is there a 
clearly positive reply. The ordinary courts, in order to safeguard the rights of a local 
authority, may not only set aside administrative acts but also declare inapplicable any 
legislative provisions conflicting with the principles of local self-government 
‘enshrined in the Constitution’.

Rétt er að hafa í huga að í nokkrum tilvikum hefur Hæstiréttur Íslands, í málum gegn íslenska 
ríkinu, komist að þeirri niðurstöðu að tiltekið lögmælt skipulag, eða lagaákvæði, gangi gegn 
stjórnarskránni. Dómstólar hafa einnig komist að þeirri niðurstöðu að stjórnvaldsfyrirmæli eða 
einstakar stjórnvaldsathafnir standist ekki lög, t.d. eins og þau ber að túlka á grundvelli 
stjórnarskrárinnar. Ekkert stendur því beinlínis í vegi að Hæstiréttur eða aðrir dómstólar 
myndu víkja til hliðar lagaákvæðum eða fyrirmælum stjórnvalda ríkisins að kröfu 
sveitarfélags á þeim grunni að þau gangi gegn stjórnarskrárbundinni sjálfstjórn sveitarfélaga, 
enda þótt slíkt mál kæmi ekki til kasta dómstóla í formi almennrar fyrirspurnar eða kröfu um 
að lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum yrði vikið til hliðar, heldur í því formi að um gildi laga 
eða stjórnvaldsfyrirmæla væri tekist í afmörkuðu máli þar sem kröfur væru bundnar við 
einstaklega hagsmuni. Eigi sveitarfélag lögvarða hagsmuni af niðurstöðu máls, t.d. af 
ákvörðun stjórnvalds á vegum ríkisins, er ekkert því í vegi, réttarfarslega, að sveitarfélag geti 
átt aðild að máli. Sveitarfélög hafa einnig í nokkrum tilvikum höfðað mál til ógildingar á 
ákvörðunum stjórnvalda ríkisins, sem að þeim beinast, sbr. til að mynda dóm Hæstaréttar frá
10. febrúar 2011 í máli nr. 579/2010, íslenska ríkið gegn Flóahreppi.

Ekki verður annað séð en að þessi aðstaða að lögum geti í sjálfu sér fullnægt skilyrðum 11. gr. 
Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga, líkt og hún telst gera það í Danmörku og Svíþjóð, 
þrátt fyrir að á hana reyni sjaldan í íslenskum rétti (sbr. m.a. málatilbúnað 
Kópavogskaupstaðar í máli sem síðan var dæmt af Hæstarétti, en þó á öðrum forsendum en
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sjálfstjórnarrétti sveitarfélagsins, Hæstaréttardómur frá 1996, birtur á bls. 582 í dómasafni 
réttarins).

Í þessu ljósi telur undirritaður ekki tilefni til annars en að taka undir það sem fram kemur í 
skýringum stjórnlagaráðs við ákvæði VII. kafla í tillögum ráðsins, að það sé rétt að fela 
almenna löggjafanum að útfæra frekari réttindi sveitarfélaganna til málsóknar á hendur ríkinu 
vegna sjálfstjórnar en þegar er að finna í íslenskum rétti.

11. Á að telja sveitarfélögin upp í  2. mgr. 2. gr. í  tillögu stjórnlagaráðs
Undirritaður vekur athygli á að í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar þingsins, dags. 30. nóvember 2011, að sambandið áréttaði að í 2. mgr. 2. gr. 
tillögu stjórnlagaráðs væri nauðsynlegt að bæta sveitarfélögum inn í upptalningu á handhöfum 
framkvæmdarvalds.

Ákvæðið eins og það nú er orðað hljóðar svo:

Forseti Íslands, ráðherrar og ríkisstjórn og önnur stjórnvöld fara með 
framkvæmdarvaldið.

Sveitarfélögin falla í flokk stjórnvalda. Þeirra staða er í reynd sterkari en annarra stjórnvalda, 
utan ráðherra, að tilvist þeirrar er stjórnarskrárbundin og er gert ráð fyrir að þeirri sérstöðu sé 
haldið í tillögu stjórnlagaráðs. Það breytir því engu um stöðu sveitarfélaganna hvort þeirra er 
getið í 2. mgr. 2. gr. tillögu stjórnlagaráðs eða ekki, og í reynd er það í betra samræmi við 
skipulag tillögunnar í heild að nefna þau ekki þar.

12. Samspil við önnur ákvæði í  tillögum stjórnlagaráðs
Að undanskildu því sem þegar hefur verið rakið vill undirritaður benda á í nær öllum tilvikum 
sem rætt er um stjórnvöld í tillögum stjórnlagaráðs þá gilda viðkomandi ákvæði einnig um 
sveitarfélögin. Þegar litið er yfir tillöguna sést að á stjórnvöld er minnst mjög víða.

Almennt virðist þetta ekki valda vandkvæðum. Undirritaður hefur þó staldrað við eitt atriði þar 
sem orðalag að þessu leyti er óskýrt, þ.e. í 2. mgr. 72. gr. í tillögum stjórnlagaráðs. Umrætt 
ákvæði hljóðar svo í heild:

Ekki má taka lán eða undirgangast ábyrgðir sem skuldbinda ríkið nema með lögum.

Stjórnvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila. Með 
lögum má þó kveða á um slíka ríkisábyrgð vegna almannahagsmuna.

Ekki má selja eða láta með öðru móti af hendi fasteignir ríkisins né afnotarétt þeirra 
nema samkvæmt heimild í lögum. Um ráðstöfun annarra eigna ríkisins fer að lögum.
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Í 2. mgr. ákvæðisins er talað um stjórnvöld, en ekki einvörðungu vísað til þess að „ríkið“ megi 
ekki ábyrgjast. Samkvæmt orðanna hljóðan tekur þessi takmörkun því einnig til 
sveitarfélaganna. Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið, eins og einnig má ráða af síðari 
málslið 2. mgr. 72. gr., er þó einblínt á stöðu ríkisins í þessu sambandi. Umrætt atriði skiptir 
verulegu máli vegna sjálfstæðs fjárhags sveitarfélaganna og heimildar þeirra til að ráðstafa 
fjármunum sínum innan ramma laga, sbr. 3. mgr. 105. gr. í tillögum stjórnlagaráðs. Hvað 
varðar skörun við ákvæði í tillögum stjórnlagaráðs væri einfaldast að orða regluna svo: 
„Ríkinu er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila...“

13. Tillögur um breytingar á tillögu stjórnlagaráðs
Í sérstöku fylgiskjali með minnisblaði þessu hefur undirritaður sett fram tillögur um breytingar á 
ákvæðum 105.-108. gr. tillagna stjórnlagaráðs, og afmarkaðar tillögur um breytingar á 
skýringum ráðsins við þær tillögur. Í skjalinu er leitast við að ganga eins skammt og hægt er við 
þessar breytingar, en um rökstuðning þeirra vísast til þess sem sagt hefur verið í minnisblaðinu 
hér að framan.

Reykjavík, 4. september 2012

Trausti Fannar Valsson 
lektor við lagadeild Háskóla Islands.
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Reykjavík, 4. september 2012 
Skjalið er samtals 7 bls.

Fylgiskjal

með minnisblaði Trausta Fannar Valssonar 
til sérfræðinganefndar um skoðun á VII. 

kafla í tillögum stjórnlagaráðs að frumvarpi til 
nýrra stjórnarskipunarlaga fyrir Ísland.

Um VII. kafli í tillögum stjórnlagaráðs með breytingartillögum TFV

105. gr. Sjálfstæði sveitarfélaga.
| Sveitarfélög ráða sjálf málefnum sínum með eftirliti ríkisins eftir því sem lög ákveða. 

Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum. 
Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort 
og hvernig þeir eru nýttir.

106. gr. Nálægðarregla.
Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði þeirra, skulu vera er u þeir þættir opinberrar 
þjónustu sem best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn þeirra í héraði svo sem nánar 
skal kveðið á um í lögum.

107. gr. Kosning sveitarstjórna og íbúalýðræði.
Sveitarfélögum er stjórnað af sveitarstjórnum sem starfa í umboði íbúa og eru kjörnar í 
almennum, leynilegum kosningum.
Rétti íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni þess skal skipað með 
lögum.

108. gr. Samráðsskylda.
Við undirbúning laga sem með beinum hætti varða málefni sveitarfélaga skal, eftir því sem 
fært er, hafa samráð við sveitarstjórnir og samtök þeirra. Samráð skal haft við sveitarstjórnir 
og samtök þeirra við undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga.

Um skýringar við ákvæði VII. kafla í tillögum stjórnlagaráðs með breytingartillögum 
TFV

I. Inngangur
Staða sveitarfélaga er styrkt í frumvarpi þessu. Í núverandi stjórnskipun er tilvist sveitarfélaga 
aðeins nefnd í 78. gr. stjórnarskrárinnar. Hér er lagður til sérstakur kafli um sveitarfélög sem 
hefur að geyma fjögur ákvæði. Sérstök nálægðarregla er stjórnarskrárbundin í 106. gr. og 
kveðið er á um kosningu sveitarstjórna og rétt íbúa sveitarfélaga til að óska eftir 
atkvæðagreiðslu um málefni þess í 107. gr. Þá er kveðið á um samráðsskyldu við
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sveitarstjórnir og samtök þeirra við undirbúning lagasetningar sem varðar málefni 
sveitarfélaga í 108. gr.

II. Núgildandi réttur og sögulegt yfirlit
Í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um tilvist sveitarfélaga í 78. gr. þar sem segir að 
sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Þá segir að tekjustofnar 
þeirra skuli ákveðnir með lögum svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru 
nýttir.

Þjóðfundur fjallaði um stöðu sveitarfélaga og landsbyggðar í samhengi og af umræðunum má 
ráða áhyggjur þjóðarinnar af stöðu landsbyggðar. Um málefni sveitarfélaga sérstaklega telur 
Þjóðfundur að stjórnarskráin eigi að tryggja grundvöll sveitarfélaganna sem og 
sjálfsákvörðunarrétt þeirra og lögboðin verkefni. Skil milli verkefna ríkis og sveitarfélaga 
þurfi að vera skýr svo og ákvæði um ábyrgð og skyldur stjórna þeirra. Þó er áréttað að réttur 
sveitarfélaga til að ráða málum sínum megi ekki stangast á við þjóðarhagsmuni.

Í tillögum stjórnlaganefndar er að finna tillögur um ákvæði sem eru ýmist samhljóða 
stjórnarskránni eða sama efnis og gildandi lög. Í lýðveldisstjórnarskránni er, eins og áður 
segir, aðeins ein grein um sveitarfélög, þ.e. 78. gr. Efnisleg þýðing 1. mgr. 78. gr. er aðallega 
að tryggja tilvist sveitarfélaga án þess að kveða nánar á um fjölda þeirra, stærð eða hlutverk. 
Með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var 2. mgr. bætt við, en í ákvæðinu er því slegið föstu 
að tekjuöflun sveitarfélaga skuli byggjast á heimild í lögum en sveitarfélögum sé í sjálfsvald 
sett hvernig þau hagnýta lögákveðna tekjustofna.

Sveitarfélög eru nú 76 í landinu. Þau mynda þjónustusvæði og hefur samstarf þeirra á milli 
farið vaxandi. Landshlutasamtök sveitarfélaga eru nú átta talsins og miðast landfræðilega við 
„gömlu“ kjördæmin átta.

Horfa má til fyrirmynda annars staðar frá í þessu efni. Í Svíþjóð er staða sveitarfélaga mun 
nánar skilgreind en í íslensku stjórnarskránni. Í sænsku stjórnarskránni er m.a. fjallað um 
fulltrúalýðræði og sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga og skilgreind meginhlutverk þeirra og ábyrgð. 
Í dönsku stjórnarskránni er ein stutt grein um sveitarfélög, 82. gr., þar sem sjálfstjórn 
sveitarfélaga er háð sama fyrirvara og í íslenska stjórnarskrárákvæðinu, þ.e. að útfærsla þess 
er ákveðin í almennum lögum. Þá er í danska ákvæðinu rætt um eftirlitsvald ríkisins þannig að 
þar er gengið skemmra í sjálfstjórn en hérlendis og t.a.m. í Svíþjóð.

| Stjórnlagaráð hafði samráð við Haft var samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga við 
undirbúning þessa kafla. Bentu fulltrúar sambandsins m.a. á að sjálfstjórn sveitarfélaga ætti að 
viðurkenna og tryggja í reynd í stjórnarskrá. Þá lögðu þeir áherslu á að sveitarfélögum væru 
tryggðir nauðsynlegir tekjustofnar í samræmi við þau verkefni sem þeim eru falin í 
stjórnarskrá og lögum. Enn fremur bentu fulltrúar sambandsins á að verkaskipting í opinberri 
þjónustu skyldi miðast við að sveitarfélögin önnuðust nærþjónustu. Einnig lögðu þeir áherslu 
á samráð við sveitarfélög og samtök þeirra um lagabreytingar á skipulagi almannaþjónustu 
sem þeim er falin framkvæmd á með lögum. Loks var bent á þörfina á að tryggja réttarfarsleg 
úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga. Flest þessara atriða má styðja með umfjöllun í 
stjórnarskrá og voru þau höfð til hliðsjónar við undirbúning kaflans í Stjórnlagaráði.

III. Markmið Stjórnlagaráðs
Í tillögu Stjórnlagaráðs, sem hér er lögð til grundvallar, kemur fram að Eeitt þeirra megingilda 
sem Stjórnlagaráð hafði hefur haft til hliðsjónar í starfi sínu ervar valddreifing. Gegn sterku
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löggjafar og miðstjórnarvaldi handhafa löggjafar og framkvæmdarvalds taldi stjórnlagaráð að 
mynda mætti má mynda mótvægi og dreifa valdi með því að flytja verkefni, ákvörðunarvald 
og tekjustofna til sveitarfélaga eða héraða. Stjórnlagaráð benti á að slíkt mætti Slíkt má að 
óbreyttu gera með almennum lögum og án stoðar í stjórnarskrá en ráðið taldi þó rétt að skerpa 
og skýra ákvæði um sveitarfélög í stjórnarskránni í því skyni að löggjafinn hefði ekki algert 

| sjálfdæmi um hvort slík valddreifing ætti sér stað.

| Stjórnlagaráð benti einnig á að í Í  sambandsrikium (e. federal states) er gjarnan viðhöfð 
einhvers konar nálægðarregla sem kveður á um að úr hverju máli skuli leyst á lægsta 
stjórnsýslustigi sem nær utan um það, m.ö.o. að ákvarðanir séu teknar eins nálægt þeim sem 
þær varða og mögulegt er. Á ensku er nálægðarregla nefnd „principle of subsidiarity“ og er 
skilgreind þannig:

Subsidiarity is the idea that a central authority should have a subsidiary function, performing 
only those tasks which cannot be performed effectively at a more immediate or local level.

Stundum er sagt að í reglunni felist að um mál skuli fjallað á þeim vettvangi sem best nær 
utan um það, en í því felst t.d. að um stærri umhverfismál skuli fjallað á breiðari grundvelli en 
í héraði eða á sveitarstjórnarstigi einvörðungu.

| Í stjórnlagaráði var rætt Rætt var í ráðinu um hvort ganga ætti svo langt að skipta 
fjárstjórnarvaldinu á milli handhafa miðstjórnarvalds og sveitarstjórna sem handhafa 
staðbundins opinbers valds. Var horfið frá því eftir umræðu enda ætti það að vera löggjafans 
að kveða á um skiptingu og ráðstöfun tekjustofna.

Ráðið valdi að fara þá leið að auk vísireglu 1. mgr. um sjálfstæði sveitarfélaga eftir því sem 
lög ákveða, sem er óbreytt fyrri málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar, skyldi bætt við fjórum 
nýjum greinum.

* Í fyrsta lagi er gerð tillaga um nýja vísireglu um kosningar sveitarstjórna og íbúalýðræði 
sem að vísu hefur ekki mikið sjálfstætt efnisinntak heldur er löggjafanum falin útfærsla þess.
* Í öðru lagi er bætt við reglu um að sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að 
sinna lögbundnum verkefnum, en þar er um efnisreglu að ræða þó að hún takmarkist við þau 
verkefni sem löggjafinn felur sveitarfélögum.
* Í þriðja lagi er efnisregla um að þeirri þjónustu, sem best er fyrir komið í héraði, skuli sinnt 
þar (nálægðarregla).
* Í fjórða lagi er lögð til formregla um samráðsskyldu stjórnvalda við sveitarfélög. 

Um 105. gr. Breytt ákvæði 78. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Ákvæði 78. gr. gildandi stjórnarskrár um sveitarfélög standa óbreytt en færast úr 
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar yfir í nýjan kafla um málefni sveitarfélaga, að tillögu 
stj órnlaganefndar. Ákvæði 1. mgr. hefur verið nánast óbreytt frá árinu 1874 og hefur ágæt sátt 
ríkt um það. Með ákvæðinu er sveitarfélögum tryggð stjórnarskrárvarin staða í stjórnkerfi hins 
opinbera, þau njóta sjálfstæðis gagnvart öðrum stjórnvöldum sé annað ekki ákveðið með 
lögum og verða þau ekki lögð niður nema með stjórnarskrárbreytingu. Sveitarfélögin teljast til 
stjórnvalda og eru bundin af lögum með sama hætti og önnur stjórnvöld.

Greinin kveður á um sjálfstjórn sveitarfélaga án þess að tilgreina nánar í hverju hún felst. Hér 
er því fyrst og fremst stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans um að þau skuli njóta sjálfstjórnar 
eða vísiregla sem löggjafinn útfærir nánar. Fyrri málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar þykir því
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heldur óljós ein og sér en fram kemur í Skýrslu stjórnlaganefndar að sjálfstæð efnismerking 
þess ákvæðis sé lítil að mati fræðimanna.

Stjórnlagaráði þótti rétt að bæta við ákvæðið í því skyni að löggjafinn, meginhandhafi 
ríkisvalds, hafi ekki sjálfdæmi um hvort og hve mikið sjálfstæði sveitarfélaga eða 
sveitarstjórna sem handhafa staðbundins opinbers valds skuli vera. Þótti ráðinu af þeim sökum 
og með vísan til framangreinds ekki koma til greina að hafa stjórnarskrárákvæði um 
sveitarfélög óbreytt.

Í erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga og á fundi með starfsfólki sambandsins var einnig 
lögð áhersla á að tryggð yrðu réttarfarsleg úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga eða 
öðrum form- eða efnisákvæðum stjórnarskrár. Rætt var óformlega í kjölfarið að sveitarfélög 
þyrftu að geta átt aðild að stjórnlagamáli hjá Hæstarétti. Þó að slíkur stjórnarskrárvarinn réttur 
hafi ekki ratað inn í frumvarp þetta verður að telja að löggjafanum sé heimilt að rýmka aðild 
að slíkum stjórnlagamálum með því að mæla fyrir um slíka aðild annarra en tilgreindir eru í 
ákvæðinu, þ.e. forseti, þingnefnd og þriðjungur þingmanna. Slík leið væri eðlileg til þess að 
skera úr ágreiningi handhafa miðstjórnarvalds og sveitarstjórnar eða sveitarstjórna um hvort 
reglu stjórnarskrárinnar um samráðsskyldu sbr. 108. gr. eða nálægðarreglu sbr. 106. gr. hefði 
verið fylgt. Stendur upp á löggjafann að tryggja réttarfarsleg úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti 
sveitarfélaga eða öðrum form- eða efnisákvæðum stjórnarskrár hvað þau varðar.

Nýmælið felst í 2. mgr. þar sem segir að sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að 
sinna lögbundnum verkefnum. Markmið ákvæðisins er að stuðla að því að samræmi sé milli 
lögbundinna verkefna sveitarfélaga og tekna þeirra. Í ljósi þess að ráðið leggur til óbreytta 
málsgrein um að tekjustofnar sveitarfélaga skyldu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til 
þess að ákveða hvort og hvernig þeir væru nýttir, var talið að herða þyrfti á þeirri skyldu 
löggjafans að tryggja samræmi milli verkefna og tekna, þ.e. að tryggja að nægar tekjur væru 
fyrir hendi til lögbundinna verkefna sveitarfélaga.

Skylda til þess að stuðla að samræmi milli lögbundinna verkefna og tekna hvílir þó ekki 
einhliða á miðstjórnarvaldinu, löggjafanum; í ákvæðinu felst einnig réttur fyrir löggjafann til 
að skipa málum þannig að sveitarfélög séu nægilega öflug til að sinna verkefnum sínum og þá 
er einkum átt við stærð sveitarfélaga. Skyldan hvílir þá einnig á sveitarfélögum að sæta 
slíkum reglum og sveitarstjórnum að haga málum þannig að ekki stefni í óefni. Löggjafinn 
útfærir þetta nánar í lögum, m.a. um aðhald og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga í samráði 
við sveitarfélög, sbr. samráðsskylduna sem einnig er nýmæli. Sveitarfélög eiga því að vera 
nægilega burðug sem helgast m.a. af hæfilegri stærðarhagkvæmni.

Markmiðinu um nægilega burði og samræmi milli verkefna og tekna má einnig ná með 
samstarfi milli sveitarfélaga, svo sem nú er algengt í svonefndum byggðasamlögum skv.

| sveitarstjórnarlögum nr. 138/201145/1998 og fleiri lögum.

| Í stjórnlagaráði var Rrætt var um hvort sleppa mætti orðinu „lögbundnum“ í því skyni að 
skylda þessi og réttur næði einnig til verkefna sem sveitarfélög ákvæðu upp á sitt einsdæmi að 
sinna án lagaskyldu. Var á það bent að Þótti það í betra samræmi við sjálfstjórn sveitarfélaga 
og þá staðreynd að mörgum mikilvægum verkefnum, svo sem almenningssamgöngum, er 
sinnt af hálfu sumra sveitarfélaga án lagaskyldu. Á hinn bóginn var talið að slík skylda á 
hendur ríkisvaldinu væri of þungbær ef sveitarfélög ættu að hafa sjálfdæmi um verkefni enda 
hefur Stjórnlagaráð leitast í tillögugerð sinni við að tryggja að völd og ábyrgð fari saman.
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Ákvæði 3. mgr. kveður á um tekjustofna sveitarfélaga og kom nýtt inn í stjórnarskrá með 
stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Það er talið staðfesta að tekjuöflun sveitarfélaga þurfi að 
byggjast á heimild í lögum en þeim sé í sjálfsvald sett hvort og hvernig þau nýta lögákveðna 
tekjustofna. Ákvæðið gengur sem sérregla að nokkru leyti framar almennum reglum 
stjórnarskrár um skattamál í 1. mgr. 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar sem teknar eru upp 
óbreyttar í frumvarp þetta. Rétt er að hafa í huga að ákvæðið skýrir þá stöðu að tekjuöflun 
sveitarfélaga, líkt og annarra stjórnvalda, verður almennt að hvíla á settum lögum. Það á 
sérstaklega við um skatta, sbr. einnig til hliðsjónar ríkar kröfur sem leiða af þeim ákvæðum 
tillögunnar er sérstaklega fjalla um skatta. Ákvæðið haggar hins vegar ekki þeim heimildum 
sem sveitarfélög kunna mögulega að hafa, svo sem á grundvelli venju, til töku gjalda eða 
endurgjalds fyrir tiltekna starfsemi. Nýjir tekjustofnar verða hins vegar vart á settir nema með 
skýrri lagaheimild.

Um 106. gr. Nýtt ákvæði.
Hér er lagt til að Stjórnlagaráð leggur til að stjórnarskrárbundin verði svokölluð nálægðarregla 
sem felur í sér að þeir þættir opinberrar þjónustu sem best þykir komið undir staðbundinni 
stjórn sveitarfélaga eigi að veita af þeim. Reglan er þannig í eðli sínu nálægðarregla en efni 
hennar lagað sérstaklega að sveitarstjórnarstiginu. Gera verður ráð fyrir að sum staðbundin 
opinber þjónusta eigi ekki nauðsynlega best heima hjá sveitarfélögum. Í slíkum tilvikum er 
eðlilegt að löggjafinn hafi svigrúm til að ákveða skipulag slíkra verkefna með öðrum hætti, en 
sé ekki bundinn af því að færa þau engu að síður í hendur sveitarfélaganna.þjónustu eigi að 
veita í eins miklu návígi við íbúa og kostur er. Í ráðinu kom fram að æskilegt væri að 
skilgreina verkefni hins opinbera á þann hátt að sveitarfélög færu með þau mál sem varða íbúa 
þeirra beint og varða nærumhverfi þeirra.

Í ákvæðinu er vísað til opinberrar þjónustu, en Hér er m.ö.o. átt við opinbera þjónustu svo sem 
segir í ákvæðinu en hafa má ákvæðið til hliðsjónar við ákvörðun um hvar ákvörðunarvaldi um 
opinber málefni skuli fyrirkomið. Stjórnarskrárákvæðið er að hluta til byggt á sambærilegri 
reglu innan Evrópusambandsins (e. principle o f sudsidiarity). Hugsunin um sjálfstjórn 
sveitarfélaga byggist á þeirri lýðræðishugsun að fólkið í landinu hafi rétt til þess að hafa bein 
áhrif á nærumhverfi sitt.

Í tillögum Stjórnlagaráðs kemur fram að Ýýmis sjónarmið hafi kemu-komið fram um þessa 
reglu í umræðum, m.a. að meðferð valds eigi að vera sem næst þeim vettvangi sem málið 
varðar. Við ákvörðun um skiptingu verkefna eg tekjustefna milli ríkis eg sveitarfélaga þyrfti 
að gæta að jöfnun tekna á milli sveitarfélaga innbyrðis, að verkefnum sé sinnt af 
sveitarfélögum eða samtökum þeirra, sve sem byggðasamlagi, nema þau eigi betur heima hjá 
ríkinu.

| Með erðalaginu „eða samtaka í umboði þeirra“ í ákvæðinu um nálægðarreglu er ekki aðeins 
átt við fyrirliggjandi samtök sveitarfélaga sjálfra, þ.e. Samband íslenskra sveitarfélaga eg 
landshlutasamtök þeirra, eða allsherjarréttarlegan samstarfsgrundvöll þeirra, byggðasamlög, 
sbr. sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. 45/1998. Með þessu erðavali er einnig gefið til kynna að 
sveitarfélög geti, að því leyti sem lög leyfa, framselt til einkaréttarlegra aðila umsýslu með 
þjónustu sem þeim ber að veita lögum samkvæmt. Sem dæmi um slíka aðila má nefna samtök 
sem ekki hafa arðsemismarkmið, a.m.k. ekki sem megintilgang, sve sem fereldrafélög, 
neytendasamtök, samvinnufélög, sjálfseignarstefnanir eg önnur slík samtök en nefna má að 
sjálfseignarstefnanir hafa lengi verið mikilvirkar í sambandi við rekstur eða umsjón 
öldrunarþjónustu -  en yfirleitt á kestnað hins epinbera. Í slíkri heimild til framsals á umsýslu
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þjónustu felst ekki að sveitarfélög geti sketið sér undan lögbundnum skyldum sínum, enda er 
þjónustunni þá sinnt „í umboði“ sveitarfélaga svo sem ákvæðið áskilur.

Í stjórnlagaráði var Rrætt var um að snúa reglunni við þannig að verkefnum skyldi sinnt af 
sveitarfélögum nema þau ættu betur heima hjá ríkinu. Þar sem Ísland er lítið ríki eg ekki 
sambandsríki naut sú nálgun ekki nægilegs stuðnings en engu að síður verður að telja að 
sönnunarbyrði um hvert verkefni eigi betur heima hjá sveitarfélögum eða miðstjórn ríkisvalds 
sé ekki einvörðungu lögð á sveitarfélög í ljósi markmiðsreglunnar eg nýmælis um 
samráðsskyldu. Þó að löggjafanum sé falin útfærsla reglunnar eg endanlegt ákvörðunarvald 
um hvaða verkefnum skuli sinnt í héraði hefur löggjafinn ekki sjálfdæmi um það í ljósi þessa 
eg langrar hefðar um að samráð sé haft við fulltrúa sveitarfélaga við flutning verkefna milli 
ríkis eg sveitarfélaga.

Um 107. gr. Nýtt ákvæði.
| Í ákvæðinu er Í tillögu stjórnlaganefndar var lagt til nýmæli um kesningu sveitarstjórna eg 

íbúalýðræði, en ákvæðið byggist á tillögu nefndarinnar, að undanskilinni erðalagsbreytingu í 
1. mgr.

Í 1. mgr. þótti rétt að kveða á um það sem lengi hefur gilt skv. lögum, að sveitarfélögum skuli 
stjórnað af sveitarstjórnum, þær sæki umbeð sitt til íbúanna eg séu kjörnar í almennum 
kesningum sem skuli vera leynilegar. Eðlilegt þykir að kveðið sé á um slík 
grundvallarréttindi, líkt eg kesningu sveitarstjórnar, í stjórnarskrá.

Til umræðu kem hvert áskilja bæri persónukjör eða heimila beitingu þess, eins eg gert er í 
frumvarpi þessu, sbr. 39. gr., en talið var nægilegt að löggjafinn ákvæði slíkt eg útfærði -  eg 
þá með hliðsjón af reglum stjórnarskrár eg lögum um alþingiskesningar. Um nánari fyrirmæli, 
m.a. um kjörgengi eg kesningarétt, verður kveðið á í almennum lögum.

Þá er nýmæli fólgið í 2. mgr. sem kveður á um rétt íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir 
atkvæðagreiðslu um málefni þess. Sveitarfélög gegna mikilvægu lýðræðislegu hlutverki, enda 
eru þau það stjórnvald sem er næst fólkinu. Ákvæðið eitt eg sér felur ekki í sér sérstakar 
skyldur sveitarfélaga, heldur ráðagerð um að slíkar atkvæðagreiðslur skuli haldnar að 
ákveðum skilyrðum fullnægðum.

Réttinn til að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélaga er nú þegar að finna í 
sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. XI. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998, sbr. 8. gr. laga nr. 
74/2003, eg er meginbreytingin því að sá réttur er nú stjórnarskrárvarinn. Útfærslan er þó eins 
eg í fleiri tilvikum sett í hendur löggjafans.

Rétt er að taka fram að réttur íbúa sveitarfélags til atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélags 
hvílir á sama grundvelli eg réttur almennings til þjóðaratkvæðagreiðslu um löggjöf. Eðli eg 
áhrif slíkra atkvæðagreiðslna eru hins vegar ólík að mörgu leyti. Sveitarfélögin eru stjórnvöld. 
Þau eru bundin af lögum í starfsemi sinni. Atkvæðagreiðsla um málefni sveitarfélags getur því 
aldrei letið að öðru en því sem sveitarfélagi er að lögum heimilt að framkvæma. Í löggjöf um 
atkvæðagreiðslu íbúa sveitarfélaga um málefni sveitarfélags er eðli máls samkvæmt tekið mið 
af þessu, en ella missa lögin marks. Því er ekki þörf á sömu fyrirvörum í stjórnarskránni 
varðandi það hvað er hægt að bera undir atkvæði íbúa sveitarfélaga eg um það hvaða málefni 
verða berin undir þjóðaratkvæði. Útfærslan er þó eins eg í fleiri tilvikum sett í hendur 
löggjafans.
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Um 108. gr. Nýtt ákvæði.
Hér er lögð til ný fermregla um samráðsskyldu við undirbúning lagasetningar ef löggjöf, sú er 
málið varðar, tekur til málefna sveitarfélaga. Reglan bindur hendur löggjafans við 
undirbúning á þann veg að samráð skuli viðhaft við lagasetningu í þeim tilvikum er frumvörp 
varða einvörðungu eða að verulegu leyti málefni sveitarfélaga eða hafa bein áhrif á starfsemi 
þeirra. Skyldan hvílir á þeim sem undirbýr löggjöf hverju sinni, viðkemandi ráðuneyti eg 
ráðherra þegar um stjórnarfrumvörp er að ræða, en einnig á þingmönnum eða starfsfólki 
Alþingis fyrir þeirra hönd þegar þingmenn leggja fram frumvörp. Hér er lagt til að ferseta 
Alþingis beri skylda til þess að aðgæta hvert þessari skyldu hafi verið fullnægt, en löggjafi 
hefur ákveðið sjálfdæmi um að ákveða slíkt með almennum lögum.

Í dag gildir samkemulag um kestnaðarmat lagafrumvarpa eg stjórnvaldsfyrirmæla gagnvart 
sveitarfélögum sem tók gildi hinn 1. janúar 2006. Það samkemulag er milli stjórnvalda 
ríkisins eg sveitarfélaganna. Sú , en sú regla um verklag við undirbúning lagafrumvarpa er hér 
sumpart stjórnarskrárbundin til að vernda rétt sveitarfélaga. Kestnaðarmat telst hluti samráðs, 
sem eg fellur undir mat á áhrifum lagasetningar sem ber nú að vinna við undirbúning laga, 

| sbr. 57. gr. frumvarps þessa um meðferð lagafrumvarpa.

Þýðing þess að stjórnarskrárbinda reglu um samráðsskyldu getur haft í för með sér að bret 
| gegn henni leiði til þess að lög teljist ekki hafa hafi ekki hletið rétta málsmeðferð skv. 

stjórnskipunarlögum. Þá ber að huga að réttarfarsúrræðum sveitarfélaga eins eg áður var rætt. 
Þar sem sveitarfélög eru nú 76 talsins er eðlilegt að halda í þá hefð að hafa samráðið á 
vettvangi samtaka sveitarfélaga, hvert sem er landssambands þeirra eða landshlutasamtaka 
eftir því sem betur á við. Um inntak lagahugtaksins „lögskylt samráð“ byggir ráðið á 
hefðbundnum lagaskilningi sem felur í sér að samráð sé ekki aðeins einhliða tilkynning eg 
heldur ekki samningur tveggja jafnsettra aðila heldur millistig, þ.e. að samráðsgjafi gefi 
samráðsþega færi á að gera athugasemdir við tillögu, með hæfilegum fyrirvara eg með það að 
markmiði að eiga í kjölfarið viðræður eg leita samkemulags. Hvað telst hæfilegur fyrirvari fer 
m.a. eftir því hvert um er að ræða verulegar breytingar á gildandi rétti eða fyrirliggjandi 
stöðu.

Skýra má ákvæðið rýmkandi að því leyti sem stjórnvaldsfyrirmæli á berð við reglugerðir fela 
í sér efnisreglur, einkum ef íþyngjandi eru fyrir sveitarfélög, íbúa þeirra eða sveitarstjórnir.
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