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 Pálmi Másson, Kópavogsbæ
 Stefán Bogi Sveinsson, Fjótsdalshéraði
Guðjón Bragason og Magnús Karel Hannesson
sviðsstjórar aðstoðuðu starfshópinn og undirbjuggu
fundi.

2. gr., um hlutverk sambandsins
6. gr. um dagskrá landsþings

Helstu
tillögur til
afgreiðslu á
þessu
landsþingi

7. gr. um boðun landsþings
9. gr. um kjörnefnd
13. gr. um missi kjörgengis og leyfi frá trúnaðarstörfum
14. gr. um hlutverk stjórnar og ráðgefandi nefndir
15. gr. um hlutverk framkvæmdastjóra
Allar tillögur koma fram í vinnuskjali starfshópsins.
Margar þeirra flokkast sem smávægilegar.

Nánar um
tillögur
starfshóps
- 2. gr.
Hlutverk
sambandsins

Helsta nýmælið er í 4. mgr. 2. gr.:
Að þjóna sveitarfélögum og samtökum þeirra á sviði
lögbundinna verkefna og öðrum þeim sviðum sem
sveitarfélög og samtök þeirra kalla eftir í takt við þróun
og breytingar á sveitarstjórnarstiginu
Tillagan tekur mið af orðalagi í stefnumörkun
sambandsins. Öðrum breytingartillögum á 2. gr. Er
ætlað að skerpa á inntaki greinarinnar, frekar en að
breyta efni hennar.

Brott falla ákvæði um:

Nánar um
tillögur
starfshóps
- 4. gr.
Dagskrá
landsþings

 Þriggja ára áætlun, e-liður 1. mgr. 4. gr. og 14. gr.
 Önnur mál, k-liður 1. mgr.
 Kosning skoðunarmanna, m-liður 1. mgr. 4. gr. og 11.
gr.
Við bætast ákvæði um:
 Kosningu kjörnefndar, e-liður 1. mgr.
 Kosningu stjórnarmanna og varamanna, 2. mgr. 4. gr.

Nánar um
tillögur
starfshóps
- 7. gr. Boðun
landsþings

Til landsþings skal boðað með bréfi til sveitarstjórna
með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara. Auk þess skulu
þingfulltrúar, sbr. 5. gr., og áheyrnarfulltrúar, sbr. 8.
gr., boðaðir bréflega til þingsins með að lágmarki eins
mánaðar fyrirvara, ásamt dagskrá.
Tilgangurinn er m.a. að veita sveitarstjórnarmönnum
meira ráðrúm til þess að senda inn tillögur til
landsþings, svo sem um breytingar á samþykktum.

Nánar um
tillögur
starfshóps
- 9. gr.
Kjörnefnd

 Lagðar eru til breytingar á greininni sem snúa að því
að kjörnefnd verði kosin á landsþingi og að hún geti
starfað á milli landsþinga ef svo ber undir.
 Einnig er lagt til að þeir sem taka sæti í kjörnefnd séu
ekki kjörgengir sem aðal- eða varamenn í stjórn
sambandsins.
 Ef kjörnefndarmaður hyggst sækjast eftir sæti í stjórn
verður hann að segja sig úr kjörnefnd áður en
nefndin kemur saman til fyrsta fundar til að undirbúa
stjórnarkjör á landsþingi.

Ný fyrirsögn – Missir kjörgengis og leyfi frá
trúnaðarstörfum

Nánar um
tillögur
starfshóps
13. gr. (12. gr.)
Missir
kjörgengis

 Vísun í skoðunarmenn er felld brott, enda lagt til að
ákvæði um kosningu þeirra falli brott. Orðalagi í 1. og
2. mgr. Jafnframt breytt til að gera ákvæði um missi
kjörgengis skýrari.
 Lögð er til ný 4. mgr. um að ef tekið er tímabundið
leyfi frá störfum hjá sveitarfélagi, svo sem vegna
fæðingarorlofs, taki sá hinn sami einnig leyfi frá
trúnaðarstörfum fyrir sambandið.

Nánar um
tillögur
starfshóps
- 14. gr.
Hlutverk
stjórnar

 Lagt er til að 2. málsliður 1. mgr. 14. gr. falli brott.
Stjórnin sem heild hefur ekki verið í forsvari fyrir
sambandið. Ákvæði 3. mgr. lýsir almennri aðkomu
stjórnar að fjármálum sambandsins.
 Lagt er til að í 5. mgr. komi skýrt ákvæði um að
fastanefndir eru ráðgefandi fyrir stjórn og
starfsmenn sambandsins, sbr. 4. mgr.
 Einnig er lagt til að bæta inn ákvæði um skipun
verkefnanefnda um einstök málefni.

Nánar um
tillögur
starfshópsins
– 15. gr. (14.
gr.) Hlutverk
framkvæmda
stjóra

Umfjöllun um framkvæmdastjóra og starfslið er mjög
knöpp í samþykktunum.
Lagt er til að kveðið verði ítarlegar á um hlutverk
framkvæmdastjóra, með hliðsjón af 55. gr.
sveitarstjórnarlaga, um hlutverk framkvæmdastjóra
sveitarfélaga.

1. Hugmynd um að formaður sambandsins verði
kosinn beinni kosningu
2. Skýrari ákvæði um framkvæmd stjórnarkjörs
(breytingartillögur við tillögu kjörnefndar)

Mál til frekari
umfjöllunar í
starfshópi

3. Kjörgengi stjórnarmanna sem taka sæti á Alþingi
eða í ríkisstjórn
4. Ný grein um hlutverk formanns sambandsins
Gagnlegt væri að fá viðbrögð landsþingsfulltrúa við
þessum hugmyndum, sem starfshópurinn á eftir að
fjalla ítarlegar um.

1. Ákvæði um hámarksfjölda landsþingsfulltrúa

Önnur atriði
sem fengu
umfjöllun
starfshópsins

2. Fjölgun áheyrnarfulltrúa á landsþingum (tillaga frá
Sigrúnu H. Pálsdóttur, bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ)
3. Ákvæði um að framkvæmdastjóri sambandsins ráði
aðra stjórnendur
Niðurstaða um öll þessi atriði var að starfshópurinn
leggur ekki til breytingar á samþykktunum.

Ef tillögur starfshópsins hljóta samþykki á þessu
landsþingi taka þær strax gildi.
Stjórn sambandsins hefur falið starfshópnum að vinna
áfram að endurskoðun tiltekinna þátta.

Að lokum

Til álita kemur að boða aukalandsþing til að þær geti
tekið gildi fyrir upphaf næsta kjörtímabils.
Gagnlegt væri að fá viðbrögð landsþingsfulltrúa við
þessum hugmyndum, sem starfshópurinn á eftir að
fjalla ítarlegar um.

