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SVEITARSTJÓRNIN
– Fer með yfirstjórn sveitarfélagsins
– Allar ákvarðanir teknar í umboði sveitarstjórnar
– Getur framselt vald í samþykkt, sbr. 10. og 44.
gr. sveitarstjórnarlaga

– Eftirlit með stjórnsýslu og starfsemi
– Pólitískur vettvangur

SKÓLANEFND
• Fjölskipað stjórnvald
• Skólanefnd er stjórnsýslunefnd
– afgreiðsla mála aðeins á fundum
– fundur lögmætur, boðun o.fl.
– meirihluti atkvæða ræður niðurstöðu mála
– starfshættir skv. sveitarstjórnarlögum, samþykkt svf. (erindisbréf)
– sérstaðan felst m.a. í fjölda áheyrnarfulltrúa...

• (fjallað verður um hlutverk skólanefndar síðar á dagskránni)

ÓLÍK HLUTVERK
• Hlutverk sveitarstjórnar-/nefndarmannsins er að
vera fulltrúi íbúanna, túlka óskir og kröfur þeirra og
taka ákvarðanir sem því fylgja
• Hlutverk starfsmanns er að leggja faglegan grunn
að ákvörðunartöku, þannig að nefndarmaðurinn
hafi fullnægjandi faglega innsýn í málið til að taka
ákvörðun, og að sjá um framkvæmd hennar
• Einstakir sveitarstjórnar- eða nefndarmenn hafa
ekki boðvald yfir einstökum starfsmönnum
• Starfsmenn sveitarfélaga framfylgja stefnu og
ákvörðunum sveitarstjórnar og viðkomandi nefnda

HÆFI NEFNDARMANNA OG KJÖRGENGI
• „Sveitarstjórnarmanni sem veit hæfi sitt orka
tvímælis ber að vekja athygli á því.
• Sveitarstjórnarmanni er heimilt við meðferð máls
sem hann er vanhæfur að afgreiða að gera
stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Sveitarstjórn sker
umræðulaust úr um hvort mál er svo vaxið að
einhver sveitarstjórnarmanna sé vanhæfur.
Sveitarstjórnarmaður sem hlut á að máli má taka
þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt.“
• Ef að öðru leyti eru fyrir hendi þær aðstæður sem
eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans í efa
með réttu

STAÐA ÁHEYRNAFULLTRÚA
• Fulltrúar foreldra, skólastjóra og kennara eiga
seturétt á fundum skólanefndar
• Fjölga má þessum áheyrnarfulltrúum ef vilji er til
þess
• Hafa málfrelsi og tillögurétt skv. lögum um leikog grunnskóla
• Áheyrnarfulltrúar hafa hins vegar ekki
atkvæðisrétt
•

http://www.innanrikisraduneyti.is/sam/Urskurdir/Sveitarstjornarlog/Nefndir/nr/23349

MÁLSMEÐFERÐ - STJÓRNSÝSLULÖG
• Stjórnkerfi sveitarfélaga vinnur ekki hratt. Háð fundum
í nefndum og sveitarstjórn.
– Meginreglan að nefnd geri tillögur til sveitarstjórnar um
afgreiðslu mála

• Nefndir þurfa t.d. að gæta að málshraðareglu 9. gr.,
rannsóknarreglu 10. gr., jafnræðisreglu 11. gr. og
andmælarétti 13. gr.
– Hvílir að mestu á starfsmönnum að sinna leiðbeiningarskyldu skv. 7.gr. stjórnsýslulaga og upplýsingagjöf
til málsaðila

RITUN FUNDARGERÐA
• Fundargerðir þurfa að vera skýrar um:
– dagsetning fundar og fundarmenn
– hvaða mál er tekið fyrir og hvert er inntak þess
– hver er niðurstaða máls og voru greidd
atkvæði?
– er niðurstaðan tillaga til sveitarstjórnar eða
endanleg ákvörðun?
– tóku allir fundarmenn þátt í afgreiðslu málsins
eða vék e-r sæti?

