
sþ. 565. Nefndarálit [106. mál]
um till. til þál. um fækkun og stækkun sveitarfélaga.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Efni tillögunnar er að skora á ríkisstjórnina að láta gera tillögur um nýja skipt-
ingu landsins í sveitarfélög, enda miði þessar tillögur að því að sameina hina fá-
mennari hreppa. Ef Alþingi samþykkir þá viljayfirlýsingu, sem í þessu felst, og
ríkisstjórnin lætur síðan gera slíkar tillögur, kynni þess að verða skammt að bíða,
að hún legði þær fyrir Alþingi til lögfestingar.

Nefndin sendi sýslunefndum tillöguna til umsagnar svo og Sambandi ísl. sveit-
arfélaga. Hafa svör borizt frá sambandinu og sjö sýslunefndum eða oddvitum þeirra.
Fulltrúaráð og stjórn sveitarfélagasambandsins mælir með tillögunni, en umsagnir
sýslunefndanna eða sýslunefndaroddvitanna, þær sem borizt hafa, eru nokkuð mis-
munandi að þessu leyti, en þó flestar að meira eða minna leyti neikvæðar gagnvart
efni tillögunnar.

Í gildandi sveitarstjórnarlögum frá 1961 markaði Alþingi stefnu i þessu máli.
Samkv. 4. gr. laganna ber félagsmálaráðuneytinu að sameina hreppa eða breyta
hreppamörkum, ef hlutaðeigandi sýslunefnd og hreppsnefndir mæla með því. Það
getur og með nánar tilgreindum skilyrðum skipt hreppi, ef hreppsnefnd óskar og
sýslunefnd samþykkir. Ef kauptún eða þorp hefur 300 íbúa eða fleiri og hinn hluti
hrepps a. m k. 200 íbúa, hefur hvor hlutinn um sig rétt til að verða sérstakt sveitar-
félag. Ef sveitarfélag hefur í 5 ár samfleytt haft lægri íbúatölu en 100 og hlutaðeig-
andi sýslunefnd gerir tillögu um að sameina það nágrannasveitarfélagi, er ráðu-
neytinu samkv. 5. gr. heimilt að framkvæma sameininguna.

Samkvæmt 42. gr. laganna er tveim eða fleiri sveitarfélögum, sem hafa samtals
fleiri en 500 íbúa, heimilt að ráða sér sveitarstjóra sameiginlega. Þannig er þessum
sveitarfélögum gert kleift að hafa sameiginlega framkvæmdastjórn án þess að sam-
einast í eitt sveitarfélag.

Stefna sveitarstjórnarlaganna er því sú, að til þess að sameina hreppa, skipta
hreppi eða breyta hreppamörkum skuli þurfa frumkvæði eða meðmæli hreppsnefnda
og sýslunefnda. Lögin mæla fyrir um sameiningu eða heimila hana, þegar svo stendur
á, og skapa hreppsfélögum jafnframt í 42. gr. möguleika til að vinna saman án
þess að sameinast, ef þau kjósa þá leið. Vel má vera, að einhver sveitarfélög óski
sameiningar eða hlutaðeigandi sýslunefnd telji hana nauðsynlega, þar sem fámennt
sveitarfélag á i hlut, og er þá ekkert því til fyrirstöðu, að hún komi til framkvæmda.
Samband isl. sveitarfélaga virðist vera réttur vettvangur til að menn beri þar saman
ráð sín um þessi mál, og ef sá félagsskapur í heild vill vinna að fækkun og stækkun
sveitarfélaga, hefur hann aðstöðu til þess að koma skoðunum sínum og ráðlegging-
um á framfæri við sveitarfélögin. Hitt virðist meiri hl. n. óþarft, að ríkisvaldið
hafi uppi tillögugerð og beiti áróðursmætti sínum til þess að fá sveitarfélög til að
láta af hendi sjálfstæði sitt. Ekki liggja fyrir gögn um það, að sveitarsjóðir hinna
minni hreppa hafi orðið hjálparþurfi, svo að áberandi sé eða umfram aðra. Með
þessu er ekki verið að andmæla því, að sameining sveitarfélaga geti verið eðlileg.
En sé hún framkvæmd, fer bezt á því. að það gerist með eðlilegum hætti á grund-
velli sveitarstjórnarlaganna, en ekki vegna áhrifa eða fyrirmæla frá rikisvaldinu.

Á fundi í allsherjarnefnd, þegar málið var tekið til afgreiðslu, vildu 3 nefnd-
armenn (JÞ, PS og SvJ) mæla með samþykkt tillögunnar, en gerðu jafnframt ráð
fyrir að flytja breytingartillögu, sem haggar þó ekki fyrrnefndri viljayfirlýsingu
um nýja skiptingu landsins í sveitarfélög og afnám hinna fámennari hreppa eða
áformuðu frumkvæði ríkisvaldsins um tillögugerð þar að lútandi. En undirritaður
meiri hl. leggur til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með tilvísun til 4., 5. og 42. gr. sveitarstjórnarlaga og með því að telja verður

Samband íslenzkra sveitarfélaga réttan vettvang til umræðna og ráðagerða um skipt-
ingu landsins i sveitarfélög, telur Alþingi ekki þörf á því nú, að það hafi afskipti
af því máli, og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.
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