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eftir umsögnum um ofangreint mál.

Umfjöllun á aukalandsþingi sambandsins

Drög að þingsályktunartillögunni voru til umfjöllunar á aukalandsþingi sambandsins 
sem haldið var 6. september sl. Áður hafi stjórn sambandsins fjallað um tillöguna og 
var hún einhuga um mikilvægi þess að hún verði samþykkt. Svohljóðandi ályktun 
var síðan samþykkt á landsþinginu:

Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga haldið 6. september 2019 
samþykkir að mæla með því að Alþingi samþykki fyrirliggjandi 
þingsályktunartillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga 
fyrir árin 2019-2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2023. í  tillögunni er gert 
ráð fyrir veglegum fjárhagslegum stuðningi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við 
sameiningar sveitarfélaga og því er mikilvægt að ríkissjóður veiti sérstök 
fjárframlög til sjóðsins til að fjármagna þann stuðning.

Vert er að geta þess að á landsþinginu fóru fram afar málefnalegar umræður um 
þingsályktunartillöguna, þar sem m.a. komu fram ólíkar skoðanir um tillögu 1 í 
aðgerðaáætlun, um lágmarksíbúafjöida sveitarfélaga. í tillögunni er lagt til að 
lágmarksíbúafjöldi verði 250 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2022 en 
1.000 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2026.

Fulitrúar sambandsins sem komið hafa að mótun þingsályktunartillögunnar hafa 
stutt umrædda tillögu, með vísan til stefnumörkunar sem samþykkt var á 
landsþingi sambandsins árið 2018, um að styðja við stækkun og eflingu 
sveitarfélaga. Sá íbúafjöldi sem miðað er við í þingsályktuninni felur í sér 
málamiðlun og er eðlilegt að skiptar skoðanir séu um þau viðmið.

Heilt yfir virðist óhætt að fuilyrða að nokkuð víðtæk sátt sé á sveitarstjórnarstigi um 
mikilvægi þess að stækka og efla sveitarfélögin eins og tillagan felur í sér. 
Stuðningur við málið í atkvæðagreiðslu á aukalandsþinginu var þannig afgerandi 
þótt fulltrúar frá nokkrum fámennum sveitarfélögum hafi lýst sig ósátta við 
niðurstöðuna og eitt sveitarfélag hafi ákveðið að segja sig úr sambandinu. 
Andstaða þeirra sem andvígir eru málinu snýr einkum að því að verið sé að þvinga 
fram sameiningar með því að falla frá gildandi lagaákvæðum um að sameining taki 
ekki gildi nema hún hljóti samþykki meirihluta íbúa í þeim sveitarfélögum sem 
ætlunin er að sameina.
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Rétt er að geta þess að á aukalandsþinginu var kosið um breytingatillögu við tillögu 
stjórnar sambandsins, sem sneri að því að bæta við eftirfarandi setningu fyrir aftan 
tillögu stjórnar: „Þingið leggur jafnframt til að ákvæði um lágmarksfjölda íbúa verði 
tekið út úr þingsályktunartillögunniTillagan var felld með þorra atkvæða en 
öðrum tillögum var vísað frá, sömuleiðis með þorra atkvæða.

Almennt um þingsályktunartillöguna

Tilefni er til að fagna því að lögð sé nú í fyrsta sinn fram tillaga um almenna stefnu í 
málefnum sveitarfélaga. Jafnframt er vert að undirstrika að fækkun sveitarfélaga er 
eingöngu einn afmarkaður þáttur í verkefninu. Tekið er undir það sem segir í 
tillögunni að náið samráð sé mikilvægt við framkvæmd stefnunnar. Lögð er m.a. 
áhersla á að skerpa á reglulegum fundum samstarfsnefndar ríkis og sveitarféiaga, 
að kostnaðarmat verði eflt og að unnið verði markvisst að mælingum á 
fjárhagslegri sjálfbærni sveitarfélaga.

Mikilvægt er að í tillögunni er vísað til stefnumörkunar sambandsins og hvatt til 
þess að áherslur í henni verði einn af útgangspunktum við samþættingu áætlana. 
Einnig er mikilvægt að í tillögunni er vísað til Evrópusáttmála um sjálfstjórn 
sveitarfélaga. í því samhengi er tilefni til að minna á óskir sambandsins um að 
stjórnskipuleg staða sveitarfélaga verði á meðal fyrstu viðfangsefna við 
endurskoðun stjórnarskrár íslenska lýðveldisins.

Fjárhagslegur stuðníngur við sameiningar sveitarfélaga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hefur lagt fram í samráðsgátt stjórnvalda 
reglur um fjárhagslega aðstoð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir 
sameiningu sveitarfélaga. Reglurnar kveða á um að greiða skuli fasta fjárhæð 100 
m.kr. vegna sveitarfélags sem sameinast öðru eða öðrum sveitarfélögum. En 
einnig er um að ræða greiðslur sem taka mið af íbúafjölgun og skuldastöðu í hverju 
og einu sveitarfélagi. Að hámarki geta þessi framlög orðið 700 m.kr. á hvert 
sveitarfélag. Tillagan gerir ráð fyrir að þessar greiðslur verði inntar af hendi á 7 
árum frá og með sameiningu. Þá kveða reglurnar einnig á um framlög í fjögur ár 
sem nemur þeirri fjárhæð sem tekju- og útgjaldajöfnunarframlög sveitarfélags 
kunna að skerðast um í kjölfar sameiningar.

Reglurnar eru þannig úr garði gerðar að reikna má það framlag sem hvert og eitt 
hinna 72 sveitarfélaga fengi í sinn hlut ef þau sameinast öðru eða öðrum 
sveitarfélögum. Framlög jöfnunarsjóðs til sameininga gætu orðið fast að 19 ma.kr. 
ef öll sveitarfélög landsins færu í einhverja sameiningu. Sú sviðsmynd er auðvitað 
ekki líkleg. Líklegri sviðsmynd tekur til 20 sameininga þar sem rösklega 50 
sveitarfélög eiga í hlut og fjöldi sveitarfélaga að sameiningu lokinni yrði um 40. í 
þeirri sviðsmynd er miðað við að 1.000 íbúa lágmark verði náð í einu skrefi. Þessi 
sviðsmynd kallar á framlög jöfnunarsjóðs að fjárhæð um 14,5 ma.kr. , eða um 2 
ma.kr. árlega í sjö ár. í frumvarpi um breytingar á tekjustofnum sveitarfélaga er gert 
ráð fyrir að jöfnunarsjóði sé heimild að halda eftir 1 ma.kr. árlega í 15 ár til að mæta 
kostnaði vegna framiaga til sameiningar sveitarfélaga. Að óbreyttu munu þessi 
framlög lækka það sem sjóðurinn hefur til ráðstöfunar til útgjaldajöfnunarframlags 
og framlags til jöfnunar tekna sveitarfélaga af fasteignaskatti næstu 15 árin. Eins og 
rakið var í upphafi lagði aukalandsþing sambandsins mikla áherslu á að ríkissjóður
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veiti sérstök fjárframlög til jöfnunarsjóðs til að fjármagna stuðning við sameiningu 
sveitarfélaga. Ekki er boðlegt að gert sé ráð fyrir að sveitarfélögin beri ein þann 
kostnað heldur verður ríkið að koma myndarlega að málinu.

Tekjustofnar sveitarfélaga

Sambandið er sammála þeim aðgerðum sem lagðar eru til í 3. lið aðgerðaáætlunar, 
sem eru að unnin verði greinargerð um núverandi tekjustofnakerfi ásamt tillögum 
um nýja tekjustofna fyrir sveitarfélög. Sérstaklega er tilgreint að gistináttagjald 
færist til sveitarfélaga á kjörtímabilinu. Einnig er lögð áhersla á að Ijúka 
heildarendurskoðun á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir lok kjörtímabilsins og að 
breytingar verði innleiddar í áföngum.

Fjármál og skuldaviðmið

Tillagan felur í sér að tekið verði upp sérstakt skuldaviðmið fyrir A-hluta 
sveitarfélaga til viðbótar við núgildandi skuldaviðmið sem tekur til samstæðu A- og 
B-hluta. Lagt er til að skuldaviðmið A-hluta verði 100% af tekjum frá 1. janúar 2027 en 
veittur verði tíu ára aðlögunartími að því marki. Núgildandi skuldaviðmið 
samstæðu er 150% af tekjum og ekki áform um að breyta því. Alls var skuldaviðmið 
A-hluta átta sveitarfélaga yfir 100% af tekjum árið 2018, en þannig var ástand í 25 
sveitarfélögum árið 2012 í upphafi efnahagsuppsveiflu undanfarinna ára. Ekki er 
gott að segja til um hver skuldsetning sveitarfélaga verður um miðjan næsta 
áratug. Það ræðst væntanlega af almennu efnahagsástandi og lýðfræðilegri þróun, 
en einnig af þeim rekstrarskilyrðum sem ríkið skapar sveitarfélögum. Öllu skiptir 
hér að sveitarfélögin verði fjárhagslega sjálfbær, en það er skilyrði þess að skuldir 
vaxi ekki umfram tekjur. í þessu sambandi má vísa til rannsóknar Analytica á 
fjárhagslegu sjálfbærni sveitarfélaga frá 2018. í skýrslu Analytica koma m.a. fram 
efasemdir um sjálfbærni einstakra sveitarfélaga. Meðal áhættuþátta sem Analytica 
nefnir í skýrslu sinni er hraður vöxtur útgjalda vegna málefna fatlaðs fólks sem gæti 
ógnað sjálfbærni einstakra sveitarfélaga.

Við umfjöllun um þessa tillögu er vert að hafa í huga að starfandi er starfshópur á 
vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um endurskoðun fjármálakafla 
sveitarstjórnarlaga, þar sem fjármálareglur Iaganna eru m.a. til umfjöllunar. Gert er 
ráð fyrir að starfshópurinn skili tillögum síðar á þessu ári.

Verkaskipting ríkis og sveitarféiaga

Lagt er til að mótuð verði aðgerðaáætlun um breytingar á verkaskiptingu ríkis og 
sveitarfélaga. Með aðgerðaáætluninni verði tekin afstaða til þess hvaða verkefni sé 
rétt að færa frá ríki til sveitarfélaga og öfugt. Meðal þess sem taka þarf afstöðu til 
er tilfærsia á þjónustu við aldraða og rekstri framhaldsskóla frá ríki til sveitarfélaga.

Ekki er tekin afstaða til þess í þessari tillögu hvernig breyta eigi verkaskiptingunni 
frá því sem nú er. Nota ber tímann til að kortleggja þessi mál betur og greina hvaða 
breytingar kynnu að vera æskilegar, enda er líklegt að það þjóni markmiðum þeim 
sem sett eru í þessari tillögu til þingsályktunar og samstaða verði um slíkar 
breytingar.

Pá er lagt til að komið verði á fót tilraunaverkefni á sviði breyttrar verkaskiptingar 
ríkis og sveitarfélaga. Hér mætti t.d. fela einstökum sveitarfélögum að taka að sér
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rekstur framhaldsskóla í tilraunaskyni eða vinna að tiiteknum lausnum í 
heilbrigóisþjónustu sem fæli í sér aukna ábyrgð sveitarfélaga o.s.frv.

Landshlutasamtök sveitarfélaga og samvinna sveitarfélaga

Markmið þessarar aðgerðar er að skýra stöðu og hlutverk landshlutasamtaka 
sveitarfélaga, skýra reglur um samvinnu sveitarfélaga o.fl. Um markmið vísast til 
skýringa með tillögunni á bls. 20-21 en þar er m.a. rakið að vinna er í gangi um 
greiningu á stöðu og hlutverki landshlutasamtaka sveitarfélaga.

Starfsaðstæður kjörinna fulltrúa

Lagt er til að unnin verði greining á starfsaðstæðum og starfskjörum kjörinna 
fulltrúa í samanburði við aðstæður annars staðar á Norðurlöndum. Liður í 
verkefninu er m.a. að huga að orsökum mikillar endurnýjunar í röðum 
sveitarstjórnarmanna og að unnin verði jafnréttisáætlun fyrir sveitarstjórnarstigið í 
heild.

Lýðræðislegur vettvangur

Markmið þessarar aðgerðar er að leita leiða til að bæta aðkomu almennings að 
ákvarðanatöku og stefnumótun á sveitarstjórnarstigi. M.a. verði komið á fót 
tilraunaverkefni í nokkrum sveitarfélögum til að prófa ólíkar leiðir til að fá íbúa til aó 
taka þátt í ákvarðanatöku og stefnumótun. Pá verði metin þörf fyrir breytingar á 
sérreglum í tilraunaskyni um stjórn og stjórnskipulag sveitarfélaga, sem nú eru 
heimilaðar Í132. gr. sveitarstjórnarlaga.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefurá grundvelli stefnumörkunar landsþings þess 
leitast við að auka þekkingu á aðferðum til að samþætta Íbúasamráð pólitískum 
ákvörðunartökuferlum sveitarfélaga að sænskri fyrirmynd. Það stóð fyrir námsferð 
fyrir sveitarstjórnarmenn til Svíþjóðar haustið 2017 og gaf út handbók um 
íbúasamráð og þátttöku íbúa 2018. Þá er sambandið að vinna að reynsluverkefni 
með Akureyrarbæ sem felst í því að nokkur sveitarfélög fá stuðning til að innleiða 
þá aðferðarfræði sem kynnt er í handbókinni.

Tillögurnar miða að því að formgera þetta samstarf sveitarfélaganna undir forystu 
sambandsins, þ.e. að koma á fót formlegum vettvangi um lýðræðismál til að auka 
þátttöku og aðkomu almennings að stefnumótun á sviði sveitarstjórnarmála. Það 
væri m.a. hægt að gera með fleiri og fjölbreyttari tilraunaverkefnum á þessu sviði.

Stafræn stjórnsýsla sveitarfélaga

Markmið þessarar aðgerðar er að bæta aðgengi almennings að þjónustu og 
stjórnsýslu sveitarfélaga, bæta samskipti og tryggja gott flæði upplýsinga. í þeim 
tilgangi verði ráðist í átak til að efla stafræna stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga 
og áhersla lögð á að hagnýta þá innviði sem hafa verið byggðir upp ásamt því að 
auka þekkingu á stafrænum Iausnum.

Mikilvægur þáttur í verkefninu er að koma á miðlægu samstarfi milli sveitarfélaga til 
að auðvelda þeim að verða virkir þátttakendur í stafrænni framþróun og nýtingu 
nútímatækni. Fyrstu skrefin í slíku samstarfi hafa þegar verið stigin á vettvangi 
sambandsins.

4



Fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni

Markmið þessarar aðgerðar er að auka fjölbreytni í atvinnulífi um allt land og styrkja 
atvinnugrundvöll í nýsameinuðum sveitarfélögum. Tillagan felur í sér að samhliða 
áætlun þessari verði rekin öflug byggðastefna sem taki á veikleikum sem mörg 
samfélög standa nú frammi fyrir.

Byggðastofnun hefur gert árlega könnun frá árinu 2014 á staðsetningu starfa á 
vegum ríkisins. Hún sýnir að hlutfall stöðugilda á vegum ríkisins í samanburði við 
íbúafjölda er hæst á höfuðborgarsvæðinu (7,8%) en lægst á Suðurlandi (5%) og 
Vesturlandi (5,1%). Störf við hæfi fyrir bæði kynin eru ein meginforsenda fyrir 
búsetuvali og því er mikilvægt að ríkið stuðli að fjölgun fjölbreyttra starfa sem 
víðast um landið. Með nútímasamskiptatækni er hægt að vinna fjölmörg störf hvar 
sem er án vandkvæða.

Sambandið væntir þess að þingsályktunin hljóti vandaða umfjöllun á Alþingi og að 
við afgreiðslu hennar gefist tækifæri til málefnalegrar umræðu um stöðu 
sveitarfélaga, framtíðarsýn fyrir sveitarstjórnarstigið í heild og úrbætur í 
samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Sambandið mælir eindregið með samþykkt 
tillögunnar, enda verði höfð hliðsjón af ábendingum sem fram koma í umsögninni 
við framkvæmd tillögunnar.

Lokaorð

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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