
Góðan daginn

Fyrir hönd sveitarstjórnar Grýtubakkahrepps sendi ég ykkur eftirfarandi umsögn:

• Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps tekur undir flest markmið sem fram koma í 
tillögunni. Þar er mikil lýðræðisumræða, sem og er lögð áhersla á sjálfbærni og 
sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga.

• Sveitarstjórn mótmælir þó harðlega hugmyndum um lögfestingu lágmarksíbúafjölda 
í sveitarfélögum. Þær ganga þvert gegn þeim sterka þræði lýðræðis og 
sjálfsákvörðunarréttar sem í tillögunni er. Engin rök finnast að baki þeim tölum sem 
nefndar eru, þær eru einungis stilltar þannig af að henti stærri sveitarfélögum. Eða 
þeim hluta sveitarfélaga sem kom að vinnu í starfshópum og sem eiga fulltrúa í 
stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einnig fóru sveitarfélög með yfir 1000 íbúa, 
með 75% atkvæða á aukalandsþingi Sambandsins 6. sept. s.l. Niðurstaðan var því 
niðurstaða hinna stærri, gegn vilja hinna minni og er hvorki málamiðlun né samstaða 
sveitarfélagastigsins í heild.

• Sveitarstjórn minnir á lögfræðiálit sem unnið var fyrir ráðuneyti sveitarfstjórnarmála, 
„Öflugri sveitarfélög". Þar er megin niðurstaða að sveitarfélög þurfi að vera 
„sannanlega staðbundin eining" og geta veitt lögboðna þjónustu. Þessi skilyrði 
uppfylla mörg lítil sveitarfélög með sóma, en 1000 íbúa lágmark fer á sumum 
landssvæðum a.m.k. mjög nærri því að sprengja það viðmið að sveitarfélög geti verið 
„sannanlega staðbundin eining".

• Sveitarstjórn bendir á vandaða vinnu við undirbúning sameiningar á Austurlandi. Þar 
sannast enn að íbúum er fyllilega treystandi til að vita hvað er þeim fyrir bestu í 
sameiningarmálum. Sá ferill er til mikillar fyrirmyndar, íbúar kjósa í upphafi hvort 
þeir vilji stefna að sameiningu, síðan fer vönduð undirbúningsvinna í gang þar sem 
íbúar hafa fulla aðkomu, og í lokin kjósa íbúar um hvort þeir vilji sameiningu.
Nær væri að setja þessi vinnubrögð sem viðmiðun um hvernig standa skal að 
sameiningum sveitarfélaga. Þvinguð sameining er ekki vænleg til farsældar.

• Sveitarstjórn hvetur Alþingi til að kynna sér vel umsagnir minni sveitarféalga, og sjá í 
gegnum ítrekaðar rangfærslur um samstöðu sveitarfélagastigsins í þessu máli. Það 
er ófært að setja íbúalágmark, án nokkurra röksemda, bara til að hafa einhverja tölu.

Að öðru leyti vísar sveitarstjórn til umsagna sinna á fyrri stigum, má t.d. benda á þessa:
https://www.grenivik.is/is/mannlifid/frettir/umsogn-um-tillogu-til-thingsalyktunar-um-
stefnumotandi-aaetlun-i-malefnum-sveitarfelaga

Gangi ykkur vel.

Með góðum kveðjum,

Þröstur Friðfinnsson
sveitarstjóri Grýtubakkahrepps
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