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Efni: Umsögn Dalabyggðar um 148. mál. Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 
2019-2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2023.

Á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar þann 30. október sl. var samþykkt eftirfarandi umsögn um 
stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019-2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 
2019-2023:

Dolobyggð tekur undir þau meginmorkmið sem komafram í þingsólyktunortillögunni. 
Sjálfbæror byggðir og sveitorfélög um lond allt eru grundvöllur þess oð hægt sé oð tryggjo 
þjónustu og áfromholdondi byggð um landið allt. Bættar samgöngur eru lykilotriði þegor 
kemur að someiningu sveitarfélogo og stækkun samstorfs- og otvinnusvæðo.

Sveitorstjórn Dolobyggðor tekur undir það sjónarmið aðfærð verði í lög ákvæði um 
lágmorksíbúafjölda í sveitorfélagi. Þetta skrefer nauðsynlegt til þess oð ýta áfrom þeirri 
þróun að sveitarfélög stækki og sveitarstjórnorstigið styrkist. Hver lágmarksfjöldinn á að 
vero er umdeilonlegt en Dolobyggð telur oð byrjo megi með töluno 1000 til oð hefjoferlið 
en hvetur til þess oð ísameiningorvinnu verði leitast eftir því oð ná somstöðu um stærri 
sveitorfélög. Á þoð er bent oð toka þorftillit til landfræðilegra þátto. Þonnig geto landlítil 
sveitarfélög verið með viðmiðun umfærri íbúo en landstærri.

Fjárhagslegur stuðningur við someiningar er mikilvægur til oð vel tokist til. íþ v í sambandi 
verður að tryggjo viðbótorfjármagn til Jöfnunorsjóðs sveitarfélogo til að stondo undirslíkum 
stuðningi svo að ekki verði eingöngu dregið úrfjármogni til onnorro. Fromlög úr 
Jöfnunorsjóði eru hluti of rekstorarfé sveitorfélogo sem þau geto ekki verið án og lægri 
fromlög gætu voldið miklum erfiðleikum í rekstri þeirra á meðon unnið er oð sameiningu. í  
fjárhagslegum stuðningi og reglum Jöfnunarsjóðs verður oð tako tillit til þarfor á 
innviðauppbyggingu en ekki eingöngu skuldo.

Tekið er undir mikilvægi þess að styrkjo tekjustofno og auko fjárhogslego sjálfbærni 
sveitarfélago því án þess væri vegferðin sem þingsályktunartillogan boðor ekki til neins.
Hvoð þetto vorðar er þörfá mun morkvissori oðgerðum en tilgreindar eru í 
aðgerðaráætluninni. Gistináttagjald er mjög takmörkuð tekjulind sem gagnost ekki öllum 
sveitarfélögum. Mikilvægt er að sveitorfélög fái hlut í skatttekjum vegno fjármagnstekna. 
Aðilor með slíkar tekjur greiðo ekki útsvor af þeim en nýta sér þjónustu og innviði 
sveitarfélaga á sama hátt og oðrir íbúor.

Varðandi fjárhogslego sjálfbærni er tekið undir tillögur um lækkun skuldaviðmiðs í 100%. 
Lagasetning um skuldaviðmið 150% vor mikilvægur áfangi í sveitorstjórnorlögum og 100%



er eðlilegtframhald afþví. Heimild til tímabundinna frávika frá þessu er hins vegar 
nauðsynleg.

77/ þess að tryggja rekstrargrundvöll og sjálfstæði sveitarfélaga þarfað skýra verkaskiptingu 
og samskipti ríkis og sveitarfélaga. Hér eru gráu svæðin allt ofmörg og skapa verulegt 
ójafnvægi milli sveitarfélaga. Þar er rekstur hjúkrunarheimila besta dæmið. Sá rekstur hvílir 
þungt á sumum sveitarfélögum, sérstaklega þeim minni, á meðan önnur eru alveg laus við 
slíkan kostnað íþeim tilvikum þegar öldrunarstofnanir eru, eins og vera ber, alfarið á ábyrgð 
ríkisins. Öllum er Ijós þessi vandi en engin lausn til staðar. Gerðardómur líkt og lagt er til í 
aðgerðaráætluninni gæti mögulega verið leið til að leysa úrsvona málum.

Skýra þarfog endurskoða skipan landshlutasamtaka. Landfræðileg skipting þeirra byggir á 
60 ára gamalli kjördæmaskiptingu og allt öðru samgöngumynstri en við búum við í dag. 
Sameining og þ.a.l. stækkun sveitarfélaga mun einnig breyta hlutverki 
landshlutasamtakanna verulega.

Til að styrkja sveitarfélög og byggðarlög er það átak sem boðað er í aðgerðaráætluninni að 
fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni lykilatriði. Þar þarfhins vegar að stíga mun 
fastar til jarðar en áætlunin gerir ráðfyrir. ístað stefnu um störfán staðsetningar þarfað  
koma til ákvörðun umflutning starfa til sveitarfélaga úti á landi, nýsameinaðra 
sveitarfélaga. Það er Ijóst að erfitt er aðfæra til heilar stofnanir vegna röskunar fyrir 
núverandi starfsmenn þeirra. Hins vegar er hægt að nýta allar breytingar með þeim hætti 
að nýjar stofnanir og störf verði auglýst með staðsetningu á landsbyggðinni og að það þurfi 
sérstakan rökstuðning efsvo á ekki að vera. Hér getum við lært afsumum nágrannalöndum 
okkar. Nota má húsnæði í eigu ríkisins sem víða er til staðar með þeim hætti að þar verði 
komið upp starfsstöðvum, klösum, þarsem starfsmenn ýmissa stofnana geta unnið saman. 
Sem dæmi má nefna að í  Dalabyggð er húsnæði, sem áður var notað afSýslumanninum á 
Vesturlandi, þarsem með nánast engum tilkostnaði mætti koma upp slíkri vinnustöð. 
Uppbygging Ijósleiðarakerfisins auðveldar þetta ennfrekar.
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