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Umsögn Sveitarfélagsins Hornafjarðar vegna:
Tillaga til þingsályktunar, um stefnumótandi áætlun í málefnum 

sveitarfélaga fyrir árin 2019-2033 
og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2023.

Sveitarfélagið fagnar stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga og mun styðjast 
við hana í frekari stefnumótun hjá stjórnsýslunni Hornafirði.

I. Framtíðarsýn og meginmarkmið fyrir árin 2019-2033

Í kaflanum markmið og áherslur kemur eftirfarandi fram:
1.1 Sveitarfélög á Íslandi verði öflug og sjálfbær vettvangur lýðræðislegrar

starfsemi.
— Skuldaviðmið A-hluta sveitarsjóða verði ekki hærra en sem nemur 100%.

Bæjarstjórn telur að leiða eigi til lykta þá vinnu sem nú stendur yfir við endurskoðun á 
fjármálakafla sveitarstjórnarlaga. Sambandið á 3 fulltrúa í starfshópi 
sveitarstj.ráðherra um endurskoðun kaflans, þar sem þetta atriði er einmitt til skoðunar 
og leggst svo væntanlega upp í frumvarp ráðherra til breytinga á lögunum.

Það er mikilvægt að horfa til þess varðandi 100% skuldaviðmið að við sameiningar 
sveitarfélaga og/eða við yfirtöku verkefna frá ríkinu geti skapast tímabundin þörf fyrir 
umfangsmikla innviða uppbyggingu sem kalli á tímabundna lántöku umfram 100% 
skuldaviðmið. Taka verði tillit til þess.

Í stefnumörkuninni kemur fram að haft verði náið samráð um málefni sveitarfélaga og 
gagnkvæm virðing ríki í samskiptum ríkis og sveitarfélaga um hlutverk, ábyrgð og 
skyldur aðila. Verka- og ábyrgðarskipting milli ríkis og sveitarfélaga við veitingu 
opinberrar þjónustu verði skýr og þjónustukröfur metnar og vel skilgreindar. 
Mikilvægt er að horfa til þess að verkefni sem ríki felur sveitarfélögum verði 
kostnaðarmetin og þeim fylgi nægt fjármagn. Einnig megi horfa til aukinnar 
nýsköpunar í þessum málum og skoða ný verkefni sem hægt er að fela sveitarfélögum 
eftir því hvernig hentar hverju sinni.
1.3. Samstarf um framkvæmd áætlunarinnar og samráð um málefni 
sveitarfélaga:
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Sveitarfélagið Hornafjörður tekur undir að unnið sé samkvæmt skýrum hætti við að 
kostnaðarmeta lagafrumvörp og stjórnvaldsfyrirmæli. Skoða má þessa leið betur þegar 
rætt er um urðunarskatt svo dæmi sé tekið. Ríkið þarf að marka stefnuna fyrir landið í 
heild sinni þannig að smærri sveitarfélög hafi burði til að standa undir kröfunum. 
Einnig má koma með ábendingar varðandi lagafrumvarp um jafnlaunavottun svo 
dæmi sé tekið. Þar eru settar ríkar fjárhagslegar kröfur og skyldur á sveitarfélög. 
Málstaðurinn er góður en fjárhagsleg byrgði er mikil til frambúðar bæði til að öðlast 
jafnlaunavottun og viðhalda henni.

II. Aðgerðaráætlun 2019-2023
I. Tekjustofnar sveitarfélaga.

Unnin verði greinargerð um núverandi tekjustofnakerfi og gerð grein fyrir 
tekjustofnum sem færst gætu á milli ríkis og sveitarfélaga og mögulegir nýir 
tekjustofnar sveitarfélaga reifaðir. Þar er tímabært að skoða flutning framhaldsskóla 
til sveitarfélaga. Það mundi auðvelda tilfærslu nemenda á milli skólakerfa. Eins má 
skoða betur hvernig koma megi öldrunarheimilum undir einn hatt, þ.e. hatt 
sveitarfélaga. Þannig aukast möguleikar á að samþætta frekar heimaþjónustu og 
heimahjúkrun og jafnframt þarf að búa til betri fjárhagslega hvata til að íbúar geti búið 
sem lengst í heimahúsi.

Bæjarstjórn fagnar því að stefnt sé að því að færa gistináttagjald til sveitarfélaga á 
kjörtímabilinu í tengslum við viðræður ríkis og sveitarfélaga um endurskoðun 
tekjustofna. Má þar benda á skýrslu um mögulega útfærslu: 
https://www.samband.is/frettir/skipulags-og-byggdamal/stjorn-sambandsins-vill- 
gistinattaskatt-og-bilastaedagjold.

9. Lýðræðislegur vettvangur.
Verkefnismarkmið: Að bæta aðkomu almennings að ákvarðanatöku og stefnumótun á 
sveitarstjórnarstigi.
Komið verði á fó t tilraunaverkefni í nokkrum sveitarfélögum sem miði að því að prófa 
ólíkar leiðir til að fá  íbúa til að taka þátt í ákvarðanatöku og stefnumótun fyrir 
nærsamfélagið. Meðal annars verði skoðað hvernig hægt sé að styrkja og viðhalda 
þátttöku og aðkomu íbúa að málefnum sem varða nærumhverfi þeirra í dreifbýli 
og/eða fjölkjarnasveitarfélögum.
Sveitarfélagið hefur verið þátttakandi í verkefninu norrænir sjálfbærir bæir síðstliðið 
ár þar sem markmiðið var fyrst og fremst að innleiða heimsmarkmiðin inn í skipulag. 
Til prufu var netkönnun þar sem íbúar merktu inn á kort sínar áherslur er varðar 
skipulag útivistarsvæða, gönguleiða og gerði athugasemdir við það sem betur mætti 
fara. Þessi leið virkaði mjög vel og er ein leið til að bæta aðkomu almennings að 
ákvarðanatöku og stefnumótun. Finna þarf fleiri samræmdar leiðir sem hægt er að 
deila á milli sveitarfélaga.

10. Stafræn stjórnsýsla sveitarfélaga.
Komið verði á miðlægu samstarfi milli sveitarfélaga til að auðvelda þeim að verða 
virkir þátttakendur í stafrænni framþróun og nýta nútímatækni til að bæta þjónustu, 
samskipti við íbúana og nýsköpun í opinberri stjórnsýslu.
Sveitarfélagið fagnar mjög þessu markmiði og sérstaklega miðlægu samstarfi. Smærri 
sveitarfélög eru síður í stakk búin til að halda uppi öflugu tölvuteymi en vilja á sama 
tíma gera sitt besta til að halda uppi góðri starfrænni þjónustu.

II. Fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni.
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Verkefnismarkmið: Að auka fjölbreytni í atvinnulífi um allt land og bæta forsendur 
fyrir jöfn tækifæri sveitarfélaga óháð stærð og staðsetningu til sjálfbærs vaxtar. 
Samhliða stefnumörkun þessari verði ráðist í átak til að fjölga opinberum störfum á 
landsbyggðinni. Með því móti verði leitast við að styrkja atvinnugrundvöll í 
nýsameinuðum sveitarfélögum víða um land og nýta um leið stafræna innviði. Unnin 
verði greining sem nýtist við að móta aðgerðaáætlun um fjölgun opinberra starfa á 
landsbyggðinni.
Sveitarfélagið Hornafjörður er vel í stakk búinn til að taka á móti fleiri opinberum 
störfum á vegum ríkisins eða stofnana þess. Hér er öflugt samstarf í Nýheimum þar 
sem saman eru nokkrar stofnanir, s.s. Rannsóknarsetur HÍ, Náttúrustofa 
Suðausturlands, Ríki Vatnajökuls, Nýheimar Þekkingasetur, Framhaldsskóli A- 
Skaftafellssýslu svo dæmi sé tekið. Hér áður var m.a. skrifstofa 
Nýsköpunarmiðstöðvar, Matís o.fl.

Virðingarfyllst

Matthildur Ásmundardóttir 
bæjarstjóri 
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