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Efni: Umsögn Langanesbyggðar um þingsályktunartillögu ráðherra sveitarstjórnarmála um 
stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019-2033 og aðgerðaáætlun 
vegna áranna 2019-2023, 148. mál.

Almennt telur Langabesbyggð tilefni til þess að fagna því að í fyrsta sinn skuli koma fram 
heildstæð tillaga, sem er til umfjöllunar á Alþingi, þar sem er að finna almenna stefnu í 
málefnum sveitarfélaga. Langanesbyggð telur löngu tímabært að sveitarfélög og ríki ræði í 
fullri alvöru um verkaskiptingu sín í milli í stærra samhengi en verið hefur, fjölgun opinberra 
starfa á landsbyggðinni og enn fremur kanni möguleika á því að einfalda og skýra allt samstarf 
þessara tveggja stjórnsýslustiga og eftir atvikum að einfalda allar leiðir að lausnum komi upp 
ágreiningur þeirra í millum.

Þrátt fyrir almenna ánægju sveitafélagsins með að tillagan skuli komin fram, og að hún skuli 
vera til meðferðar á Alþingi, er ljóst hún er andvana fædd ef ekki verður haldið uppi eðlilegu 
og vönduðu samráði við sveitarfélögin varðandi ákvarðanir um skipulag og framkvæmd 
þeirra áætlana sem eru til umræðu í tillögunni.

Í tillögunni er talsvert fjallað um sameiningar sveitarfélaga í framtíðinni sem grundvallast þó 
nánast einvörðungu á því að sameiningar ráðist fyrst og fremst af íbúafjölda og verði 
lögákveðnar á þeim grunni ef önnur leið er ekki fær. Langanesbyggð hafnar svo þröngri 
nálgun á þetta verkefni.

Það er öllum ljóst að sameining sveitarfélaga gengur aldrei upp nema hið nýja sveitarfélag 
gangi upp sem ein stjórnsýslueining og geti sem slík tekist á við þau verkefni sem því er falið. 
Til þess að raunveruleg sameining geti orðið þurfa t.a.m. samgöngur innan sveitarfélaga að 
vera góðar, aðgengi fólks að stjórnsýslu og þjónustu auðveld, auk fjölmargra annarra 
grundvallarþátta sem verða að vera í lagi svo hugmynd um nýtt sameinað sveitarfélag geti 
gengið upp. Af þessum sökum er öflugur fjárhagslegur stuðningur ríkisins við sameiningu 
sveitarfélaga, algert grundvallaratriði, til þess að af sameiningum geti orðið.

Það er mikil einföldun, að mati Langanesbyggðar, að telja að einungis eigi að horfa til 
lágmarksfjölda íbúa sveitarfélaga þegar mat verður lagt á það og ákvarðanir teknar varðandi 
sameiningar til framtíðar. Til þess að sameiningar komi til álita að mati Langanesbyggðar 
verður nýtt sveitarfélag í reynd að verða sannanlega staðbundin eining sem geti veitt þá 
lögbundnu þjónustu sem krafist er af þeim, án mikils kostnaðar og mikilla óþæginda fyrir 
íbúa.
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Staðreyndin er nefnilega sú að það er ekki endilega sjálfgefið að sveitarfélag teljist sjálfbært og 
öflugt, á grundvelli tiltekins íbúafjölda, ef sá mælikvarði er til dæmis lagður á sjálfbærni 
sveitarfélaga að það eigi fyrir skuldum til framtíðar. Má í þessu samhengi benda á að almennt 
er fjárhagsstaða minni sveitarfélaga betri en hinna stærri. Því er ljóst að vandamál eins 
sveitarfélags hverfur ekki við það eitt að sameinast öðru. Það getur skapað mun fleiri 
vandamál.

Það er því grundvallaratriði í afstöðu Langanesbyggðar til efnis tillögunnar að Alþinig 
skilgreini mun betur en gert er hvað teljist öflugt og sjálfbært sveitarfélag, þannig að þjónusta 
við íbúa verði tryggð. Þetta atriði þarf að ræðast mun betur en gert er í tillögunni og þannig 
gæti Alþingi markað sýn til framtíðar fyrir þróun sveitarfélga sem sátt getur skapast um. Það 
er ólíklegt að mati Langanesbyggðar að sáttin, varðandi þróun sveitarfélaga til lengri tíma, 
verði einvörðungu grundvölluð á fjölda íbúa og sameiningum að teknu tilliti til þeirrar stöðu 
á hverjum tíma.

Einstök atriði sem Langanesbyggð leggur mikla áherslu á að verði skilgreind í tillögunni og mörkuð 
stefna áður en hún verður afgreidd á Alþingi:

• Langanesbyggð leggur ríka áherslu á að borin sé full virðing fyrir sjónarmiðum 
stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn sveitarfélaga og rétti þeirra til að ráða málefnum 
sínum sjálf. Sátt til framtíðar um starfsemi sveitarfélaga sem stjórnsýslueiningar verður 
alltaf að grundvalla á þessu atriði.

• Langanesbyggð leggur ríka áherslu á það að öll umræða um sameiningu sveitarfélaga 
verði á forsendum skýrra viðmiða um þá þjónustu sem sveitarfélögum er að lögum 
skylt að veita og á forsendum þeirra samfélaga sem sveitarfélöginu mynda. Öll 
umræða um sameiningu sveitarfélaga verður því að taka mið af landfræðilegum og 
atvinnulegum staðháttum á hverjum stað á þann hátt að hið nýja sveitarfélag gangi 
upp sem stjórnsýslueining. Allt annað er misráðið og sameiningi getur aldrei orðið 
svæðum og íbúum til framdráttar. Langanesbyggð hafnar því alfarið að sameiningar 
sveitarfélaga verði einvörðungu ákveðnar á grundvelli íbúafjölda einsog tillagan 
virðist gera ráð fyrir. Það er nálgun sem getur aldrei gengið upp enda tekur hún ekki 
tillit til heildarhagsmuna þeirra svæða sem um ræðir hverju sinni. Það er því vel þess 
virði að mati Langanesbyggðar að skoða í einhverjum tilvikum aukið samstarf 
sveitarfélaga á tilteknum sviðum í stað sameiningar.

• Langanesbyggð leggur ríka áherslu á það að gengið verði lengra en gert er í tillögunni 
varðandi það að skilgreina verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga til lengri tíma. Það er 
mikilvægt að mati sveitarfélagsins að verkaskipting milli þessara aðila sé miklum mun 
skýrari en nú er og enn fremur að stefnumótun varðandi þróun þessarar 
verkaskiptingar verði skýr.

• Langanesbyggð leggur ríka áherslu á það að gerðar verði lagabreytingar þannig að 
sveitarfélög fái hlutdeild í almennum fjármagnstekjum ríkisins, þar sem staðreyndin 
er sú að aðilar sem greiða fjármagnstekjuskatt greiða ekki útsvar, en njóta á sama tíma 
þjónustu sveitarfélaga þar sem þeir eru staðsettir. Núverandi skipting fjármagnstekna 
milli ríkis og sveitarfélaga er því bæði óeðlileg og ósanngjörn.



• Langanesbyggð leggur ríka áherslu á og tekur undir hugmyndir tillögunnar um að 
vinna frekar að útfærslu á hugmyndum um störf án staðsetningar, með því að nýta 
nýjustu tækni á þann hátt að hægt sé að vinna ýmis opinber störf hvar sem er á landinu, 
án tillits til verkefna, þar sem því verður viðkomið. Það er augljóst að mikill sparnaðar 
fælist í því fyrir ríkið að fylgja þessari hugmynd eftir, t.a.m. vegna sparnaðar í 
húsnæðiskostnaði, og enn fremur mikill ávinningur fyrir sveitarfélögin að fá þessi störf 
til sín sem gæti haft jákvæð áhrif á byggðaþróun. Sveitarfélagið telur því afar 
mikilvægt að þessum hugmyndum verði fylgt fast eftir og að framkvæmdaáætlun 
verði unnin í framhaldi af samþykkt tillögunnar á Alþingi.

• Langanesbyggð tekur undir hugmynd um að skoða gerðardómsleið sem lausn 
varðandi ágreiningsmál sem koma upp á milli ríkis og sveitarfélaga og telur 
hugmyndina mjög athyglisverða.

• Langanesbyggð tekur undir hugmyndir tillögunnar um að skoða frekar starfsaðstæður 
kjörinna fulltrúa. Það er mikilvægt að hægt sé að tryggja eins og framast er kostur 
aðstæður kjörinna fulltrúa þannig að þeir geti sinnt störfum sínum sem best.

• Langanesbyggð tekur undir sjónarmið um að sveitarfélög geti orðið frekar en nú er 
lýðræðislegur vettvangur þar sem sjónarmið íbúa fái að heyrast og hafa áhrif varðandi 
ákvarðanir sem eru teknar hverju sinni. Má í því samhengi nefna íbúaþing, opna 
stjórnsýslu o.fl. sem getur haft jákvæð áhrif á þennan veg.

• Langanesbyggð leggur ríka áherslu á og tekur undir sjónarmið tillögunnar um aukna 
stafræna stjórnsýslu sveitarfélaga. Vel unnin miðlægur gagngrunnur sveitarfélaga gæti 
orðið öflugur miðlægur vettvangur fyrir þau sem gæti, ekki hvað síst, nýst minni 
sveitarfélögum vel við framkvæmd sinnar stjórnsýslu. Það er mikilvægt að mati 
Langanesbyggðar að unnið verði áfram með þessa hugmynd.

Virðingarfyllst, 
f.h. Langanesbyggðar

Elías Pétursson sveitarstjóri


