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Bæjarráð Mosfellsbæjar 1418. fundur (24.10.2019) vísaði erindi Alþingis þar sem óskað var 
umsagnar um tillögu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis um stefnumótandi áætlun í 
málefnum sveitarfélaga 2019-2033 og aðgerðaáætlun 2019-2023 til umsagnar forstöðumanns 
þjónustu og samskiptadeildar Mosfellsbæjar.

Inngangur

Sumarið 2018 var með lögum nr. 53/2018 bætt við sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011, ákvæðum um 
gerð stefnumótandi áætlunar ríkisins í málefnum sveitarfélaga. Samkvæmt þeim skal ráðherra 
sveitarstjórnarmála leggja að minnsta kosti á þriggja ára fresti fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar 
um stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga til fimmtán ára í senn. Í áætluninni skal 
jafnframt mörkuð aðgerðaáætlun til næstu fimm ára á þessu sviði.

Meginmarkmið stefnumótandi áætlunar í málefnum sveitarfélaga er að draga saman meginþætti 
langtímastefnumörkunar ríkisins í þeim málaflokkum sem snúa að verkefnum sveitarfélaga og 
stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga á þeim sviðum með heildarhagsmuni 
sveitarstjórnarstigsins að leiðarljósi. Jafnframt að setja fram leiðarljós um hvert stefna skuli í 
málefnum sveitarstjórnarstigsins með eflingu þess og sjálfbærni að markmiði.

Áður veitti Mosfellsbær umsögn um Grænbók - stefnu um málefni sveitarfélaga (201905192) sem 
er samstofna efni þingsályktunar þessarar.

Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) veitti umsögn um Grænbókina og vakti 
athygli á nokkrum þáttum sem Mosfellsbær tók undir. SSH benti m.a. á mikilvægi þess að 
sveitarfélögin séu sjálfbærar og öflugar stjórnsýslueiningar, að efla þurfi sveitarstjórnarstigið enn 
frekar og skoða þurfi hvort og með hvað hætti sveitarfélögin geti tekið á móti fleiri verkefnum frá 
ríkinu að því gefnu að forsendur og tekjustofnar þeirra verkefna sem sveitarfélögin taki yfir 
standist. Leggja þurfi áherslu á að bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga, fækka ágreiningsmálum og 
draga úr þeirri togstreitu sem oft virðist einkenna samskiptin. Þá er áréttað að tryggja þurfi í sessi 
framkvæmd 129. gr. sveitarstjórnarlaga sem felur í sér skýra skyldu ríkisins til að kostnaðarmeta 
lög og reglugerðir sem hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélögin.

Í umsögn Mosfellsbæjar um Grænbókina var lagt til að bæjarráð Mosfellsbæjar tæki að öðru leyti 
undir helstu sjónarmið sem sett eru fram um æskilega þróun sveitarstjórnarstigsins. Jafnframt að 
tekið verði undir sjónarmið um mikilvægi sjálfsstjórnar sveitarfélaga, þess að gagnkvæmrar 
virðingar gæti í samskiptum ríkis og sveitarfélaga og þess að skýra enn betur verkaskiptingu 
og/eða ábyrgðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga við veitingu opinberrar þjónustu.
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Umfjöllun um drög að ályktuninni á aukalandsþingi sambandsins og helstu atriði í umsögn þess

Drög að þingsályktunartillögunni voru til umfjöllunar á aukalandsþingi Sambands Íslenskra 
sveitarfélaga þann 6. september sl.

Eftirfarandi ályktun var samþykkt á landsþinginu að undangengnum umræðum:

„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."

Í umsögn Sambandsins um þingsályktunartillöguna kemur einnig fram að fulltrúar 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.

Í umsögn Sambandsins er því einnig fagnað að lögð sé nú í fyrsta sinn fram tillaga um almenna 
stefnu í málefnum sveitarfélaga en undirstrikað er að fækkun sveitarfélaga sé eingöngu einn 
afmarkaður þáttur í verkefninu.

Tekið er undir það sem segir í tillögunni um að náið samráð sé mikilvægt við framkvæmd 
stefnunnar. Skerpa þurfi á reglulegum fundum samstarfsnefndar ríkis og sveitarféaga, að efla 
kostnaðarmat og vinna markvisst að mælingum á fjárhagslegri sjálfbærni sveitarfélaga. Þá er talið 
mikilvægt að í tillögunni er vísað til stefnumörkunar sambandsins og hvatt til þess að áherslur í 
henni verði einn af útgangspunktum við samþættingu áætlana.

Þá er talið mikilvægt að veittur verði fjárhagslegur stuðningur við sameiningar sveitarfélaga og nú 
liggur frammi í samráðsgátt stjórnvalda drög að reglum um fjárhagslega aðstoð Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga. Þá er sambandið sammála þeim 
aðgerðum sem lagðar eru til í 3. lið aðgerðaáætlunarinnar sem er að unnin verði greinargerð um 
núverandi tekjustofnakerfi ásamt tillögum um nýja tekjustofna fyrir sveitarfélög. Sérstaklega er 
tilgreint að gistináttagjald færist til sveitarfélaga á kjörtímabilinu. Jafnframt er lögð áhersla á að 
Ijúka heildarendurskoðun á starfsemi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir lok kjörtímabilsins.

Þá er í þingsályktuninni lagt til að mótuð verði aðgerðaáætlun um breytingar á verkaskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga og að tekin verði afstaða til þess hvaða verkefni sé rétt að færa frá ríki til 
sveitarfélaga og öfugt. Meðal þess sem taka þarf afstöðu til er tilfærsla á þjónustu við aldraða og 
rekstri framhaldsskóla frá ríki til sveitarfélaga. Sambandið tekur ekki afstöðu einstaka tillagna í 
þessum efnum en bendir á að mikilvægt sé að nýta tímann til að kortleggja þessi mál betur og 
greina hvaða breytingar kynnu að vera æskilegar fyrir sveitarfélög og ríkið.

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

Fulltrúar Mosfellsbæjar tóku þátt í umfjöllun um þingsályktunina í drögum á aukalandsþingi 
sambandsins í september sl. og taka undir meginsjónarmið og afstöð Sambands Íslenskra 
sveitarfélaga í þeirra umsögn um málið. Mikilvægt er að sveitarfélögin og samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið fylgi eftir þeirri stefnumörkun sem lýst er í þingsályktuninni með 
sérstakri áherslu á að styrkja og efla samvinnu og byggja undir traust á milli þessara 
stjórnarskrárbundnu stjórnstiga.

Virðingarfyllst,

Arnar Jónsson,

forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar


