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Á ekki stjórn Sambands Íslenskra sveitarfélaga að vera í málsvörn fyrir öll sveitarfélög sem eru í 
Sambandinu. Hvernig er hægt að una því, að hún ákveði að leggja þau fámennari niður, gegn vilja 
þeirra né íbúa þeirra? Íbúatala sveitarfélags segir ekkert um rekstrargetu þess. Um þá þjónustu sem 
sveitarfélag veitir íbúum sínum, er engin dómbærari en íbúar þess, því eiga þeir að ráða hvort þeir vilji 
sameinast öðru sveitarfélagi, en ekki ráðamenn í öðrum sveitarfélögum, né stjórnvöld.

Er ekki stærsta sveitarfélag landsins, eitt verst rekna og skuldugasta? Fyrst ekki er hægt að reka það 
sveitarfélag skammlaust, ætli þá sé ekki rétt að skipta því upp, eða að stækka það, svo þá sameinist 
Reykjavík, Seltjarnarnes, Garðabær, Kópavogur og Hafnarfjörður. Haldið þið að þau sveitarfélög yrðu 
ánægð með, ef þau fámennustu myndu samþykkja þá sameiningu og ráðherra myndi flytja frumvarð 
um það?

Þetta er ólíðandi inngrip inn í ákvörðunarrétt fámennra sveitarfélaga og íbúa þeirra.

Vara eindregið við þvingaðri sameiningu sveitarfélag, með lögboði að ofan. Það er aldrei ásættanlegt. 
Það er ekkert sem segir að 1000 íbúa sveitarfélag sé betri rekstrareining en mun fámennara. Íbúar eig 
ávalt að ráða sjálfir sínum málum. Telji þeir sig betur setta í stærra sveitarfélagi, þá óska þeir sjálfir 
eftir viðræðum við það sveitarfélag, sem þeir æskja sameininga við. Hvorki stjórn Sambands Íslenskra 
sveitarfélaga né sveitarstjórnarráðuneytið eiga að hafa frumkvæðið í þeim málum.

Hvað eru 3 ár samfellt í 1. gr. frumvarpsins!

Þegar 3 hreppsnefndarmenn í Skorradalshreppi vildu sameina sveitarfélagið á árunum 1994-98 þá bar 
svo til að íbúatalan fór niður fyrir 50 í október 1995. Talan var 49 1. des. 1995 og hafði verið undir 50 
1. des. 1993 og 1. des. 1994, en farið upp öðru hvoru, því það var gert í að skrá íbúa út, sem voru síðan 
kærði inn.

Sesselja Árnadóttir í félagsmálaráðuneytinu sendi bréf, þar sem tilkynnt var, að Skorradalshreppur yrði 
hugsanlega sameinaður öðru sveitarfélagi, án kosninga íbúanna. Ég setti mig í samband við Árna Grétar 
Finnsson sem sagðist taka það mál að sér með ánægju. Í lögunum stæði 3 ár samfellt og það væri 365 
dagar x 3 ár. Það stæði ekki 1. des í 3 ár í röð. Hann hafði samband við Sesselju, og tjáði henni, að hann 
myndi taka málið að sér f.h. Skorradalshrepps, ef ráðuneytið hætti ekki slíkum áformum. Sesselja lagði 
ekki í þá vegferð og málið féll niður. Enda er í stjórnarskrá engin lágmarkstala, heldur landfræðileg 
mörk.

En verði þessi þvingunarsameining samþykkt, þá tel ég rétt sé að reyan á góðu og gömlu 
stjórnarskránna. Ein spurning, er hægt að breyta stjórnarskrásréttindum íbúa sveitarfélags eftir 
geðþóttaákvörðun á Alþingi á hverjum tíma? Hvaða greinum þarf að fylgja og hverjum ekki? Ég hélt,
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að ófrávíkjanlega þyrftu alltaf tvö þing að samþykkja breytingar á greinum stjórnarskrá, þ.m.t. 
sjálfsstæðis sveitarfélags.

Hefur ríkissjóður efni á því að leggja ótiltekna fjármuni í málskostnað, ef reynt yrði að leggja þennan 
fyrirhugaða gjörning fyrir dómstóla innanlands eða erlendis? Það hlýtur að liggja í augum uppi, að 
málið hlyti að frestast, á meðan dómsmálið væri í gangi.

Ástæðan fyrir áhuga mínum á málinu er sú, að ég sat samfellt í hreppsnefnd í 48 ár, þar af oddviti í 44 
ár.

Virðingarfyllst,

Davíð Pétursson, fyrrverandi oddviti Skorradalshrepps


