
378. mál, umsögn starfshóps minni sveitarfélaga 11.5.2021 

Jákvætt skref og megináherslur minni sveitarfélaga:

Það er afar jákvætt að horfið sé frá valdboði um sameiningar sveitarfélaga og að þó nokkru 
leyti sé horft til hugmynda minni sveitarfélaga um nálgun. Ber að fagna vilja Alþingis í 
þessum efnum. Farinn er millivegur milli ólíkra sjónarmiða og er fallist á aðferðafræðina í 
meginatriðum. Það er mikilvægt að lagasetningin klárist og því er studd þessi tilraun sem 
gerð er hér til að fmna leið sem allir geti sætt sig við. Þó eru þrjú atriði sem við teljum 
mikilvægt að lagfæra í vinnuskjalinu;

1.
í fyrstu málsgrein 1. greinar segir; “ skal miða við að lágmarksíbúaíjöldi sé ekki undir
1000”. Það er ekki gott orðalag fyrir svona ákvæði í lögum, segir nánast að 
lágmarksíbúaíjöldi eigi að vera 1000. Það er því farið að nálgast þvingunarákvæði og stenst 
illa kröfur um skýrleika laga, þar sem ekki er ætlunin að lögfesta lágmarksíbúaijölda.

Betra væri því að segja; “ .... að annast lögbundin verkefni er stefnt aðþví að íbúajjöldi í 
hverju sveitarfélagi verði ekki undir 1000 þar sem því verður við komið, t.d. vegna 
landfrœðilegra aðstœðna.

2.
Varðandi leiðir 1 og 2, þá er full mikið vald fært til ráðherra/ráðuneytis í leið 2 um kröfur til 
álitsgerðar sveitarstjórnar. Það stenst illa jafnræðisreglu ef minni sveitarfélögum yrði með 
auglýsingu ráðherra gert að uppfylla ítarlegar kröfur um sjálfbæmi og þjónustu en ekki hinum 
stærri. Við leggjum áherslu á að þetta verði skoðað vel og tryggt að minni sveitarfélög verði 
ekki beitt órétti og ósanngjömum kröfum í auglýsingu ráðherra með svo opinni vísun í 
lögum.

Besta leiðin er að lagatexti verði endanleg leiðbeining og auglýsing ráðherra óþörf. Því er hér 
lagt til að leið nr. 2 hljóði einfaldlega svo;

2. Afgreiða álit á stöðu sveitarfélagsins, getu þess til að sinna lögbundnum verkefnum sbr. 1. 
mgr. og um þau tækifæri sem felast í mögulegum sameiningarkostum sveitarfélagsins við 
annað eða önnur sveitarfélög. íálitinu skal vera umfjöllun um fjárhagslega og félagslega 
þætti sveitarfélagsins, íbúaþróun, þjónustu sveitarfélagsins og aðrar samfélagslegar 
aðstæður. Ráðherra getur að ósk sveitarstjórnar veitt henni lengri tíma til afgreiðslu álitsins 
efástæða þykir til.

Verður ekki séð annað en þetta sé fullnægjandi leiðsögn fyrir sveitarstjómir um sitt álit. Eftir 
sem áður er á hendi ráðuneytis að fylgja þessum málum eftir gagnvart sveitarfélögunum.

3.
12. grein liður a., er undanþága frá 4.gr.a fyrir sveitarfélög á bilinu 250 til 1000 íbúa eftir 
kosningamar 2022 Þ.e. að einingis sveitarfélögum undir 250 íbúum sé skylt að fara í 
sameiningarviðræður strax eftir kosningamar á næsta ári, en skrifa greinargerðir ella.
Orðalag greinarinnar er ekki nægjanlega skýrt svo vel fari.
Hins vegar er mikið eðlilegra og betra að setja öll sveitarfélögin með minni en 1000 íbúa, 
undir sama hatt og miða einfaldlega við að ákvæðið í 4. grein a, taki ekki gildi fyrr en við 
kosningamar 2026.



Vel mætti þó hvetja sveitarfélög til dáða og segja að sveitarfélögum (undir 1000 íbúum) sé 
frjálst að taka sameiningarmálin til skoðunar eftir forskrift laganna strax eftir kosningar 2022, 
en skylt frá 2026.

Því teljum við sanngjamt og leggjum áherslu á að núverandi liður a í 12. grein falli út, en 
undanþáguákvæði eftir kosningar 2022 gildi fyrir öll sveitarfélög undir 1000 íbúum.

Framangreind þrjú atriði leggjum við áherslu á.

Önnur atriði til frekari umhugsunar.

Að öðru leyti viljum við jafnframt halda til haga nokkrum athugasemdum sem við gerum þó 
ekki sömu kröfu um til breytinga eins og um þau þrjú að firaman, en mættu verða almennt 
þingmönnum til umhugsunar.

1. grein

Ekki verður séð að þörf sé á að gera kröfu um tvær umræður í sveitarstjómum, það eykur 
bara enn á stjórnsýslulegar kvaðir á minni sveitarfélög, er þó ekki veigamikið atriði.

í sveitarstjómarlögum er viðmiðun um 20% kosningabærra íbúa, hér er miðað vð 10%.
Miðað við að málefnið er mikilvægt, má vel rökstyðja þessa lækkun. 10% er hins vega afar 
lágt viðmið og dugar jafnvel ein fjölskylda til í minnstu sveitarfélögum. Ef lækka á viðmið 
væri kannski rétt að miða frekar við 15%, þetta er þó ekki veigamikið atriði.

9. grein
Það er mikið álitamál hvort hægt er að ætlast til þess að sveitarfélög reki beinlínis sérstaka 
byggðastefnu innan sveitarfélags. Það er þekkt að í víðfeðmum sveitarfélögum vilja 
jaðarsvæði fara halloka og em þetta greinileg viðbrögð við þeirri þróun. Það er jákvætt að 
reynt sé að tryggja hagsmuni þessara svæða, hins vegar ljóst að það getur á móti veikt þann 
fjárhagslega styrk og slagkraft sem stækkun sveitarfélaga miðar að.
Hér þyrfti því að bæta í leiðinni við hlutverk Jöfnunarsjóðs um að koma sérstaklega að 
fjármögnun þjónustu á jaðarsvæðum jafnhliða þessu ákvæði.

13. grein
Það er afar mikilvægt að Jöfnunarsjóði séu tryggðar viðbótartekjur til sameiningarframlaga. 
Það er með öllu óásættanlegt að önnur framlög hans skerðist árlega og hans hlutverk til 
jöfnunar veikist sem því nemur.


