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I. Almennt

Að beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis hefur samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið tekið saman helstu sjónarmið sem fram hafa komið í 

umsögnum um vinnuskjal nefndarinnar vegna breytinga á frumvarpi ráðherra um 

lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga, og viðbrögð ráðuneytisins vegna þeirra.

II. 1. mgr. 1. gr.

Tvær breytingartillögur hafa verið lagðar vegna 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins sem er á 

þessa leið í vinnuskjali umhverfis- og samgöngunefndar:

Í því skyni að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til að annast 

lögbundin verkefni skal miða við að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags sé ekki undir 

1.000.

Tillögur að nýrri 1. mgr. 1. gr.:

a. Í því skyni að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til að annast 

lögbundin verkefni er stefnt að því að íbúafjöldi í hverju sveitarfélagi verði ekki 

undir 1.000 þar sem því verður komið, t.v. vegna landfræðilegra aðstæðna.

b. Í því skyni að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til að annast 

lögbundin verkefni skal stefna að því að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga sé ekki 

undir 1.000.

Í skýringum við breytingartillögurnar kemur fram að ákvæðið sé ekki nægilega skýrt 

og jafnframt segir við tillögu b að orðalag tillögunnar vísi betur til þeirra markmiða 

þingsályktunar um stefnu í málefnum sveitarfélaga að ekkert sveitarfélag hafi færri en 

1.000 íbúa í vinnuskjali.

Afstaða ráðuneytisins:
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Ráðuneytið tekur undir þær skýringar sem fram koma með tillögu b að orðalagið 

vísar betur til markmiða þingsályktunar um umrædda stefnu í málefnum sveitarfélaga 

og leggur til að tillaga b verði tekin upp í frumvarpinu.

III. 2. tl. 2. mgr. 1. gr. og 3. mgr. 1. gr.

Ein breytingartillaga var lögð til vegna 2. tl. 2. mgr. 1. gr. og 3. mgr. 1. gr. 

frumvarpsins en ákvæðin í vinnuskjali nefndarinnar hljóða á þessa leið:

2. tl. 2 mgr.

[Sveitarstjórn skal] 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.

3. mgr.

Ráðherra setur með auglýsingu leiðbeiningar um þau atriði sem fram 

þurfa að koma í áliti skv. 2. tl. 2. mgr. en þar skal m.a. fjallað 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 ef ástæða þykir

Breytingartillagan er svofelld:

2. tl. 2. mgr.

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. Í 

álitinu 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 ef ástæða þykir til.

Í skýringum við breytingartillöguna kemur fram að minni sveitarfélög telji að of mikið 

vald sé fært til ráðherra til að mæla fyrir um kröfur til álitsgerðar sveitarstjórnar. Svo 

segir: „Það stenst illa jafnræðisreglu ef minni sveitarfélögum yrði með auglýsingu 

ráðherra gert að uppfylla ítarlegar kröfur um sjálfbærni og þjónustu en ekki hinum 

stærri“.



Stjórnarráð íslands
Samgöngu- og sveiurstjórnarráðuneytið

Afstaða ráðuneytisins:

Ráðuneytið telur ekki ástæðu til þess að gera breytingar á orðalagi ákvæðanna. 

Markmið og tilgangur þeirrar tillögu að ráðuneytið gefi út leiðbeiningar um álitsgerð 

sveitarfélags er fyrst og fremst að tryggja samræmingu og gæði álitsgerðarinnar svo 

að hún nái takmarki sínu um að vera upplýsandi fyrir sveitarstjórnarmenn og íbúa um 

stöðu sveitarfélagsins, getu þess til að sinna lögbundinni þjónustu og þá kosti og 

galla sem felast í sameiningu sveitarfélagsins við annað eða önnur sveitarfélög. Ekki 

verður séð að ráðuneytið geti lagt á herðar minni sveitarfélög óraunhæfar kröfur um 

sjálfbærni eða þjónustustig með leiðbeiningum sínum.

IV. 4. mgr. 1. gr.

Ein breytingartillaga hefur verið gerð á 4. mgr. 1. gr. frumvarpsins en ákvæðið hljómar 

svo:

Álit skv. 2. tl. 2. mgr., skal sent ráðuneytinu til umsagnar og síðan kynnt 

íbúum sveitarfélagsins með fullnægjandi hætti ásamt umsögn 

ráðuneytisins. Að því loknu skal sveitarstjórn taka ákvörðun um hvort 

hefja eigi sameiningarviðræður á grundvelli 119. gr. og hafa um það tvær 

umræður skv. 1. mgr. 18. gr.

Breytingartillagan er svofelld:

4. mgr. 1. gr.

Álit skv. 2. tl. 2. mgr., skal sent ráðuneytinu til umsagnar og síðan kynnt 

íbúum sveitarfélagsins með fullnægjandi hætti ásamt umsögn ráðuneytisins.

Telji ráðuneytið að sveitarfélagið geti ekki að óbreyttu sinnt lögbundnum 

skyldum sínum skal ráðuneytið leggja til við sveitarstjórn að hún taki upp 

viðræður við annað eða önnur sveitarfélög um sameiningu eða leggi fram 

úrbótaáæltun um það sem bæta þarf í þjónustunni svo íbúar sveitarfélagsins 

njóti sambærilegrar þjónustu og íbúar annarra sveitarfélaga og lög kveða 

á um. Að því loknu skal sveitarstjórn taka ákvörun um hvort hefja eigi 

sameiningarviðræður á grundvelli 119. gr. og hafa um það tvær umræður 

skv. 1. mgr. 118. gr.

Í skýringum við breytingartillöguna kemur fram að viðbótin er lögð til að undirstrika 

að ráðuneytinu og sveitarstjórnum beri að tryggja að álit um sjálfbærni sveitarfélaga 

fái alvöru málsmeðferð og hafi vægi. Að óbreyttu sé hætta á að ráðuneytið mun telja 

sig hafa óljósar heimildir til að bregðast við áliti sem það telur e.t.v. alls ekki
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fullnægjandi m.t.t. markmiða laganna. Athygli er vakin á því að þótt fallist yrði á 

orðalagsbreytinguna mun það á engan hátt skerða rétt íbúa viðkomandi sveitarfélaga 

til þess að taka endanlega ákvörðun í atkvæðagreiðslu um hvort sveitarfélag sameinist 

eða ekki.

Afstaða ráðuneytisins:

Sú tillaga að álitsgerð sveitarfélags sé send ráðuneytinu til umsagnar byggist fyrst og 

fremst á því þannig geti ráðuneytið fylgt eftir eftirlitsskyldu sinni um að álitsgerð sé 

unnin innan lögbundinna tímamarka og að í henni komi fram réttar upplýsingar og 

sjónarmið sem fram eiga að koma skv. leiðbeiningum ráðuneytisins. Er það

nauðsynlegt til að sveitarstjórnarmenn og íbúar geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort 

rétt sé að hefja sameiningarviðræður. Myndi umsögn ráðuneytisins því fyrst og fremst 

beinast að slíkum atriðum.

Hér þarf jafnframt að hafa í huga að á grundvelli 109. gr. og 112. gr.

sveitarstjórnarlaga hefur ráðuneytið víðtækar heimildir til að gera athugasemdir við 

stjórnsýslu sveitarfélaga sem ekki er í samræmi við sveitarstjórnarlög. Í því felst m.a. 

heimild ráðuneytisins, og skylda eftir atvikum, til að gefa sveitarfélögum fyrirmæli um 

að framfylgja hinu tiltekna ákvæði frumvarpsins telji ráðuneytið að álitsgerð

sveitarfélags uppfylli ekki á neinn hátt kröfur laganna eða leiðbeiningar ráðuneytisins.

Ráðuneytið telur þó að afar ólíklegt að slík staða muni koma upp.

Að mati ráðuneytisins leiðir það jafnframt af 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins, að ef 

ráðuneytinu ber jafnframt að leggja mat á sjálfbærni sveitarfélags sem hefur færri 

íbúa en 1.000, þá er vandséð að ráðuneytið geti komist að annarri niðurstöðu en að 

leggja til að slíku sveitarfélagi ber að taka upp viðræður um að sameinast öðru eða 

öðrum sveitarfélögum.

Þegar horft er til framangreinds er óvíst að mati ráðuneytisins að umrædd 

breytingartillaga leiði til betri málsmeðferðar sveitarfélags í þessum efnum.

V. 12. gr.

Tvær breytingartillögur eru gerðar við 12. gr. frumvarpsins sem hljóðar svo:

Þrátt fyrir 2. mgr. 4. gr. a, þurfa eingöngu sveitarfélög með færri íbúa en 

250 við sveitarstjórnarkosingar 2022, að leitast við að sameinast öðru 

sveitarfélagi skv. 4. gr. a.

Breytingartillögur við 12. gr.
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a. (Lagt er til að ákvæðið falli brott en undanþáguákvæði eftir kosningar 2022 

gildi fyrir öll sveitarfélög undir 1.000 íbúa. )

b. Ákvæði 4. gr. a taka gildi gagnvart sveitarfélögum með færri íbúa en 250 

við sveitarstjórnarkosninga 2022 og gagnvart öðrum sveitarfélögum með 

færri íbúa en 1.000 við sveitarstjórnarkosningar 2026.

Í skýringum við breytingartillögurnar kemur fram að 12. gr. frumvarpsins í vinnublaði 

umhverfis- og samgöngunefndar þykir ekki nægilega skýr og þá kemur fram í umsögn 

minni sveitarfélaga að það sé eðlilegra og betra að setja öll sveitarfélög með færri 

en 1.000 íbúa undir sama hatt og miða við að ákvæði 4. gr. a taki ekki gildi fyrr en 

við kosningar 2026.

Viðbrögð ráðuneytisins:

Ráðuneytið telur að með umræddu bráðabirgðarákvæði sé reynt að framfylgja 

þingsályktun um stefnu í málefnum sveitarfélaga þar sem kveðið er á um að 

sveitarfélög sem hafa íbúafjölda frá 250 til 1.000 þurfa ekki að sameinast öðru eða 

öðrum sveitarfélögum fyrr en við sveitarstjórnarkosningar 1.000. Ráðuneytið telur því 

ekki ástæðu til að breyta efni ákvæðisins. Að mati ráðuneytisins er ákvæðið í 

vinnuskjali nefndarinnar nægilega skýrt en telji nefndin ástæðu til að breyta orðalagi 

þess í samræmi við tillögu b, bendir ráðuneytið á að með breytingu á orðalagi 

ákvæðisins væri því betur komið í gildistökuákvæði frumvarpsins.

VI. Önnur atriði

Í umsögn minni sveitarfélaga eru jafnframt gerðar athugasemdir við eftirfarandi atriði 

frumvarpsins:

1. Ekki verði séð að þörf sé á að gera kröfu um tvær umræður í sveitarstjórn 

um álitsgerð.

2. Lagt er til að viðmið þeirra sem geta óskað eftir að íbúakosning fari fram um 

ákvörðun sveitarfélags að hefja ekki sameiningarviðræður verði fært úr 10% í 

15% í frumvarpinu.

3. Gerð er sú tillaga að kveðið verði á um hlutverk Jöfnunarsjóðs við að koma 

sérstaklega að fjármögnun þjónustu á jaðarsvæði jafnhliða 9. gr. frumvarpsins

4. Mikilvægt er að Jöfnunarsjóði séu tryggðar viðbótartekjur til 

sameiningarframlaga, sbr. 13. gr. frumvarpsins.

Viðbrögð ráðuneytisins:
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Sú regla hefur lengi verið við lýði í sveitarstjórnarrétti að mikilvægar ákvarðanir 

sveitarfélags skuli teknar á tveimur fundum sveitarstjórnar. Tilgangur þessarar reglu 

er fyrst og fremst sá að stuðla að vönduðum vinnubrögðum við töku almennra og 

veigamikilla ákvarðana. Má því færa rök fyrir því að jafnvel þótt þess yrði ekki getið 

í ákvæðinu, þá myndi það engu að síður leiða af 18. gr. sveitarstjórnarlaga að 

sveitarstjórn bæri að taka ákvörðun um að hefja ekki sameiningarviðræður, að 

undangengnu því ferli sem lýst er í 1. gr. frumvarpsins á tveimur fundum. Er 

málsliðurinn því einungis til áréttingar þeirri reglu.

Þá telur ráðuneytið ekki ástæðu til að breyta hlutfalli íbúa sem geta farið fram á 

íbúakosningu um ákvörðun sveitarstjórnar að hefja ekki sameiningarviðræður. Hafa 

þarf í huga að 20% íbúa geta farið fram á að almenn atkvæðagreiðsla fari fram um 

einstök málefni sveitarfélags á grundvelli 107. gr. og 108. gr. sveitarstjórnarlaga. Er 

því einungis um að ræða breytingu á hlutfalli íbúa sem geta óskað eftir 

atkvæðagreiðslu um þetta tiltekna málefni. Ekki verður séð að breyting á hlutfalli úr 

20% í 15% sé það veruleg, að ástæða sé til að lögfesta slíkt ákvæði. Þá er 10% 

hlutfall til samræmis öðrum ákvæðum sveitarstjórnarlaga, en í. 1. mgr. 108. gr. laganna 

er kveðið á slíkt hlutfall íbúa sveitarfélags geti farið fram á borgarafund um einstök 

málefni sveitarfélags skv. 105. gr. laganna.

Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að kveðið verði sérstaklega á um hlutverk 

Jöfnunarsjóðs í 9. gr. frumvarpsins. Jöfnunarsjóður hefur þegar veigamiklu hlutverki 

að gegna vegna jöfnunar á kostnaði sveitarfélaga við að halda uppi viðeigandi 

þjónustustigi á viðkvæmum byggðasvæðum á grundvelli laga og reglna um 

Jöfnunarsjóð og telur ráðuneytið því ekki ástæðu á þessu stigi til að gera breytingar 

á því hlutverki.


