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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er farið yfir sögulega þróun sameiningar sveitarfélaga. Greinar sem birtar 

voru í blöðum og tímaritum á árunum 1945 til ársins 1970 fá sín notið. Jafnframt því er farið 

yfir helstu áhrifaþætti hvað varðar sveitarstjórnarlög og greint frá gagnrýni manna um 

aðgerðarleysi ríkisins hvað lögin varðar. Fjallað er um rannsóknir fræðimanna og farið yfir 

íbúaþróun frá dreifbýli til þéttbýlis frá árinu 1910 til ársins 2013 ásamt því að sameiningar 

átak sem ríkið og Samband íslenskra sveitarfélaga fór í árið 1993 og árið 2005 er gerð skil. 

Niðurstöðurnar eru þær að þó menn hafi ekki allir sem einn verið sáttir við sameiningu 

sveitarfélaga, þá voru menn sammála því að aðgerða var þörf. Einnig er því velt upp hvort 

visst aðgerðarleysi af hálfu ríkisstjórnarflokka hafi verið að ræða er varðar sameiningu 

smæstu sveitarfélaga landsins.  
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Formáli 
Umræða um sameiningu sveitarfélaga, ætti ekki að hafa farið framhjá mörgum Íslendingum. 

Árið 2005 var heimabærinn minn Siglufjörður sameinaður Ólafsfirði svo nú heitir 

heimabærinn Fjallabyggð. Með tilkomu Héðinsfjarðarganganna og sameiningarinnar hefur 

margt breyst til hins betra í okkar bæjarfélagi og er framtíðin björt.  

Í þjóðfélagsumræðunni hefur fólk velt því fyrir sér hvers vegna höfuðborgarsvæðið sé 

ekki eitt sveitarfélag. Upphaflega langaði mig að gera rannsókn um sameiningu 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, en rannsókn þess efnis var þegar í bígerð hjá öðrum 

nemanda. Fór ég þá aftur að teikniborðinu. Fyrir tilviljun fór ég að grúska í gömlum greinum 

inn á www.timarit.is. Vakti það furðu hjá mér að finna 50 til 80 ára gamlar greinar frá 

mönnum sem kölluðu m.a. eftir því að fámenn sveitarfélög yrðu sameinuð, svo úr yrði stærri 

og sterkari einingar. Samband Íslenskra sveitarfélaga var stofnað árið 1945 og augljóst mál á 

þeim tíma að yfirvöld og sérsambönd voru að vinna saman að því markmiði að sameina smá 

sveitarfélög í stærri. Hvernig stendur þá á því að sveitarfélög á Íslandi voru ekki sameinuð 

nema að litlum hluta fyrr en árið 1993? 

Þessi ritgerð er tilraun mín til þess að varpa einhverju ljósi á sögu sameiningar 

sveitarfélaga. Árin eru mörg og ríkisstjórnir og greinarnar orðnar margar svo efnið er 

víðfeðmt, en ég vona að lesandinn fái góða tilfinningu fyrir sögunni og hafi gagn og gaman 

að. 

Ferlið við gerð þessarar ritgerðar var skemmtileg og nokkuð flókið því af mörgu var að 

taka í svo stórum málaflokki og þurfti að vanda valið. 

Stefanía Óskarsdóttir leiðbeinandi minn er skelegg kona og flottur fræðimaður, á ég 

henni bestu þakkir góða kennslu og frábært samstarf.  

Foreldrum mínum Guðrúnu Auðunsdóttur og Jóni Sigurpáli Salvarssyni og stóra 

bróður mínum Magnúsi Jónssyni og hans fjölskyldu þakka ég alla umhyggju og hvatningu sem 

ég hef fengið nú sem endra nær. Fallegi maðurinn minn, Bjarni Sigurður Kristjánsson, fær 

sérstakar þakkir fyrir alla hans þolinmæði og fyrir að vera alltaf eins og klettur á bak við hvert 

eitt og einasta verkefni sem ég tek mér fyrir hendur. 

  

http://www.timarit.is/
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1. Inngangur 
 

Saga sameiningar sveitarfélaga er megin viðfangsefni þessarar BA ritgerðar í stjórnmálafræði 

við Háskóla Íslands. Löngu áður en sveitarfélög fóru að sameinast hafði umræða um  

nauðsyn þess að efla sveitarstjórnarstigið hafist. Með eflingu sveitarfélags er átt við stækkun 

sveitarfélaga með sameiningu smærri eininga í stærri, sem og tilfærslu verkefna frá ríki til 

sveitarfélaga. Ástæða þessara aðgerða er sú að íbúaþróun á síðustu öld var á þá leið að fólk í 

auknum mæli fluttist í þéttbýlin. Af því leiðir að bæði þá og nú, var það talið nauðsynlegt fyrir 

sveitarfélög að sameinast svo þau væru í stakk búin til þess að þjónusta íbúa sína sem skyldi. 

Þurfti því að fjölga íbúum í hverri einingu.1  

Frá fyrstu tíð var hlutverk sveitarfélaga mótað á grundvelli samhjálpar, þ.e. að 

aðstoða þá fátæku. Í Grágás, sem er safn laga sem giltu á Íslandi á þjóðveldisöld, er að finna 

fyrstu rituðu heimildirnar um hin eiginlegu sveitarfélög eða löghreppana sem þau hétu þá2.  

Talið var að samkvæmt Grágás skyldu íbúar hreppa ekki vera færri en 400 talsins. Þetta 

ákvæði Grágásar var sérstaklega áréttað á Alþingi árið 1583 og var sýslumönnum þá 

heimilað að sameina tvo hreppa eða fleiri til þess að 400 íbúa takmarkinu yrði náð. Ekki fylgdi 

sögunni hvernig og þá hvort sýslumenn hefðu sameinað hreppa með þessum hætti en árið 

1703 voru hreppar á Íslandi 1633 og var tala þeirra komin upp í 229 árið 1950.4  

Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að frá upphafi byggða hafi 

sveitarfélög á Íslandi verið grundvallareining í stjórnskipan landsins. Árið 1809 hafi sjálfstæði 

löghreppanna verið afnumin af Danakonungi þó hafi þeir í raun glatað sjálfstæði sínu miklu 

fyrr. Það var Kristján IX Danakonugur sem endurreisti sveitarfélögin þann 4. maí árið 1872 

með því að leggja grunn að þeirri sveitarfélagaskipan sem var við lýði hér á landi, allt undir 

                                                           
1
 Samband íslenskra sveitarfélaga. „Upplýsingar um sveitarfélög.“  Sótt 25. apríl 2013 af: 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/upplysingar-um-sveitarfelog/ 
2
 Sama heimild 

3
 Byggðastofnun, „Áhrif á atvinnu- og búsetuþróun“, Samstarfsverkefni Þróunarsviðs Byggðastofnunar og 

Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri. 2001. Sameining sveitarfélaga. Reykjavík. Sótt 2. maí 2013 af 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/sameining_sveitafelaga.pdf : 2 
4
 Samband Íslenskra sveitarfélaga, „Breyting á sveitarfélagaskipan á Íslandi frá 1950“. Sótt 12. febrúar 2013 af: 

http://www.samband.is/verkefnin/skipulags--og-byggdamal/sameining-sveitarfelaga/  

 

 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/upplysingar-um-sveitarfelog/
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/sameining_sveitafelaga.pdf
http://www.samband.is/media/skjol-um-sveitarfelog/sameining-sveitarfelaga-1950-2014.doc
http://www.samband.is/verkefnin/skipulags--og-byggdamal/sameining-sveitarfelaga/
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síðustu aldamót. Árið 1905 voru svo fyrstu sveitarstjórnarlögin sett á Íslandi en þeim hefur 

verið breytt í fjórgang eftir það, árin 1927, 1962, 1986 og árið 2011.5 

Segja má að með stofnun Sambands Íslenskra sveitarfélaga árið 1945, að tilstuðan 

Jónasar Guðmundssonar, hafi umræðan um eflingu sveitarstjórnarstigsins formlega hafist. 

Jónas sem var eftirlitsmaður með sveitarfélögum hjá félagsmálaráðuneytinu og var fyrsti 

formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Jónas skrifaði grein árið 1943 í tímaritið 

Sveitarstjórnarmál sem nefndist „Var rétt að afnema Ömtin?“  Jónas færði rök fyrir því að á 

Íslandi væru sveitarfélögin of mörg og mörg þeirra of lítil til þess að gegna sínum lögbundnu 

hlutverkum. Eina leiðin til þess að ráða bót á vanda sveitarfélagana væri að sameina þau.6 

Raunverulegan árangur af því að efla íslensk sveitarfélög er eingöngu að finna á 

síðustu tuttugu árum. Árið 1950 voru eins og fyrr segir 229 sveitarfélög á Íslandi7. Frá 1. 

janúar 2013 eru sveitarfélög á Íslandi 74 talsins. Af þeim eru 46 þeirra með 1.000 íbúa eða 

færri og því ljóst að sameining hefur ekki orðið jafn hröð og í fyrstu var stefnt að. Í dag eru 

sveitarfélög sameinuð með svokallaðri frjálsri sameiningarleið. Það þýðir að íbúar 

sveitarfélaganna hafa atkvæðisrétt um hvort þeir vilji að sitt sveitarfélag sameinist öðru. 

Sökum þess hefur það verið óraunhæft fyrir yfirvöld að setja sér fyrirfram ákveðnar 

væntingar um niðurstöður kosninga um sameiningu sveitarfélaga.8 

Í ritgerðinni er ætlunin að gera grein fyrir þeirri umræðu sem átti sér stað um 

sameiningu sveitarfélaga um miðja tuttugustu öld. Umfjöllunin verður greind eftir jákvæðari 

og neikvæðari ásjón fólks gagnvart eflingu sveitastjórnarstigsins. Þá er sérstaklega horft til 

áranna 1945 til ársins 1970. Rakin er sagan til dagsins í dag með tilliti til þeirra sameiningar 

átaka sem ríkisstjórnir hefur att í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, ásamt því að 

stiklað er á stóru er varðar lagabreytingar sem hafa átt sér stað og tilfærslu þeirra verkefna 

sem sveitarfélögin hafa tekið á sínar herðar.  

Skipulag ritgerðarinnar er eftirfarandi: Í öðrum kafla er fjallað um stöðu þekkingar og 

gert grein fyrir rannsóknum og skýrslum sem hafa verið gerðar um sameiningu sveitarfélaga. 
                                                           
5
 Samband íslenskra sveitarfélaga. „Upplýsingar um sveitarfélög.“  Sótt 25. apríl 2013 af: 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/upplysingar-um-sveitarfelog/ 
6
 Grétar Þór Eyþórsson. 2005. „Viðhorf til sameiningar sveitarfélaga.“ Í Rannsóknum í félagsvísindum VI, ritstjóri 

Úlfar Hauksson, 563-576. Reykjavík: Félagsvísindastofnun. Sótt 20. apríl 2013 af: 
http://skemman.is/stream/get/1946/8634/23468/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3kin_2005.pdf 
7
 Samband Íslenskra sveitarfélaga. Breyting á sveitarfélagaskipan á Íslandi frá 1950. Sótt 12. febrúar 2013 af: 

http://www.samband.is/verkefnin/skipulags--og-byggdamal/sameining-sveitarfelaga/ 
8
 Grétar Þór Eyþórsson. 2005. „Viðhorf til sameiningar sveitarfélaga.“ Í Rannsóknum í félagsvísindum VI, ritstjóri 

Úlfar Hauksson, 563-576. Reykjavík: Félagsvísindastofnun. Sótt 20. apríl 2013 af: 
http://skemman.is/stream/get/1946/8634/23468/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3kin_2005.pdf 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/upplysingar-um-sveitarfelog/
http://skemman.is/stream/get/1946/8634/23468/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3kin_2005.pdf
http://www.samband.is/media/skjol-um-sveitarfelog/sameining-sveitarfelaga-1950-2014.doc
http://www.samband.is/verkefnin/skipulags--og-byggdamal/sameining-sveitarfelaga/
http://skemman.is/stream/get/1946/8634/23468/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3kin_2005.pdf
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Einnig er fjallað um niðurstöður fræðimanna á Íslandi sem rannsakað hafa hvað mest 

sveitarstjórnarstigið með tilliti til áhrifaþátta um eflingu sveitastjórnarstigsins. Í kafla 2.1. er 

farið yfir íbúaþróun, en forsenda þess að þörf var á eflingu sveitastjórnarstigsins var að 

flutningur fólks úr dreifbýli í þéttbýlin átti sér stað um og eftir árið 1930. Í þriðja kafla er 

fjallað um sögulegar rætur sameiningar sveitarfélaga. Dregin er fram sú umræða sem átti sér 

stað á árunum 1945 til ársins 1970 með vísan í greinar sem gefnar voru út á þessu tímabili. 

Meðfylgjandi hverri grein er sýnt á Íslandskorti hvaðan af landinu rannsakandi telur að 

greindarhöfundur sé frá.  Þannig ætti lesandinn að fá betri tilfinningu fyrir því hversu 

víðfeðmt yfir landið umræðan um sameiningar sveitarfélaga var. Dæmi 

um slíkt merki má sjá hér þar sem vísað er til þess að viðkomandi 

greinarhöfundur sé frá Austurlandi.  

Í fjórða kafla: er farið yfir gagnrýni manna á einstaka greinar í sveitarstjórnarlögum og 

aðgerðarleysi stjórnvalda í því samhengi gerð skil. Fjallað er um samráðsverkefni ríkissins og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga sem og sameiningar á fimmta, sjötta, sjöunda og áttunda 

áratug eru raktar. Í kafla fjögur eru tveir undirkaflar. Umbótartími á Íslandi er varðar eflingu 

sveitarstjórnarstigsins er á síðustu tuttugu árum. Upphaf þessara aðgerða má rekja til ársins 

1993 og er þeim verkefnum gerð skil í kafla 4.1. Í kafla 4.2. er farið yfir sameiningar átakið 

sem átti sér stað árið 2005 og áhrif þess á áframhaldandi þróun er varðar sameiningar 

sveitarfélaga gerð skil. Í niðurstöðum er samantekt á því efni sem farið er yfir í þessu 

verkefni. 

Þekkingarveita landsbókasafnsins www.timarit.is er verkfæri sem mikið var notað til 

þess að afla frumheimilda varðandi sögulegan grunn. Einnig voru vefsvæði hjá ráðuneytum, 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Alþingis notuð.  

 

 

  

http://www.timarit.is/
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2. Staða þekkingar 
 

Fjölmargar rannsóknir og skýrslur hafa verið gerðar um sameiningu sveitarfélaga og/eða um 

eflingu sveitastjórnarstigsins og er stikklað á stóru hvað varðar einstaka rannsóknir helstu 

fræðimanna í þeim efnum hér í þessum kafla.   

Flestar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar fjalla um afmarkaða þætti sameiningar, 

t.d. sameiningu tveggja eða fleiri sveitarfélaga, áhrif sameiningar á viss sveitarfélög, áhrif 

vegna tilfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga o.þ.h. Margar rannsóknir hafa t.a.m. verið 

gerðar sem lokaverkefni af nemendum í hagfræði eða viðskiptafræði, þar sem rannsökuð eru 

möguleg áhrif sameiningar á efnahag sveitarfélaganna. Minna hefur þó verið fjallað um 

söguleg samhengi er varðar sameiningu sveitarfélaga á Íslandi. Er því hér í þessu verkefni um 

að ræða frumrannsókn að nokkru leyti en Grétar Þór Eyþórsson er sá fræðimaður sem helst 

er leitað til við gerð þessa verkefnis.  

Það sem einkum hefur haft áhrif á sameiningar sveitarfélaga á Íslandi er sú íbúaþróun 

sem hófst strax á þriðja tug síðustu aldar. Þróunarsvið Byggðarstofnunar gerði, í samstarfi við 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri, úttekt á áhrifum á atvinnu og búsetuþróunar 

varðandi sameiningu sveitarfélaga árið 2001.9 Líkt og í flest öllum öðrum rannsóknum sem 

hafa verið gerðar, er eingöngu verið að huga að nokkrum sveitarfélögum en ekki heildar 

áhrifum, má þó draga þá ályktun að niðurstaða þeirrar rannsóknar megi færa yfir landið í 

heild. Niðurstöðurnar segja til um að hagnaður af sameiningu sveitarfélaga sé meiri hjá 

stærri sveitarfélögum en þeim sem minni eru. Samt sem áður má finna jákvæð áhrif í öllum 

þeim bæjarkjörnum sem voru til rannsóknar, t.d. áhrif á menntun, skipulag, umhverfismál, 

opinbera þjónustu, félagslegt umhverfi og lýðræði. En allt eru þetta málaflokkar sem tilheyra 

rekstri sveitarfélaga. Markmið ríkisins með sameiningu sveitarfélaga er að efla 

sveitarstjórnarstigið og flytja verkefni frá ríki til sveitarfélaga. Er þar með talið að 

„stjórnsýslan verði skilvirkari því almennt séð eru stærri sveitarfélög líklegri til að búa til 

öflugri stjórnsýslu en minni sveitarfélög.“ 10 

                                                           
9
 Byggðastofnun, „Sameining sveitarfélaga. Áhrif á atvinnu- og búsetuþróun“. Samstarfsverkefni Þróunarsviðs 

Byggðastofnunar og Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri. 2001.  Sótt 2. maí 2013 af 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/sameining_sveitafelaga.pdf : 3 
10

 Sama heimild  

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/sameining_sveitafelaga.pdf
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Þeir fræðimenn sem rannsakað hafa hvað mest sameiningarform 

sveitarstjórnarstigsins eru Grétar Þór Eyþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri og 

Gunnar Helgi Kristinsson prófessor við Háskóla Íslands.  

Árið 2009 kom út rannsókn eftir Grétar Þór Eyþórsson um Mótun nýs sveitarfélags á 

norðanverðum Tröllaskaga: Um Fjallabyggð og áhrif Héðinsfjarðarganga. Þar hefur Grétar 

tekið saman áhrif sameiningar Fjallabyggðar tveimur árum eftir að raunveruleg sameining 

átti sér stað. Kosið var um sameiningu Fjallabyggðar 30. janúar 2006. Forsenda 

sameiningarinnar var gerð Héðinsfjarðarganga. Upphaflega átti að opna Héðinsfjarðargögn 

árið 2009 en sú framkvæmd dróst til 1. október 2010. Kemur fram í rannsókn Grétars að fyrir 

þann tíma fóru samgöngur á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar í gegnum lágheiðina (sem er 

opin tæplega helming ársins) en annars í gegnum langa leið Eyjarfjarðar. Þurfti sveitastjórn 

Fjallabyggðar því að vinna nokkuð magn af fjarvinnu, sem hefur eflaust seinkað þróun 

sameiningar verkefna sveitarfélagsins. Vegalengdin á milli bæjarkjarnanna var frá 65 

kílómetrum um lágheiði til 190 kílómetra um heilsársveg um Öxnadalsheiði. Með opnun 

Héðinsfjarðarganga er vegalengd milli bæjarkjarnanna orðin 15 km og gefur augaleið, að 

mati Grétars, að þessi samgöngubót sé forsenda sameiningar þessara bæjarkjarna sem að 

auki tengir Siglufjörð við allt Eyjarfjarðarsvæðið. Aksturstími fór úr rúmlega klukkustund í 

átta mínútur og gerði það að verkum að hagræðingarstarf gat hafist af alvöru í Fjallabyggð 

t.a.m. er varðar skólastarf og sveitarstjórnarmál. 11 

Skýrt kemur fram í báðum ritum Grétars, Mótun nýs sveitarfélags á norðanverðum 

Tröllaskaga og Eflingu Íslenska sveitarstjórnarstigsins sem og í greinagerð stýrihóps um 

sameiningu sveitarfélaga við Eyjafjörð, hve samgöngumálin vógu þungt í sameiningu 

Eyjarfjarðarsvæðisins, hvort sem horft er til Eyjarðarsvæðisins, Fjallabyggðar eða landsins í 

heild. Siglufjörður hafði um árabil, sem einangrað sveitarfélag, kallað eftir sameiningu og 

nánari samstarfs við önnur sveitarfélög og vann að mörgu leyti bolmagn vinnunnar með 

ákalli á breytingar sem myndu fela í sér sameiningu við annað eða önnur sveitarfélög.12 

Elfa Björg Erlingsdóttir skrifaði meistaraverkefni um ímynd sex sveitarfélaga á meðal 

háskólanema í markaðs og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Sýnir hún þar fram á að 

íbúar innan stærri sveitarfélaga eru hlynntari sameiningu sveitarfélaga en þeir sem búa í 

                                                           
11

 Grétar Þór Eyþórsson. 2009. „Mótun nýs sveitarfélags á norðanverðum Tröllaskaga: Um Fjallabyggð og áhrif 
Héðinsfjarðarganga.“ Í Rannsóknum í félagsvísindum X, ritstjórar Halldór Sig. Guðmundsson og Silja Bára 
Ómarsdóttir, 233-244. Reykjavík: Félagsvísindastofnun.  
12

 Sama heimild 
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minni sveitarfélögum.13 Að auki kom í ljós að karlmenn voru marktækt hlynntari mögulegri 

sameiningu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu en konur. Aldurshópurinn 31 árs og eldri 

var einnig hlynntari sameiningunni en þeir sem yngri eru. Þar að auki voru íbúar 

Reykjavíkurborgar hlynntari sameiningunni en þeir sem búa í úthverfum 

höfuðborgarsvæðisins14   

Þessi niðurstaða kemur að mestu heim og saman við niðurstöður sem Gunnar Helgi 

Kristinsson fjallar um í bók sinni Staðbundin stjórnmál, fjallar hann þar um kosningar um 

sameiningu sveitarfélaga og kannanir þeim tengdum. Þar kemur fram að helstu 

andmælendur sameiningar sveitarfélaga voru íbúar minnstu sveitarfélaganna. Helsta 

ástæðan var sú að fólk var hrætt um að hagsmunir þeirra myndu týnast í hópi stærri 

heildar.15 Þar kemur einnig fram að íbúar minnstu sveitarfélaganna reyni öllu jöfnu (í meira 

mæli en þeir sem búa í stærri sveitarfélögum) að hafa áhrif á niðurstöður ýmissa málefna 

sveitarfélaganna. Íbúar minni sveitarfélaga mæti oftar á fundi og ræða oftar við 

sveitarstjórnarfólk, enda nálægð við náungann meiri í smærri sveitarfélögum en þeim stærri. 

Þar af leiðandi eru þeir sáttari við þær niðurstöður eða ákvarðanir sem að lokum eru teknar í 

sveitarfélaginu. Þeir sætta sig við málalokin því þeir vita að þeir hafi komið sínum skoðunum 

á framfæri, þó þeirra skoðun hljóti ekki brautargengi.16 Að auki sýnir Gunnar Helgi fram á að 

smæð sveitarfélaganna stuðli að meiri þekkingu íbúana á málefnum sveitarfélagssins.17   

Af nægu er að taka þegar fjallað er um rannsóknir um málefni sveitarstjórnarmála á 

Íslandi en hér verður látið staðar numið hvað þær rannsóknir varðar. Farið verður í að fjalla 

um íbúaþróun sem er einn helsti áhrifavaldur er varðar mótun sveitarfélaga á Íslandi. Fólk 

hefur frá því um árið 1930 í auknu mæli flutt sig frá dreifbýli yfir í þéttbýli svo eftir hafa 

staðið mörg fámenn sveitarfélög.  

 

                                                           
13

 Elfa Björk Erlingsdóttir. „Ímynd sveitarfélaga. Rannsókn á ímynd sex sveitarfélaga á meðal háskólanema á 
Íslandi.“ (Meistararitgerð, Háskóla Íslands,2009) : 2 
14

Sama heimild. 
15

Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2001 : 136 
16

 Sama heimild. 
17

Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2001 : 138 
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2.1: Íbúaþróun 
Í þessum kafla verður farið yfir íbúaþróun á Íslandi frá árinu 1910 til dagsins í dag. Þá 

sérstaklega með tilliti til flutninga fólks frá dreifbýli til þéttbýlis sem er ein af forsendum þess   

að sameining sveitarfélaga hefur orðið að veruleika. Fyrst ber þá að útskýra nánar hugtakið 

þéttbýli. Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur skilgreiningu þéttbýlis verið breytt í fjórgang. 

Fyrst við stofnun Hagstofunnar frá árunum 1911 til ársins 1920 en þá var talin mannfjöldi 

innan kaupstaða og sýsla. Árið 1921 var því bætt við að telja kauptúnahreppi þar sem 

íbúatala var lágmark 300 manns eða fleiri. Árið 1961 var þéttbýlisskilgreiningunni breytt í 

samræmi við staðlaða flokkun Hagstofu norðurlandanna og Hagstofu Sameinuðu þjóðanna. 

Þá voru ný þéttbýlismörk miðuð við 200 íbúa og vísað í lögsögumörk kaupstaða og 

kauptúnahreppa sem ekki eru lengur við lýði. Einnig var ákvæði um að 2/3 íbúa skyldu hafa 

atvinnu í þeim þéttbýliskjarna sem þau tilheyrðu,en engin eftirfylgni gagnvart slíku hefur 

viðhafst. Fleiri skilgreiningar voru taldar upp sem ekki er þörf á að fara yfir hér. Hagstofa 

Íslands endurskilgreindi stöðu þéttbýlis árið 2012. Niðurstaðan var sú að styðjast við 

skilgreiningu á þéttbýliskjörnum í samræmi við reglugerð frá Evrópusambandinu. Helstu 

þættir skilgreiningarinnar eru að þéttbýlisstaðir séu samfellt byggt svæði með að lágmarki 

200 íbúa eða að hámark 200 metrar séu á milli húsa. Undantekning geti þó verið skilyrðum 

háð, t.d. sökum iðanaðar og atvinnuhúsnæðis, bílastæða, brúaðra áa o.þ.h.18 

Íbúaþróun á Íslandi fór að breytast um og eftir árið 1930. Fólk fluttist þá í auknum 

mæli úr sveitum í þéttbýliskjarna sem þá höfðu tekist að myndast. Í fyrsta tölublaði 

tímaritsins Samvinnan frá árinu 1946 birti Þórir Baldvinsson skýringarmynd sem hann nefndi 

Flóttinn úr sveitunum. Þar tók Þórir saman tölfræði varðandi fólksfækkun í helstu sýslum á 

landsbyggðinni frá árunum 1920 til ársins 1940. Þá lýsandi tölfræði, sem handteiknuð er af 

Þóri, má sjá í mynd 1. Þórir taldi víst að flóttinn úr sveitunum, sem að hans mati var orðin 

staðreynd, skýrði þær breytingar sem voru að eiga sér stað í sveitarfélögum, þar sem 

fólksflótti var mikill. Átti það sérstaklega við, að mati Þóris, um staði þar sem sveitarlífið var 

erfitt og afkomurýrt.19  

                                                           
18

 Hagstofa Íslands, „Endurskilgreining Hagstofu Íslands á þéttbýlisstöðum og byggðakjörnum.“ Sótt 24. apríl 
2013 af: http://www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13604 
19

 Þórir Baldvinsson, „Flóttinn úr sveitunum.“ Samvinnan, 40(1). Sótt 25. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4283841 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4283841
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Mynd 1: Tölfræði um íbúaþróun sveitarfélaga árið 1920 til ársins 1940  

eftir Þórir Baldvinsson20 

Máltakið „flóttinn úr sveitunum“ var ósjaldan notað í greinum. Sérstaklega var þetta 

áberandi við enda sjötta áratugarins. Hugtakið var jafnan notað í þeirri merkingu þar sem 

sveitastörf og sveitabúskapar voru töluð niður. Í grein Þóris segir að „ef hér væri haldið rétt á 

málum, ætti fólk fyrst og fremst að flýja þau landbúnaðarhéruð sem örðugust eru til 

búskapar, rýrust að landkostum og torveldust aðstaða til sölu landbúnaðarafurða“.21 

Samhliða fólksfækkun, sem hafði í för með sér á minnkandi tekjur sveitarfélagsins, minnkaði  

vald sveitarfélagsins, jafnvel svo mikið að stöðnunar var farið að gæta. Á meðan fólki í 

dreifbýlum hafði fækkað átakanlega hafði geysilegur vöxtur hlaupið í sum sveitarfélög 

þéttbýlisins.22 

Hér fyrir neðan í mynd tvö má líta á þróun íbúafjölda í þéttbýli og dreifbýli frá árinu 

1910 til ársins 1967. Áhugavert er að sjá að á tæplega sex áratugum hefur þróunin orðið sú 

að um 50% tilfærsla hefur orðið á fólki frá dreifbýli til þéttbýlis. Árið 1910 bjuggu 32,2% fólks 

                                                           
20

 Sama heimild 
21

 Byggðaþróun. Samvinnan, 63(6). Sótt 25. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=291752&pageId=4292402&lang=is&q=sameining%20sveitar 
22

 Bjarni Þórðarson, „Sameining og samvinna sveitarfélaga.“ Austurland, 16(13). Sótt 25. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=342947&pageId=5381205&lang=is&q=Sameining%20sveitarf%E9laga 
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í þéttbýli en árið 1967 var íbúatala fólks í þéttbýli orðin 85,3%. Um 67,8% fólks bjó í dreifbýli 

á fyrsta áratugi tuttugustu aldar en árið 1967 náði íbúatalan í dreifbýli ekki 15%.23     

 
Mynd  2: Hlutfall íbúafjölda í þéttbýli og dreifbýli á Íslandi er varðar íbúaþróun 

 árið 1910 til 196724 

Á mynd 3 er farið yfir lengra tímabil hvað varðar íbúaþróun í dreifbýli og þéttbýli. Sést 

þar að þróunin frá 1920 til 1990 hefur tekið töluverðum breytingum. Hlutfall dreifbýlis fór úr 

57% árið 1920 í 4% árið 1990.                                

 

Mynd 3: Hlutfall íbúafjölda í þéttbýli og dreifbýli á Íslandi er varðar  
íbúaþróun árið 1920, 1960 og 199025, 26 

                                                           
23

 Valdimar Kristinsson. „Þróunarsvæði á Íslandi.“ Samvinnan, 62. Árg. 6. tbl. Sótt 25. apríl 2013 af:  
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4292411bls: 29 
24

 Sigfinnur Sigurðsson. „Um verkefni sveitarfélaga og ríkis.“ Samvinnan, 63. Árg. 6 tbl. Sótt 25. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4292420 bls:38 
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Til að skýra frá þróun er varðar íbúafjölda í sveitarfélögum eru tekin tvö dæmi. 

Íbúafjöldi á Íslandi árið 1960 og árið 2013. Í mynd 4 sést hvernig íbúatölur sveitarfélaga 

dreifðust. 

 

Mynd 4:  Hlutfallslegur íbúafjöldi í sveitarfélögum á Íslandi 1. janúar 1960.27 

Árið 1960 bjuggu 177.292 manns á Íslandi28 og voru sveitarfélögin 224 talsins, þar af 

ein borg og 13 kaupstaðir. Rúm 18% íbúa bjuggu í sveitarfélögum þar sem íbúatala var minni 

en 100 manns. Um 30% íbúa bjuggu í sveitarfélögum þar sem íbúatala var á bilinu 101 til 200. 

Hlutfall sveitarfélaga sem höfðu færri íbúa en 500 voru 35% en eingöngu 17% sveitarfélaga 

voru með yfir 1000 íbúa. 
Á vef Hagstofunnar má sjá að staða sveitarfélaga, miðað við 1.janúar 2013, var þannig 

háttað að 50 íbúar búa í Árneshreppi sem er minnsta sveitarfélagið en 119.800 íbúar búa í 

Reykjavík sem er stærsta sveitarfélagið. Það búa 205.749 íbúar á höfuðborgarsvæðinu öllu.  

                                                                                                                                                                                     
25

 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990.“ Sótt 18. mars 2013 af: 
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sv
eitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
26

 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013: Sveitarfélagaskipan 1. janúar 
2013.“ Sótt 18. mars 2013 af: 
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02005%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni
%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998%2D2013+%2D+Sveitarf%E9lagaskipan+1%2E+jan%FAar+2013%26pa
th=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
27

 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990.“ Sótt 18. mars 2013 af: 
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sv
eitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
28

Sama heimild 
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http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02005%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998%2D2013+%2D+Sveitarf%E9lagaskipan+1%2E+jan%FAar+2013%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02005%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998%2D2013+%2D+Sveitarf%E9lagaskipan+1%2E+jan%FAar+2013%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02005%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998%2D2013+%2D+Sveitarf%E9lagaskipan+1%2E+jan%FAar+2013%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
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Mynd 5: Hlutfallslegur íbúafjöldi í sveitarfélögum á Íslandi 1. janúar 201329 

 

Mynd fimm sýnir stöðu sveitarfélaga hvað íbúatölu varðar frá 1. janúar 2013. Þar sést 

að 11% sveitarfélaganna hafa 100 eða færri íbúa, 8% sveitarfélaga hafa 101 til 200 íbúa, 15% 

sveitarfélaga hafa 201 til 500 íbúa og eftir standa af þeim 74 sveitarfélögum sem á Íslandi eru 

66% sveitarfélaga sem hafa fleiri en 501 íbúa.30 

Á mynd 6 má sjá hvað sveitarfélögum hefur fækkað frá árinu 1910 til ársins 2013. 

Mesta breyting á sér stað á árunum 1990 til ársins 1998, þá voru sveitarfélögin orðin 124 að 

tölu. Kosningar urðu víðsvegar um landið árið 2005 sem flestar tóku gildi árið 2006, var því 

fækkun á sveitarfélögum um tuttugu og fimm frá árinu 2006 til ársins 2010. Nú árið 2013 eru 

sveitarfélög á Íslandi 74.                            

                                                           
29

 Hagstofa Íslands. „Flokkun þéttbýlisstaða eftir stærð 1991-2013.“ Sótt 18. mars 2013 af: 
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03500%26ti=Flokkun+%FE%E9ttb%FD
lissta%F0a+eftir+st%E6r%F0+1991%2D2013++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%
26units=Fj%F6ldi%20/%20Hlutfallsleg%20skipting 
30
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http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03500%26ti=Flokkun+%FE%E9ttb%FDlissta%F0a+eftir+st%E6r%F0+1991%2D2013++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi%20/%20Hlutfallsleg%20skipting
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03500%26ti=Flokkun+%FE%E9ttb%FDlissta%F0a+eftir+st%E6r%F0+1991%2D2013++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi%20/%20Hlutfallsleg%20skipting
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Mynd 6: Þróun fjölda sveitarfélaga frá árinu 1992 til ársins 2013. 31,32 

Hlutfall dreifbýlis á Íslandi hefur breyst gífurlega mikið eins og sést sérstaklega á 

mynd 4. Taka verður þó inn samhengi þessarar umfjöllunar þær breytingar sem gerðar hafa 

verið í þéttbýli. Er þá átt við annars vegar skilgreiningu þéttbýlis hjá Hagstofunni og þeim 

sameiningum sveitarfélaga sem hafa átt sér stað hins vegar. Með sameiningu sveitarfélaga er 

íbúafjöldi stækkaður og þannig geta sveitarfélög sem tilheyrðu dreifbýli verið túlkuð sem 

þéttbýlissveitarfélög, þrátt fyrir að íbúafjöldi sveitarfélaga sé nær hinn sami.  

  

                                                           
31

 Grétar Þór Eyþórsson. „Efling íslenska sveitarstjórnarstigsins: Áherslu og hugmyndir og aðgerðir.“ Stjórnmál 
og stjórnsýsla. Sótt 30. mars 2013 af: http://www.stjornmalogstjornsysla.is/wp-
content/uploads/2012/12/a.2012.8.2.12.pdf 
32

 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Sveitarfélögin í tölum“. Hag- og upplýsingasvið. Sótt 20. apríl 2013 af: 
http://www.samband.is/media/skyrslur-og-utgafur-hag--og-upplysingasvid/Islenskur_Baeklingur_feb_2013.pdf 

212 
229 224 

204 

171 

124 
105 101 

76 74 

0

50

100

150

200

250

1910 1950 1960 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2013

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/wp-content/uploads/2012/12/a.2012.8.2.12.pdf
http://www.stjornmalogstjornsysla.is/wp-content/uploads/2012/12/a.2012.8.2.12.pdf


  

19 

3. Sögulegar rætur sameiningar sveitarfélaga 

 

Í þessum kafla er dregin fram umræða er varðar hug fólks til eflingar sveitarstjórnarstigsins á 

árunum 1945 til ársins 1970. Leitað var í frumheimildir í gömlum tímaritum og var vefurinn 

www.timarit.is notaður óspart. Greinar manna fá að njóta sín sem mestur kostur er, en vísað 

er hér í átta greinar eða pistla sem og eitt ávarp frá Hjálmari Vilhjálmssyni ráðuneytisstjóra. 

Við val á greinum var horft til þess að greinarnar væru helst frá öllum landsfjórðungum og 

vegna fjölda greina, sem fjölluðu margar um það sama, var reynt að finna fjölbreytt dæmi 

sem lýstu hugðarefnum manna. Greinarnar eru ekki settar fram í tímaröð heldur er byrjað á 

að fjalla um efni sem ber þess merki að vera jákvæðari gagnvart eflingu 

sveitarstjórnarstigsins og endað á þeim greinum sem mætti jafnvel túlka með neikvæðari tón 

gagnvart sameiningum sveitarfélaga. Meðfram hverri grein má sjá Íslandskort sem vísar til 

þess hvar rannsakandi telur greinina hafa verið skrifaða.  

Eins og fram hefur komið var íbúaþróun á Íslandi á þá leið að fólk fluttist í stórum stíl í 

þéttbýlin sem hafði óumflýjanlega mikil áhrif á sveitarfélög og hreppamyndun á 

landsbyggðinni. Margskonar dæmi um áhrif fólksfækkunar í dreifbýli má finna í gömlum 

greinum frá fyrri hluta tuttugustu aldar. Áhyggjuefni fólks var þá víða að félagsstarf var farið 

að dala sökum fólksfækkunar og erfiðra samgangna. 

Fyrsta greinin sem vísað er í er frá júní árið 1945 sem er sama ár og 

Samband íslenskra sveitarfélaga var stofnað. Greinin fjallar um 

tónlistarlífið á Akranesi og er fjallað um veturinn sem leið. Segir þar 

frá karlakórnum Svani sem hafði starfað frá árinu 1915. Áhrif 

fólksfækkunar í sveitarfélagi var farin að hafa mikil áhrif á kórahald á Akranesi, áhyggjur voru 

á lofti um að ekki næðist að manna kórinn og hafði það haft mikil áhrif á starfsemi kórsins 

þann veturinn. Kórahald var í senn félagsleg samkunda sem og var tónleikahald þeirra 

fjáröflun fyrir komandi vetur. Því var umræða á lofti um að sameina þyrfti aðra kóra í 

sveitarfélaginu til þess að skapa einn öflugan kór svo starfsemin félli ekki niður. 

Greinarhöfundur segir m.a. að „[b]ærinn er ekki fjölmennari en svo, að verulegir erfiðleikar 

http://www.timarit.is/
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eru um mannval í einn karlakór...  meðlimum kórsins sé enn betur ljóst að loknu 

vetrarstarfinu að sameiningar er þörf“.33  

Félagsmál voru ofarlega í hugum fólks, samgöngur voru misgóðar í sveitarfélögum en 

fólki virtist vera það mjög umhugað að félagslegt starf af öllum toga myndi ekki dala.  

Hjálmar Vilhjálmsson, ráðuneytisstjóri félagsmálaráðuneytisins, flutti 

ávarp í apríl árið 1965 á fundi fulltrúaráðs Sambands íslenskra 

sveitafélaga og sagðist hann vera þeirra skoðunar að rétt og 

nauðsynlegt væri að stækka sveitarfélögin að verulegu leyti. Hans rök voru að stór 

sveitarfélög, frekar en smærri, væru sterkari til sóknar og varnar er varðaði velferðarmálin 

sérstaklega. Hann benti einnig á að með bættum samgöngum og breyttum þjóðlífsháttum 

væri það orðið algengara að sveitarfélög leystu ýmis félagsmál sín sameiginlega.  

Hjálmar taldi nauðsynlegt á þessum tíma að það væru sérfróðir menn sem önnuðust 

ábyrgðamikil störf innan sveitarfélaganna en til þess að sveitarfélög séu álitleg til búsetu 

þyrftu þau að vera fjölmennari og taldi hann að tala íbúa í hverju sveitarfélagi mætti ekki 

vera minni en 800 til 1.000 íbúar.34  

Hélt Hjálmar því einnig fram að þrátt fyrir þá miklu vinnu sem lögð hafi verið í 

umræðu um eflingu sveitarfélagastigsins, væri miður að yfirvöldum hafi ekki orðið meir úr 

verki. Því til staðfestingar bendir Hjálmar á að með lögunum sem sett voru árið 1961 hafi 

löggjafanum verið frjálst samkvæmt 5. gr sveitarstjórnarlaga að sameina 39 hreppa, en slíkt 

var ekki gert nema með einni undantekningu þegar Grunnavíkurhreppur í N-Ísafjarðarsýslu 

var lagður niður og sameinaður Snæfjallahreppi árið 1964.35  

Morgunblaðið vísar þann 11. maí 1965 í grein úr tímaritinu Þór, blaði 

Sjálfstæðismanna á Austurlandi. Þar segir Páll Guðmundsson, bóndi í 

Gilsárstekk í Breiðdal, að nauðsynlegt sé að sameina lítil sveitarfélög í 

stærri og þar með sterkari heildir. Páll hélt því fram að sameining sveitarfélaga ætti að vera 

jafn sjálfsögð og stækkun kjördæmanna var árið 1959.36 Páll segir að það væri „barnaleg 

fásinna að viðhalda þessum sveitarfélaga fjölda, sem mörg hver eru orðin svo fámenn, að 

                                                           
33

Helgi Þorláksson, „Tónlistarlífið í vetu.“ Akranes, 1. júní 1945. 6. Sótt 28. mars 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=348321&pageId=5463167&lang=is&q=sameining 
34

Hjálmar Vilhjálmsson ráðuneytisstjóri, „Stærri og færri sveitarfélög og lögsagnarumdæmi.“ Þjóðviljinn, 14. 
apríl 1965. 87. Sótt 28. mars 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=218250&pageId=2806007&lang=is&q=sameining%20sveitarf%E9laga 
35

 Sama heimild 
36

 Gylfi Þ. Gíslason, Viðreisnarárin. Reykjavík. Almenna bókafélagið,1993 : 24-25 
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ekki verður skipað þar í hin lögboðnu embætti nema raða öllu á sömu mennina.“ Páll segir 

einnig að með batnandi samgöngumöguleikum séu breytingar á sveitarfélagastiginu með 

sameiningu sveitarfélaga orðin sjálfsögð. Að hans mati ætti íbúatala sveitarfélaga ekki að 

vera undir fjögur til fimmhundruð og víðar í þéttbýlum ætti sú íbúatala að vera miklu 

fjölmennari.37 

Eiríkur G. Brynjólfsson frá Kristneshæli, skrifar grein sem birtist þann 23. 

október árið 1965 í dagblaðinu Degi frá Akureyri. Segir Eiríkur það 

augljóst að sameining sveitarfélaga verði ekki að veruleika nema með 

aukinni lagasetningu og vildi hann flýta því ferli. Hann veltir því upp „að 

þar sem bezt hagar til um sameiningu og mörg verkefni bíða sameinaðra átaka og vakandi 

forystu, ætti að vera þarfalaust að bíða eftir landslögum“.38 Segir Eiríkur að það megi öllum 

vera ljóst, að hin gamla skipan þessara sveitarstjórnarmála væri löngu úrelt og að þar væri 

um að ræða dragbít á öllum þeim framkvæmdum, sem er undirstaða þess að fólk uni sér á 

landsbyggðinni, sem og í kaupsstöðunum. Eiríkur gagnrýndi framkvæmdarvaldið sem hann 

taldi að ætti að hafa vit fyrir landa sína sem iðurlega vissu ekki betur. „Það má ekki villa 

mönnum sýn, þótt einhverjir, sem illa fylgjast með almennum málum, séu ánægðir með 

ástandið eins og það er og finnist ekki liggja á neinum breytingum“. Eiríkur bætir við að 

ótímabær sjálfsánægja hafi ekki leyst neinn vanda og væri slæm uppbót við þau verkefni sem 

biðu úrlausna ár eftir ár eða áratug eftir áratug.39  

Umræðan um nauðsyn sameiningar heldur áfram og skrifar Sigfinnur 

Sigurðsson hagfræðingur grein sem birt var í tímaritinu Samvinna þann 

1. desember 1969. Þar segir Sigfinnur nauðsynlegt að halda áfram 

markvissri vinnu að sameiningu sveitarfélaganna. Hann segir óhætt að fullyrða að vegna 

smæðar sveitarfélaga sé það þeim flestum algerlega ofviða að sinna skyldum sínum, sem þó 

lagalega séð, sé á þau lögð. Slík staðreynd komi eingöngu niður á íbúunum og þar af leiðandi 

njóti þeir ekki hliðstæðrar þjónustu sem veitt er í stærri sveitarfélögum. Sé það þar með 

ógerlegt fyrir sveitarfélögin að veita nokkurra þjónustu umfram þá beinu skyldu sem kveðið 

er á um í sveitarstjórnarlögum. Sigfinnur bendir á að þau 227 sveitarfélög sem voru á landinu 

                                                           
37

 Staksteinar, „Sameining sveitarfélaga“. Morgunblaðið, 11. maí 1965. Sótt 23. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=112827&pageId=1366041&lang=is&q=Sameining%20sveitarf%E9laga 
38

 Eiríkur G. Brynjólfsson, „Sameining sveitarfélaga.“ Dagur, 78. 23. október 1965. Sótt 5. mars 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=205544&pageId=2657179&lang=is&q=Eir%EDkur%20G%20Brynj%F3l
fsson : 4-5 
39

 Sama heimild 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=205544&pageId=2657179&lang=is&q=Eir%EDkur%20G%20Brynj%F3lfsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=205544&pageId=2657179&lang=is&q=Eir%EDkur%20G%20Brynj%F3lfsson
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þá, hafi verið alltof mörg. Sigfinni fannst sú tölulega staðreynd sem sýnd er í mynd 6 hér fyrir 

ofan, gefa sterklega til kynna að skipting landsins væri engan vegin hagkvæm og á því þyrfti 

að taka.40 

Atvinnuþróun var ofarlega í huga Björns Friðfinnssonar í grein um 

atgervisflóttann sem birtist einnig í Samvinnu þann 1. desember 

1969. Björn segir að sveitarfélög þarfnist fjölmargra einstaklinga t.d. 

með góða menntun og með stjórnunarhæfileika og sérþekkingu á 

ýmsum sviðum svo þau séu lífvænleg. Mikill fengur sé fyrir sveitarfélög að hafa íbúa með 

fyrrgreinda eiginleika sem nýtist þá á margan annan máta t.d. með þátttöku þeirra í félags- 

og menningarmálum og nýsköpun. Metnaðargjarnir frumkvöðlar á landsbyggðinni geti 

skapað það andrúmsloft og viðhorf sem dregur að sveitarfélaginu fólk sem leiðir til framfara 

á flestum sviðum hins þrönga samfélags.41 

Þegar hér er komið við sögu eru þær greinar sem valdar voru hættar að vera 

eingöngu jákvæðar gagnvart sameiningu. Er umræðan frekar blönduð hvað jákvæðni og 

neiðkvæðni varðar. Fólk var jafnvel að segja að breytinga væri þörf þó lítil ánægja fylgi þeirri 

þróun.  

Bjarni Þórðarson ritstjóri tímaritsins Austurland, Málgagn sósíalista á 

Austurlandi skrifar forsíðugrein 1. apríl 1966 þar sem hann segir 

mikilvægt að íbúar sveitarfélaga sem sameina á, ráði ferðinni sjálfir. Í 

grein sinni, sem fjallar bæði um kosti og galla við sameiningu 

sveitarfélaga, bendir Bjarni á að „ekkert er líklegra til að hamla gegn hvers konar ofstjórn og 

tilhneigingu til samdráttar valds en einmitt öflug sveitarfélög. Því meira vald sem þau hafa, 

því dreifðara er valdið um allar byggðir landsins og því virkari er hinn almenni kjósandi um 

stjórn landsins“.42 Hann vill sem sagt að íbúarnir sjálfir finni þörf og nauðsyn sameiningar og 

að frumkvæðið komi að heiman. Annars náist ekki sátt um aðgerðina og þar með skili hún 

ekki árangri. Bjarni bendir hins vegar á að ekkert sé við það að athuga að stjórnvöld þrýsti á 

heimamenn um sameiningu, finnist þeim slík forsenda æskileg. Hann vísar þá til þeirra 

sveitarfélaga þar sem íbúatala er óviðunandi. Hann nefnir jafnframt að við sameiningu sé að 
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 Sigfinnur Sigurðsson, „Um verkefni sveitarfélaga og ríkis.“ Samvinnan, 63(6). Sótt 25. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4292420 bls:38 
41

 Björn Friðfinnsson, „Atgervisflóttinn úr sveitarfélögum strjábýlisins.“ Samvinnan, 63(6). Sótt 25. apríl 2013: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4292419  bls: 37 
42

 Bjarni Þórðarson, „Sameining og samvinna sveitarfélaga.“ Austurland, 16(13). Sótt 25. apríl 2013 af: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=342947&pageId=5381205&lang=is&q=Sameining%20sveitarf%E9laga 
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mörgu að hyggja þar sem margslungnar félagslegar ástæður séu fyrir hendi auk þeirra 

landfræðilegu. Að ógleymdu, að óhjákvæmilega þyrfti að endurskoða fjármálaleg samskipti 

sveitarfélaga og ríkis.43 Bjarni telur sterk og megnug sveitarfélög vera landinu í heild fyrir 

bestu og trúir hann á nauðsyn þess að efla og styrkja þá heild. „Sem heild eru sveitarfélögin 

ein helzta driffjöðrin og eitt sterkasta aflið í þjóðfélaginu“ segir Bjarni en hann telur 

sveitarfélögin sjálf hafa margt fram að færa þar sem þau eru í mörgum tilvikum aðal 

atvinnurekandinn á svæðinu auk þess sem þau sinna því þjónustuhlutverkinu sem á herðum 

þeirra er.  

Í fastadálki Alþýðublaðsins sem nefndist Á krossgötum þann 13. maí 

1967 er tekið í sama streng og Bjarni gerir, að því leyti að þar segir að 

forsenda þess að sameining sveitarfélaga verði að veruleika, og takist, 

sé ef íbúarnir sjálfir standi að breytingunni og skilji hvað sé í húfi.  

Mikill fólksflótti hefur átt sér stað úr sveitunum og í mörgum hreppsfélögum er 

orðið ískyggilega fámennt, stappar sumsstaðar nærri, að ekki fáist í 

innansveitarembætti sökum fólksfæðar. Þetta torveldar allar framkvæmir 

sveitarfélaganna og útilokar að verulegu leyti eðlilega félagsstarfsemi. Má jafnvel 

sýna fram á með nokkrum rökum, að lítil og fámenn sveitarfélög ýti undir 

fólksflóttann.
44

 

Segir í pistlinum að auki að nauðsynlegt sé að fylgjast með því sem sé að gerast í kringum 

okkur, tileinka sér ný viðhorf og læra af reynslunni.  

Í næstu grein sem er frá því í nóvember árið 1953 er um að ræða 

grein frá Þorsteini Þorsteinssyni bónda frá Ámundastöðum sem birtist 

í Tímanum. Grein hans er sú síðasta sem vísað er til í þessum kafla, 

hún er einnig ein af þeim elstu og jafnvel sú yfirgripsmesta þar sem 

Þorsteinn fer bæði yfir kosti og galla sveitarstjórnarstigsins. Að hans mati eru lítil sveitarfélög 

vanmáttug til flestra framkvæmda sem hefur áhrif á félagslegt umhverfi og framfarir fyrir 

íbúa þeirra sveitarfélaga. Því séu þeir íbúar dæmdir til kyrrstöðu og stöðnunar. Þorsteinn er 

ekki sáttur við þá þróun sem ríkir í sveitarfélögum landsins, hann vill halda í þau sterku 

sveitarfélög sem eru fyrir hendi, sjái sveitarfélagið hag sinn og getu til þess að sjá um íbúa 

sína. Jafnframt segir hann að þegar sveitarfélögin séu mjög stór og ná yfir víðáttumikið svæði 

fari menn að finna minna til skyldu sinnar sem íbúar sveitarfélagsins. Þorsteinn vildi meina að 
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 Sama heimild. 
44

 Á krossgötum „Sameining sveitarfélaga“. Alþýðublaðið, 105. Sótt 25. apríl 2013 af:  
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=201909&pageId=2629427&lang=is&q=SAMEINING%20SVEITAR 
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á hverjum einstaklingi hvíli samfélagsleg skylda til að rækta sinn bæ og hætta sé á að áhuginn 

til félagsmála minnki eftir því sem sveitarfélögin séu stærri. Að hans mati muni kunnugleiki á 

milli sveitastjóra og sveitastjórnar gagnvart þegnum sínum dvína í stærri sveitarfélögum sem 

ylli því að sjónarmiðin yrðu sundurleitari. 45
  

Þorsteinn veitti því einnig athygli að sveitarfélög væru eðlilega misvel á sig komin 

fjárhagslega og það væri varla sanngjarnt fyrir íbúa þess betur stadda að taka á sig skuldir 

þeirra sem síður hefðu lagt á sig að efla sinn heimabæ. „Hver myndi toga sinn skækil, sem 

bæði er mannlegt og svo algengt?“  Þorsteinn stóð ekki á sínum skoðunum og um misstæð 

sveitarfélög hafði Þorsteinn eftirfarandi að segja:  

Margar ástæður geta verið að því, ýmist dugnaður og hagsýni, eða þá ódugnaður, 

sem oft getur stafað af sinnuleysi og værðarhneigð. Nokkur þeirra hafa gert 

margvíslegar framkvæmdir til hagsmuna og menningarbóta og lagt þar á sig bæði 

erfiði og fjárútlát. Sum hafa látið margt og máske flest, reka á reiðanum og ekki lagt 

sig eða sína fjármuni fram, nema í þeim minnsta mæli, eftir því sem frekast er 

unnt.
46 

Að lokum sagði Þorsteinn að réttast væri fyrir ríkið í sameiningarviðræðum að horfa 

frekar til þeirra sveitarfélaga sem höfðu virkilega þörf fyrir aðstoð en láta minni sveitarfélög 

sem stæðu undir sér í friði.  

Hér hefur verið farið yfir þær níu greinar/erindi sem valin voru af kostgæfni til þess að 

varpa ljósi á þá umræðu sem átti sér stað á árunum 1945 til ársins 1970. Fólk var uggandi yfir  

félagslegri stöðu sveitarfélaganna og var í flestum tilvikum að kalla eftir aðgerðum frá ríkinu. 

Þó aðrir væru þeirrar skoðunar að fólkið sjálft ætti að fá að ráða því hvort þeirra heimabær 

væri sameinaður öðrum og að ríkið ætti að láta vel stæð sveitarfélög sem ekki höfðu áhuga á 

sameiningu óhreyfð.  

Nú þegar farið hefur verið yfir einstaka umræðu sem átti sér stað á árunum 1945 til 

ársins 1970 er vert að fara yfir þau verkefni sem snúa að ríkisvaldinu. Er þar þó að finna eitt 

erindi frá Eggerti G. Þorsteinssyni fyrrum sjávarútvegs- og félagsmálaráðherra sem tengja má 

við umræðukaflanum hér að framan. Var hins vegar ákveðið að leyfa hans erindi að fylgja 

málefnum sem tengjast löggjafanum.  
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4. Sameiningar, starfsemi, lög og gagnrýni 
 

Í þessum kafla verður farið yfir einstök lög sveitarfélaga og þær breytingar sem gerðar hafa 

verið á lögum og reglugerðum er varða sameiningu sveitarfélaga og verkefni þeim tengdum. 

Einnig er farið yfir gagnrýni vegna aðgerðaleysi ríkisins þegar kemur að 5. gr laga frá 1961 en 

þau lög féllu úr gildi árið 1986 þegar ný sveitarstjórnarlög voru tekin í notkun. Sú regla segir 

til um að ríkið hafi leyfi til þess að sameina sveitarfélög sem hafa íbúafjölda undir ákveðnu 

lágmarki. Farið er yfir ræðu Eggerts G. Þorsteinssonar fyrrum sjávarútvegs- og 

félagsmálaráðherra og farið yfir hvaða sameiningar voru gerðar á sjötta, sjöunda og áttunda 

áratugnum. Þrír undirkaflar eru hér í fjórða kafla. Í kafla 4.1 er farið yfir það ferli sem átti sér 

stað vegna sameiningar átaksins árið 1993. Í kafla 4.2 er farið yfir það ferli sem átti sér stað 

við sameiningarátakið árið 2005 ásamt áhrifa þess átaks á ferli þeirra sameininga sem fylgdu 

í kjölfarið.  

Þrátt fyrir að hér sé sérstaklega talað um sameiningarátök árið 1993 og árið 2005 er 

ekki þar með sagt að engar sameiningar hafi átt sér stað á öðrum tímum. Markviss vinna 

sveitarfélaganna sjálfra til sameiningar hefur átt sér stað, sérstaklega frá árinu 2005. Lista yfir 

sameiningar sveitarfélaganna má sjá í viðauka 1, en þar er að finna tæmandi lista frá 

Innanríkisráðuneytinu um sameiningar sveitarfélaga frá árinu 1905 til ársins 2006.47 

Á vegum Alþingis, ráðuneyta, sérsambanda og í sveitarfélögum hefur mikill tími farið í 

vinnu vegna umræðna um mögulegar sameiningar sveitarfélaga. Er þá rætt um hvort, 

hvenær og þá hvernig eigi að efla sveitarstjórnarstigið á Íslandi. Til þess að leið sameininga sé 

möguleg þarf að huga að margs konar hagsmunum og í framkvæmd þurfa leikreglur að vera 

skýrar. Sveitarstjórnarlög voru staðfest árin 1905, 1927, 1961, 1986 og núgildandi lög árið 

2011, að frátöldum sérstökum lögum árið 1970 þegar lög um sameiningu sveitarfélaga tók 

gildi. Ásamt fyrr greindum átaksverkefnum sem tvívegis hefur verið sett á laggirnar, árið 

1993 og árið 2005.48  

Í 78. gr stjórnarskrá lýðveldisins Íslands segir: „Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum 

sínum eftir því sem lög ákveða. Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og 
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og stjórnsýsla. Sótt 30. mars 2013 af: http://www.stjornmalogstjornsysla.is/wp-
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réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.“49 Eru sveitarfélögunum tryggður 

réttur sinn í þessum lögum.  

Samband íslenskra sveitarfélaga skoraði á ráðherra sveitarstjórnarmála árið 1952 um 

að beita sér fyrir fækkun og stækkun sveitarfélaga. Það var þó ekki fyrr en um 40 árum síðar 

sem raunverulegur ávinningur vinnunar skilaði sér. En það var 20 til 30 árum eftir að 

nágrannaþjóðir Íslendinga fóru að vinna að eflingu sveitarstjórnarstigsins. Ástæðan er talin 

vera tregða frá Alþingi um að setja lög um lágmarksstærð sveitarfélaga, en slík lög voru ekki 

samþykkt fyrr en árið 1961. Einnig voru mörg sveitarfélög mótfallin því að vera sameinuð 

þrátt fyrir skýra afstöðu Sambands íslenskra sveitarfélaga um að stefna beri að sameiningu 

sveitarfélaga í samráði við ríkið.50 

Við breytingu á stjórnsýslulögunum árið 1961 var í 5. gr sett eftirfarandi ákvæði: 

Nú hefur íbúatala hrepps verið lægri en 100 samfellt í fimm ár, og er þá 

ráðuneytinu heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, að sameina hreppinn þeim 

nágrannahreppi í sömu sýslu, sem sýslunefnd telur eftir atvikum bezt henta. Ef 

skuldir slíks hrepps eru svo míklar, að til vandræða horfi, má .ráðurreytlð verja fé úr 

Jöfnunarsjóði til greiðslu hluta þeirra, svo að eigi verði talið, að þær íþyngi hinum 

sameinuðu hreppum óeðlilega.
51

  

Þrátt fyrir svo skýra grein í lögum var aldrei gripið til þeirra, líkt og þegar hefur verið 

sýnt fram á t.d. með vísan í orð Hjálmars Vilhjálmssonar ráðuneytisstjóra hjá 

fjármálaráðuneytinu.  

Á 90. löggjafarþingi árið 1969 lagði Eggert G. Þorsteinsson, þáverandi sjávarútvegs- og 

félagsmálaráðherra fyrir Alþýðuflokkinn, fram frumvarp til laga um sameiningu sveitarfélaga. 

Var um að ræða frumvarp sem fjallaði um samráð ríkisins við Samband íslenskra 

sveitarfélaga með það markmið að stuðla að eflingu sveitarfélaganna. Takmarkið var að 

koma á sameiningu tveggja eða fleiri sveitarfélaga í eitt sveitarfélag. Níu manna nefnd var 

skipuð af Alþingi og Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem hafði það verkefni að endurskoða 

skiptingu landsins í sveitarfélög með það fyrir augum að sameina sveitarfélögin. Þá var 

sérstaklega einblínt á smærri sveitarfélög. Niðurstöður nefndarinnar voru á þá leið að 
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sveitarfélögum landsins skyldi fækkað úr 227 í 66 og lögð áhersla á að þróun í þá átt væri til 

mikilla bóta fyrir landið í heild.  

Fram kom í erindi Eggerts að hér væri um hápólitísk mál að ræða sem ríkisstjórn og 

Alþingi þyrftu að meta hvort rétt væri að framkvæma. Nefndin vildi eingöngu  gera sínar 

niðurstöður að tillögum sem þingið myndi svo taka afstöðu til. Nefndin benti á að lítill 

árangur væri sýnilegur af sameiningu sveitarfélaga, þrátt fyrir að tillögur um slíkt hefðu áður 

legið fyrir sem og að lög á Alþingi hefðu gefið ráðamönnum færi á því að sameina viss smá 

sveitarfélög. Var nefndin þá að vísa til 5. gr laga frá árinu 1961. Sagði nefndin jafnframt að 

litlar líkur væru á því að árangur myndi nást nema málinu væri fylgt eftir af festu af hálfu 

ríkisstjórnarinnar og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.52 Alþingi var ekki tilbúið til þess að 

framfylgja tillögum nefndarinnar og þótti sú hugmynd að fækka sveitarfélögum í 66 of stórt 

skref. Vildi Alþingi einnig forðast að vinna að frekari sameiningu sveitarfélaga nema í samráði 

við íbúa og fulltrúa sveitarfélaga.53 

Sjálfur sagði Eggert að aðalröksemd þess að efla sveitarfélögin með sameiningu væri 

sú að þau væru betur í stakk búin að þjóna þörfum þegna sinna. Mörg þeirra væru svo 

fjárhagslega veik að þau væru nær vanmegnug vegna fátæktar og fólksfægðar. Hann benti á 

að margir telji það hagkvæmustu lausnina að sameina sveitarfélögin.54 Eggert sagði einnig í 

ræðu sinni að tvímælalaust væru stór sveitarfélög sterkari til sóknar og varnar í 

velferðarmálum þegna sinna en smá sveitarfélög. Sú staðhæfing að hans mati myndi gilda 

bæði gagnvart ríkisvaldinu sem og öðrum aðilum. „Sumir álíta, að ríkisvaldið hafi færzt um of 

á hendur fárra aðila og nauðsynlegt sé að stefna að nokkurri dreifingu þess á hendur aðila úti 

um landsbyggðina. Sterkari og stærri sveitarfélög eru grundvallarskilyrði fyrir því, að sú 

þróun geti orðið.“55 

Þann 9. janúar 1970 gagnrýndi Björn Friðgeir Björnsson, þingmaður 

Framsóknarflokksins, yfirvöld í ræðu sinni á Alþingi. Hann benti á að níu árum eftir að lögin 

(með vísan í 5. gr frá 1961) voru sett hefði lögunum aldrei verið framfylgt. Hann segir 

augljóst að stefna yfirvalda hafi ótvírætt verið sú að aðhafast ekkert fyrr en ósk um slíkt hefði 
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komið frá hlutaðeigandi sveitarfélagi. Hann vildi hins vegar meina, með vísun til lagana, að 

yfirvöldum hafi verið skylt að ganga fram með sameiningu sveitarfélagana og að það 

vinnulag hefði verið sveitarfélögum fyrir bestu.56 

Samstarf ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga gaf á árunum 1960 til 1970 

ótvírætt í skyn að heppilegast af öllu væri að leggja niður smæstu hreppana og sameina við 

nágrannahreppa svo úr yrði eitt öflugt sveitarfélag. Þrátt fyrir mikla umræðu, þvert á flokka á 

Alþingi og heima í héraði varð sameiningin á fimmta, sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar 

ekki nándar í samræmi við tillögur nefnda á vegum ríkissins og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Sameiningar á fimmta, sjötta og sjöunda áratug voru sem hér segir: 

Sléttuhreppur féll í eyði og var ekki lengur talinn með sem sveitarfélag árið 1953, þá voru 

sveitarfélögin þá orðin 228 talsins. Grunnavíkurhreppur sameinaðist Snæfjallahrepp undir 

heiti þess síðast nefnda árið 1964. Ísafjarðarhreppur og Eyrarhreppur sameinuðust árið 1971 

og tvær sameiningar urðu árið 1972 þegar Hálshreppur og Flateyjarhreppur annars vegar og 

Borgarfjarðarhreppur og Loðmundarfjarðarhreppur hins vegar sameinuðust.  

Þrátt fyrir tillögur samráðsnefnda varð mönnum ekki meir út verki á þessu tímabili. Er 

nú vert að færa umræðuna yfir á áttunda áratuginn. Árið 1989 voru sveitarfélög á Íslandi 

orðin 213 þar sem átta sameiningar áttu sér stað á áttunda áratugnum. Ein árið 1984, þrjár 

árið 1987, tvær árið 1988 og ein árið 1989. 57 Engar frekari aðgerðir voru gerðar af hinu 

opinbera þrátt fyrir t.d. rétt þeirra og skyldur með vísan í 5. gr frá árinu 1961. Þegar ný 

sveitarstjórnarlög voru sett árið 1986 féll 5. gr laga frá 1961 úr gildi. Í nýju lögunum var 

ákvæði sem heimilaði félagsmálaráðherra að sameina sveitarfélög sem höfðu færri en 50 

íbúa í samfleytt þrjú ár. Þurfti í þeim aðgerðum ekki að hafa samráð eða fá samþykkt frá 

viðkomandi sveitarfélagi. Þrátt fyrir nýja ákvæðið var þeim aðgerðum ekki fylgt eftir af ríkinu 

og af þeim 16 sveitarfélögum sem höfðu færri en 50 íbúa árið 1986, gekk sameining 

eingöngu eftir í þrem tilvikum.58  

Næsta opinbera samráðs verkefni ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga varð 

ekki að veruleika fyrr en árið 1993. 

                                                           
56

 Björn Fr. Björnsson, „Sameining sveitarfélaga, 37. Fundur. 1970“. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt 24.apríl 
2013 af:  http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?rnr=1194&lthing=90&dalkur=959 
57

 Samband Íslenskra sveitarfélaga, Breyting á sveitarstjórnarskipan 1950-1990. Sótt 20. apríl 2013 af: 
http://www.samband.is/sveitarfelogin/sameining-sveitarfelaga/ 
58

 Grétar Þór Eyþórsson. 2005. „Viðhorf til sameiningar sveitarfélaga.“ Í Rannsóknum í félagsvísindum VI, 
ritstjóri Úlfar Hauksson, 563-576. Reykjavík: Félagsvísindastofnun. Sótt 20. apríl 2013 af: 
http://skemman.is/stream/get/1946/8634/23468/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3kin_2005.pdf 

http://www.althingi.is/altext/gomulraeda.php4?rnr=1194&lthing=90&dalkur=959
http://skemman.is/stream/get/1946/8634/23468/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3kin_2005.pdf


  

29 

4.1 Sameiningarátak árið 1993 

Árið 1991 samþykkti Ísland sáttmála Evrópuráðsins um sjálfstjórn sveitarfélaga. Þar er fjallað 

um lagalegan grundvöll um sjálfstjórn sveitarfélaga og skilgreint hvað felst í þeirri sjálfstjórn. 

Meðal annars er þar skýrt kveðið á um að ekki skuli koma til breytinga á umdæmum 

sveitarfélaganna að neinu leyti, án samráðs við viðkomandi sveitastjórnir. Sem þýðir að 

réttur íbúana og sveitarstjórnarmanna er varinn í þessum sáttmála Evrópusambandsins, auk 

ákvæða um starfsskilyrði sveitarstjórnarmanna, sem segir að þeir geti rekið sitt eigið 

stjórnkerfi en eftirlit með starfsemi sveitarstjórna sé gætt af ríkinu.59  

Jóhanna Sigurðardóttir var félagsmálaráðherra á árunum 1987 til ársins 1994. Árið 

1991 skipaði hún nefnd sem fékk það verkefni að „samræma tillögur um æskilega skiptingu 

landsins í sveitarfélög“. Tillögur nefndarinnar voru þrenns konar. Fyrsta tillagan miðaði að því 

að lágmarksstærð sveitarfélaga væri 500 íbúar, sem myndi leiða að sér fækkun sveitarfélaga 

um 60 til 70 sveitarfélög. Önnur tillagan leiddi að sér fækkun sveitarfélaga í 25 talsins með 

því að sameina öll sveitarfélög innan hverrar sýslu og þriðja tillagan fól í sér aðgerðir sem 

myndu ekki leiða til sameiningar sveitarfélaga heldur efla samstarf þeirra í milli. Samband 

íslenskra sveitarfélaga lýsti yfir stuðningi við tillögu tvö. 60   

Sveitarfélaganefnd var skipuð árið 1992 af félagsmálaráðherra og var þeirri nefnd 

falið það verkefni að gera ítarlegri útfærslur á tillögu tvö og í samráði við umdæmanefnd yrði 

kosið um sameiningu um allt land.61   

Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út rit árið 1992 um stjórnun sveitarfélaga. 

Markmiðið var að ritið yrði leiðarvísir fyrir þau sveitarfélög sem myndu annað hvort 

sameinast öðru sveitarfélagi eða taka að sér verkefni frá ríkinu, jafnvel í samstarfi við 

nærliggjandi sveitarfélag. Með þessari breytingu var horft til þess að verkaskipting ríkis og 

sveitarfélaga yrði skýrari og sveitarfélög fengju auknar tekjur. Fleiri verkefni þýða fleiri störf 

sem hefur keðjuverkandi áhrif fyrir samfélagið, allt þetta og meira til veldur því að 

stjórnsýslan verður umfangsmeiri og tækifærin fleiri, að mati sambandsins.62 
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Á Íslandi er samkvæmt lögum, eins og áður segir, farin leið frjálsrar sameininga. Það 

þurfti því að viðhafa mikla undirbúningsvinnu sem var til kynningar og markaðssetningar fyrir 

íbúana sjálfa. Íbúar þurftu að fá skýr svör við því af hverju þeirra heimabær ætti að 

sameinast öðrum. Félagsmálaráðuneytið gaf út áfangaskýrslu sveitarfélaganefndar þar sem 

kynntar voru tillögur um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Fjallað var um umdæmi 

sveitarfélaga, tekjustofna þess og aðgerðir ríkisvaldsins voru kynntar. Þar segir einnig að eftir 

því sem sveitarfélög verði fjölmennari því megnugri verði þau til þess að sinna stærri hluta 

verkefna sem opinber aðili. Verkefni sem voru þá hjá ríkinu ættu að færast til sveitarfélaga 

þegar svigrúm gæfist. Það svigrúm gæti ekki myndast án frekari sameiningar sveitarfélaga. 

Því var farið í sameiningarátak sveitarfélaga út um allt land árið 1993.63   

Kosið var um sameiningu 185 sveitarfélaga þann 19. nóvember árið 1993. Af þeim var 

118 sameiningartillögum hafnað en sameining samþykkt í 67 sveitarfélögum. Var sú 

niðurstaða mikil vonbrigði fyrir stuðningsmenn sameiningar sveitarfélaga. Fyrsta skrefið í 

sameiningum árið 1993 leiddi þó að sér að viðræður sveitarfélaga, sín í milli, um mögulegar 

sameiningar héldu áfram.64 

Ljóst var að vegna þess að vilji fólksins réði afdrifum sameininganna að útkoman yrði 

eflaust ekki í öllum tilvikum eins og ráðuneytin höfðu lagt upp með. Því var mikilvægt að 

huga að málum þannig að tilfærsla á verkefnum gæti átt sér stað þó svo að ekki yrði að 

sameiningu. Helstu málaflokkar ríkisins sem færa átti til sveitarfélaganna tilheyrðu 

velferðarþjónustunni, málefnum fatlaðra og starfsemi grunnskólanna. Mörg sveitarfélög árið 

1993 voru ekki talin í stakk búin til þess að taka að sér málaflokka sem fólu í sér aukna 

þjónustu við íbúa sína og þar sem sameiningar átakið hafði ekki skilað árangri þurfti ríkið að 

koma með hugmyndir að öðrum leiðum t.d. aukið samstarf á milli sveitarfélaga og að 

fjölmennum sveitarfélögum yrðu falin fleiri verkefni en fámennum sveitarfélögum.65 

Árið 1996 voru málefni grunnskólanna flutt til sveitarfélaga. Má vera er að tilfærsla 

þess verkefnis hafið vakið íbúa, sérstaklega þeirra sem búa í fámennari sveitarfélögum, til 
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umhugsunar um þau tækifæri sem felast í því þegar verkefni færast frá ríki til sveitarfélaga. 

En verkefnið hélt áfram og var næsta sameiningarátak að veruleika árið 2005. 

4.2 Sameiningarátak árið 2005 
Í þessum kafla verður fjallað um sameiningarátak á sveitarstjórnarstiginu frá árinu 2005 

ásamt þeim sameiningum sem fylgdu í kjölfar þess átaks. Á vef innanríkisráðuneytisins má 

finna ýmiss gögn er lúta að sameiningu sveitarfélaga. Alltaf er takmarkið að unnið sé að 

hagræðingu, þá fjárhagslegri og  menningarlegri bæði fyrir íbúa hvers sveitarfélags sem og 

landið í heild sinni. Markmiðið sé að skilvirkni í hverjum málaflokki sé aukin. Sameining 

sveitarfélaga er ekki eina hagræðingarformið sem ríkið hefur innleitt heldur hefur tilfærsla 

verkefna frá ríki til sveitarfélaga aukist og með því er einnig verið að efla sveitarfélögin. Hins 

vegar er forsenda þess að hægt sé að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga sú, að þau séu 

nógu stór og öflug til þess að vera í stakk búin til þess að taka á málefnunum. Talið er að til 

þess að hvert sveitarfélag sé þess valdandi að halda úti vissum þjónustustigum t.d. málefnum 

fatlaðra, þurfi tala þjónustuþega að vera frá sjö til átta þúsund, eingöngu þannig er unnt að 

standa undir og uppfylla nauðsynlega þjónustu.66 

Félagsmálaráðuneytið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga hrundu af stað 

sameiningarátaki árið 2003 sem nefnt var „átak um eflingu sveitarstjórnarstigsins“. Kosið var 

í 61 sveitarfélagi um 16 tillögur þann 8. október árið 2005. Sameiningu var hafnað af 41 

sveitarfélagi en íbúar 20 sveitarfélaga samþykktu sameininguna. Þó kosningarnar hafi ekki 

skilað tilætluðum árangri, höfðu kosningar þau áhrif að sveitarstjórnarmenn hófu 

sameiningarviðræður að eigin frumkvæði sem leiddi af sér sameiningar sveitarfélaga 

víðsvegar um landið, eins og sjá má í viðauka 1. Þó kemur fram á vef Innanríkisráðuneytisins, 

um mat þeirra á þeim sameiningar átökum sem lagt hefur verið í, að þær sameiningar sem 

hafa orðið að veruleika hafi ekki haft afgerandi áhrif á stærðarhlutföll. Af þeim 

sveitarfélögum sem hafa sameinast ná um 60% þeirra ekki 1.000 íbúum eftir sameiningu. 67    

Kristján L. Möller var samgönguráðherra á árunum 2007 til ársins 2009. Árið 2009 

voru sveitarstjórnarmál færð undir ráðuneyti samgöngumála og úr varð ráðuneyti 

samgöngu- og sveitarstjórnamála, Kristján var þar ráðherra frá árinu 2009 til ársins 2010. Í 
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ræðu sinni á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga í apríl 2008 sagði hann að 

sveitarfélög yrðu að gera sér grein fyrir því að meðfram því að ábyrgð og umfang hvers 

sveitarfélags yxi, myndi aukast þörf fyrir nánara og skilvirkara samstarfs milli sveitarfélaga og 

ríkissins. Kristján ítrekaði þá skyldu sem ráðuneytinu bæri samkvæmt Evrópursáttmálanum 

um sjálfsstjórn sveitarfélaga. Þar segir að ráðuneytinu beri skylda til þess að standa vörð um 

stöðu sveitarstjórnarstigsins. Einn liður í þeirri aðgerð sé að efla sveitarstjórnarstigið með 

stækkun sveitarfélaga. Með því væri verið að skapa fjárhagslegar og stjórnsýslulegar 

forsendur sem gæfi sveitarfélögum það svigrúm sem þau þurfi til að takast á við ný og flókin 

verkefni. Einnig benti Kristján á að þó mikið hefði áorkast á síðustu árum með sameiningu 

sveitarfélaga mætti færa rök fyrir því að enn væru sveitarfélög á Íslandi of mörg og mörg 

þeirra væru of fámenn til þess að takast á við þau verkefni sem þegar á þeim hvíldu. Ef 

markmiðið væri að efla sveitarstjórnarstigið þá þyrfti að horfast í augu við þá staðreynd.68 

Í lok ársins 2009 skipaði Kristján nefnd til að meta sameiningarkosti sveitarfélaga. Líkt 

og áður er um að ræða náið samstarfsverkefni á milli ríkisstjórnar og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Nefndinni er gert að kanna stöðu mála í einstökum landshlutum og viðhorf 

almennings og sveitarstjórnarmanna til sameiningar. Nefndin skal að auki leggja fram tillögur 

um þá sameiningarkosti sem hún telur vænlega í hverjum landshluta. Markmiðið er að 

ráðherra, ásamt landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga, muni leggja fram áætlun um 

sameiningu sveitarfélaga sem byggist á áliti landsþingsins. Vinnslutími var gefinn til ársins 

2014.69 

Málefni fatlaðra voru flutt frá ríki yfir til sveitarfélaga 1. janúar 2011.70 Minni 

sveitarfélög gerðu samstarfssamning við annað eða önnur sveitarfélög í byggðasamlagi eða 

stofnuðu til annars formlegs samstarfs til að ná að sinna þjónustu við fatlaða.71  Samkvæmt 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru dæmi um að 70-80% af útgjöldum fámennari 

sveitarfélaga sé ráðstafað í þessum samtarfsverkefnum.72 Lagaskylda sem lögð er á ráðherra 

sveitarstjórnarmála í lögum nr. 45 frá árinu 1998 segir í 88. gr : „Ráðuneytið skal vinna að 
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stækkun sveitarfélaga með samruna fámennra sveitarfélaga í stærri og öflugri heildir. Skal 

ráðuneytið vinna að þessu í samráði við einstök sveitarfélög, Samband íslenskra sveitarfélaga 

og landshlutasamtök sveitarfélaga.“73  

Þrátt fyrir mjög skýra lagabálka er verkefni um sameiningu sveitarfélaga á Íslandi 

langt frá því að vera lokið. Væntanlega mun nýr kafli skrifast þegar nefnd á vegum 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, sem skipuð var undir lok árssins 2009, skilar 

niðurstöðum um frekari leiðir að sameiningu sveitarfélaga. Þrátt fyrir að ný ríkisstjórn verði 

tekin til starfa, má ætla að þau verkefni sem feli í sér eflingu sveitarstjórnarstigsins, muni 

halda ótrauð áfram. 
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5. Niðurstöður 
 

Allar þær greinar sem vísað er í hér að framan, sem og sú tölfræði sem rekin er, gefur 

sterklega til kynna hversu mikilvæg sameining sveitarfélagana er fyrir framþróun 

byggðarkjarnanna. Vekur það því furðu að sameining sveitarfélaga, þar sem samgöngur hafa 

verið góðar og lítið spornað gegn sameiningu, hafi tekið jafn langan tíma og raun ber vitni. 

Skýr sýn og áskorun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til ríkisstjórna á Alþingi skilaði ekki 

áþreifanlegum árangri fyrr en árið 1993. Segja má að visst aðgerðarleysi hafi ríkt af hálfu 

ríkissins þegar kom að sameiningu smæstu sveitarfélagana. Er þá sérstaklega bent á 5. gr 

laga frá árinu 1961 þar sem ríkinu er gefin skýr heimild um að sameina sveitarfélög, sem hafa 

færri en 100 íbúa í meira en 5 ár og lög frá árinu 1986 sem gefur félagsmálaráðherra rétt til 

þess að sameina sveitarfélög, sem hafa færri en 50 íbúa í samfleytt þrjú ár. Engin ríkisstjórn 

nýtti þessi lagaákvæði og sameinaði smáu sveitarfélögin.  

Hjálmar Vilhjálmsson ráðuneytisstjóri gagnrýnir aðgerðarleysi ríkisstjórnar árið 1965 

og slíkt gerði Björn Friðfinnsson einnig árið 1969. Vísa þeir báðir til 5. gr. laga frá árinu 1961. 

Bentu þeir báðir á að með sameiningu hefði ríkisstjórnin getað bætt hag þessara 

sveitarfélaga. Þá gagnrýni þeirra mætti einnig færa yfir á fleiri ríkisstjórnir með vísan í 

sveitarstjórnarlög frá árinu 1986 og þeirrar staðreyndar að enn í dag árið 2013 eru 20% 

sveitarfélaga með færri en 100 íbúa.  

Augljóst er á þeirri umræðu sem átti sér stað að flestir eru/voru því sammála að 

nauðsynlegt hafi verið að efla dreifbýlin í landinu, þó deilt hafi verið um aðferðir. Má þó sjá 

að sameining eins sveitarfélags við annað er mun persónulegri aðgerð en gert var ráð fyrir. Er 

þá vísað til frjálsrar leiðar sameiningar þar sem íbúarnir kjósa um örlög síns sveitarfélags. Má 

velta því upp hvort frjálsa leiðin sé skynsöm þegar horft er til reksturs sveitarfélags með 

hagsýnum hætti. Íbúar virðast horfa til samfélagslegra gilda frekar en hagsýnni gilda.  

Margar af þeim greinum sem vísað er í hér að framan eru í raun tímalausar og hafa 

margar til síns máls í dag. Má því til staðfestingar nefna samhljóm í ræðum Eggerts G. 

Þorsteinssonar sjávarútvegs- og félagsmálaráðherra árið 1969 og Kristjáns L. Möller 

samgöngu og sveitarstjórnarráðherra árið 2009. Tala þeir báðir um nauðsyn þess að efla 

sveitarfélögin svo þau séu í stakk búin til þess að þjónusta íbúa sína. 
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Í upphafi var lagt upp með að flokka þær greinar sem vísað er í frá jákvæðum 

umræðum og enda á þeim greinum sem voru neikvæðari gagnvart sameiningunni. Engin 

merki eru þó getin í þessu verki, né fundust í rannsóknarvinnunni, sem sýndi fram á algjöra 

neikvæðni gagnvart eflingu sveitarfélagsins í heild. Menn virtust gera sér grein fyrir því að 

ekki væri önnur leið út úr dreifbýlisflóttanum en efling sveitarfélagsins. Þorsteinn 

Þorsteinsson frá Ámundastöðum til að mynda var ekki hrifin af sameiningu sveitarfélaga, en 

gerði sér þó grein fyrir því að aðgerða var þörf. Má velta því fyrir sér hvort hinn almenni íbúi, 

um miðja síðustu öld, hafi áttað sig á því hvað fólst í sameiningu sveitarfélaga. Hefði sú 

vitneskja haft einhver áhrif?. Kynningarstarf hvað sameiningu sveitarfélaga varðar, virðist 

ekki hafa átt sér stað að raunverulegu leyti fyrr en við undirbúning 

sameiningarátaksins árið 1993. Sjá má með hjálp Íslandskortanna 

að greinarhöfundar koma víðs vegar af á landinu, enda snerti 

málefnið allt landið í heild sinni og mátti víðsvegar sjá áhrif af 

flutningum fólks frá dreifbýli til þéttbýlis. 
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6. Lokaorð 

 
Efni sveitarstjórnarmála er víðfeðmt og enn að miklu leyti órannsakað þó mikið hafi 

verið gert. Hefði t.a.m. verið áhugavert að kanna hvort og þá hver áhrif sameiningar 

sveitarfélaga hafi verið á stöðu kvenna í sveitarstjórnum. Einnig væri hægt að kanna frekar 

áhrif stjórnmálaflokka er varðar sameiningar sveitarfélaga. Að því virðist, hefur áhugi fyrir 

eflingu sveitarstjórnarstigsins verið þvert á flokka og í þessu verki, þar sem farið er yfir langa 

sögu í stuttu máli frá árinu 1910 til ársins 2013, er ljóst að allir ríkisstjórnarflokkar hafa þurft 

að vinna að eflingu sveitarstjórnarstigsins á einhverju tímapunkti. Rannsakanda þessa 

verkefnis þótt mjög erfitt að geta ekki tekið á öllum vínklum sem snéru að sameiningu 

sveitarfélaga. Einnig var erfitt að vísa ekki í fleiri greinar hér að ofan, margar fjölluðu um 

svipuð málefni en ákefð manna gagnvart sveitarfélagi sínu var sterk og mönnum stóð engan 

vegin á sama um þá þróun sem átti sér stað í sveitum landsins. Voru félagsmálin þeim 

sérstaklega umleikin.  
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