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XII. kafli. Sameining sveitarfélaga. 

 119. gr. Sameining sveitarfélaga. 

 Þegar tvær eða fleiri sveitarstjórnir hafa ákveðið að kanna möguleika á sameiningu viðkomandi 

sveitarfélaga skulu þær kjósa samstarfsnefnd til þess að annast athugun málsins. Skal hvor eða hver 

sveitarstjórn kjósa tvo fulltrúa eða fleiri í nefndina eftir samkomulagi. Nefndin kýs formann úr sínum 

hópi. 

 Þegar samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu um sameiningu skulu viðkomandi sveitarstjórnir taka 

málið á dagskrá. Skal hafa tvær umræður um málið án atkvæðagreiðslu. 

 Að lokinni umræðu sveitarstjórna skal fara fram atkvæðagreiðsla meðal íbúa sveitarfélaganna um 

sameininguna. Viðkomandi sveitarstjórnir ákveða sameiginlega hvenær atkvæðagreiðsla fer fram og 

skal kosið sama dag í öllum viðkomandi sveitarfélögum. 

 Samstarfsnefndin eða viðkomandi sveitarstjórnir skulu kynna íbúum sveitarfélaganna þá tillögu 

sem greiða skal atkvæði um og helstu forsendur hennar með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara, svo 

sem með kynningarfundum og/eða dreifibréfum. Tillagan skal innan sama frests auglýst opinberlega 

í Lögbirtingablaði og í fjölmiðlum. 

 Sveitarstjórn lætur gera atkvæðaseðil til afnota við atkvæðagreiðsluna. Form atkvæðaseðils skal 

staðfest af ráðuneytinu. Um atkvæðagreiðslur samkvæmt þessari grein fer eftir ákvæðum laga um 

kosningar til sveitarstjórna eftir því sem við getur átt. Ekki er heimilt að hefja talningu atkvæða fyrr 

en öllum kjörstöðum hefur verið lokað í þeim sveitarfélögum sem taka þátt í atkvæðagreiðslu um 

sameiningartillögu. 

 120. gr. Skilyrði fyrir frjálsri sameiningu. 

 Sveitarfélag verður ekki sameinað öðrum sveitarfélögum nema fleiri kjósendur í atkvæðagreiðslu 

skv. 119. gr. séu fylgjandi henni en andvígir, sbr. þó 2. mgr. 

 Sveitarstjórnum sveitarfélaga þar sem sameiningartillaga hlýtur samþykki meiri hluta kjósenda er 

heimilt að ákveða sameiningu þeirra sveitarfélaga þótt tillaga samstarfsnefndar hljóti ekki samþykki 

meiri hluta kjósenda í öllum sveitarfélögunum sem að tillögunni stóðu, enda sé um að ræða 

a.m.k. 2/ 3 sveitarfélaganna og í þeim sveitarfélögum búi a.m.k. 2/ 3 hlutar íbúa á svæðinu. 

 121. gr. Fjárhagslegar ráðstafanir eftir samþykkt sameiningartillögu. 

 Hafi tillaga um sameiningu hlotið samþykki skv. 119. og 120. gr. er sveitarstjórnum viðkomandi 

sveitarfélaga óheimilt að skuldbinda sveitarfélag eða samþykkja greiðslur úr sveitarsjóði sem ekki 

leiðir af lögum, fjárhagsáætlun eða þegar samþykktum viðauka við hana nema allar hlutaðeigandi 

sveitarstjórnir samþykki slíka ráðstöfun. 

 122. gr. Undirbúningur að stofnun nýs sveitarfélags. 

 Hafi sameining hlotið samþykki skv. 119. og 120. gr. skulu sveitarstjórnir sem hlut eiga að máli 

hver um sig velja tvo til þrjá fulltrúa eftir samkomulagi til setu í sérstaka stjórn til undirbúnings að 

stofnun hins nýja sveitarfélags. 

 Stjórn til undirbúnings nýs sveitarfélags skal semja samþykkt um stjórn og fundarsköp hinnar nýju 

sveitarstjórnar sem gilda mun fyrir hið nýja sveitarfélag þar til því hefur verið sett sérstök samþykkt. 

Stjórnin getur ákveðið að samþykkt um stjórn og fundarsköp eins af hinum eldri sveitarfélögum muni 

gilda fyrir nýja sveitarfélagið þar til því hefur verið sett ný samþykkt. Hún skal einnig taka ákvarðanir 

um fjárhagsmálefni hins nýja sveitarfélags, taka saman yfirlit yfir allar samþykktir og reglugerðir sem 

gilda í þeim sveitarfélögum sem sameinuð hafa verið og hefja vinnu við endurskoðun þeirra og 

samræmingu. Ákvarðanir þessar skulu sendar ráðuneytinu sem staðfestir sameininguna að því gefnu 

að það telji að sameiningin sé svo vel undirbúin að hún geti gengið hnökralaust. Ráðuneytið getur í 

þessu sambandi leitað umsagna viðkomandi sveitarstjórna um þær tillögur sem stjórn til 



undirbúnings að stofnun nýs sveitarfélags hefur gert. 

 123. gr. Sameining yfir mörk kjördæma. 

 Heimilt er að sameina sveitarfélög yfir mörk kjördæma en slík sameining hefur ekki áhrif á skipan 

kjördæma við alþingiskosningar. 

 124. gr. Birting ákvörðunar um sameiningu. 

 Þegar ráðuneytið hefur staðfest sameiningu sveitarfélaga samkvæmt framanskráðu skal það gefa 

út tilkynningu um sameininguna sem birta skal í B-deild Stjórnartíðinda. Þar skal greint frá nafni hins 

nýja sveitarfélags, hvaða sveitarfélög hafa verið sameinuð, tölu sveitarstjórnarmanna og gildistöku 

sameiningar og kosningum skv. 125. gr. Samhliða skal birt samþykkt um stjórn og fundarsköp hins 

nýja sveitarfélags sem öðlast skal gildi um leið og nýtt sveitarfélag tekur til starfa skv. 125. gr. 

 125. gr. Gildistaka sameiningar. 

 Að tillögu stjórnar til undirbúnings að stofnun hins nýja sveitarfélags tekur ráðuneytið ákvörðun 

um það með hvaða hætti sameining öðlast gildi. Verður það annaðhvort með því að kosið er til 

sveitarstjórnar fyrir hið nýja sveitarfélag eða með því að sveitarstjórn eins hinna sameinuðu 

sveitarfélaga tekur yfir stjórn þess nýja til loka kjörtímabils. 

 Ef kosið skal til nýrrar sveitarstjórnar ákveður ráðuneytið að tillögu stjórnar til undirbúnings að 

stofnun hins nýja sveitarfélags hvaða dag kosningar til hins sameinaða sveitarfélags fara fram. Um 

kosningar til nýrrar sveitarstjórnar fer að öðru leyti eftir ákvæðum laga um kosningar til 

sveitarstjórna. Nýkjörin sveitarstjórn tekur við stjórn hins nýja sveitarfélags 15 dögum eftir kjördag. Á 

sama tíma tekur sameining gildi. 

 Að öðru leyti gilda ákvæði laga þessara og laga um kosningar til sveitarstjórna um skipti á 

sveitarstjórnum. 

 Ef sveitarstjórn eins hinna sameinuðu sveitarfélaga tekur yfir stjórn þess nýja til loka kjörtímabils 

tekur sameining gildi á þeim degi sem ráðuneytið ákveður. Sama dag fellur umboð annarra 

sveitarstjórna hinna sameinuðu sveitarfélaga úr gildi. 

 126. gr. Endurskoðun reglugerða og samþykkta. 

 Sveitarstjórn hins sameinaða sveitarfélags skal svo fljótt sem við verður komið taka til umræðu og 

setja nýjar samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár fyrir hið nýja sveitarfélag. Sveitarstjórn er heimilt að 

ákveða að tilteknar reglur eða samþykktir sem gilt hafa í einu af viðkomandi sveitarfélögum skuli 

gilda fyrir hið nýja sveitarfélag í heild á meðan unnið er að setningu nýrra reglna. Um slíka 

ákvörðunartöku gilda sömu reglur og um setningu nýrra reglna í viðkomandi málaflokki, þar á meðal 

kröfur um tvær umræður eða staðfestingu ráðherra ef við á. Á meðan unnið er að því að setja 

viðeigandi reglur fyrir hið nýja sveitarfélag skulu eldri reglur gilda í hverju hinna eldri sveitarfélaga, 

þó ekki lengur en í þrjá mánuði frá gildistöku sameiningar. 

 Að því leyti sem ákvörðunum, svo sem um skatta, verður ekki breytt innan ársins vegna ákvæða 

annarra laga er heimilt að hafa mismunandi reglur innan hins nýja sveitarfélags þann tíma sem af 

ákvæðum viðkomandi laga leiðir. 

 127. gr. Fjárhagsleg aðstoð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 

 Ráðuneytið getur að fenginni umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga sett almennar reglur 1) um 

að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga veiti fjárhagslega aðstoð til þess að greiða fyrir sameiningu 

sveitarfélaga. Slíka aðstoð má veita í allt að fimm ár eftir sameiningu. 

    1) Rgl. 782/2020. 


