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Abstract 

 

This thesis compares correlation between educational backgrounds of general 

managers of Iceland’s municipalities to financial discipline. Analysis was conducted 

on the level of education, fields of study and the recruitment processes for general 

managers of Iceland’s 40 largest municipalities. Financial accounts for these 

municipalities were then analysed to establish correlation between educational 

background of the managers and the financial position of municipalities. To 

triangulate the conclusions, interviews were conducted with five experienced general 

managers and also a member of the monitoring committee of municipalities finances 

at the Icelandic Interior ministry. 

Correlation between three variables was analysed, margin, cash flow and overruns 

which is a measure of operational discipline. Levels of education increased in the 

latter of the two elector terms evaluated. Half of the managers had education in 

business administration, law and political science which was by the interviewees 

considered to be the best suited education for this position.  Positive correlation was 

observed between managers educated in business administration and good financial 

discipline. All other correlations were low. 

Although it is clear that managers will need formal education a more important factor 

is their ability to combine theory and practise, social skills and leadership skills. 

 

Keywords: Survey – Education – Mayors – Finances of Municipalities – Recruitment 
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Útdráttur 

 

Gagna var aflað um menntun og ráðningaraðferð framkvæmdastjóra 40 stærstu 

sveitarfélaga landsins. Einnig var aflað gagna er varða fjárhag þessara sömu 

sveitarfélaga. Könnuð voru tengsl menntunarstigs og mismunandi menntunar 

framkvæmdastjóranna við fjárhag sveitarfélaganna. Til frekari glöggvunar voru 

tekin viðtöl við fimm reynslumikla framkvæmdastjóra um málið og starfsmann 

eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga í Innanríkisráðuneytinu. 

7 sveitarfélög af 77 hafa 250% skuldsetningahlutfall af tekjum og teljast ekki 

rekstarhæf til langs tíma. Erfið fjárhagsstaða sveitarfélaga í dag er talin stafa af aga- 

og grandvaraleysi í rekstri þeirra, í takt við tíðarandann, síðustu árin fyrir 

efnahagshrunið 2008. 

Menntunarstig framkvæmdastjóranna reyndist nokkuð hátt og voru 75% þeirra með 

háskólapróf. Menntunarstigið var heldur hærra seinna kjörtímabilið og hærra í 

stærri bæjum en þeim minni. Einnig reyndist menntunarstig pólitískt ráðinna ívið 

hærra en hinna. Helmingur framkvæmdastjóranna höfðu menntun á sviði 

viðskiptafræða, laga og opinberrar stjórnsýslu. Það var einnig sú menntun sem 

viðmælendur töldu einna hentugasta í þetta starf. 

Könnuð voru tengsl menntunar og menntunarstigs við þrjár fylgibreytur, það er við 

framlegð, veltufé frá rekstri og yfirkeyrslu sem er mælikvarði á aga í rekstri. Ekki 

fundust mikil tengsl ef frá eru talin sterk tengsl viðskiptafræða og aga í rekstri. 

Einnig vakti góð frammistaða iðnmenntunar athygli. 

Viðmælendur í þessari rannsókn voru flestir á því að rétt væri að skilgreina 

hæfniskröfur til starfsins og samræma þær á vettvangi sveitarstjórnarmála.  

Fræðimenn benda á að mikilvægasti þáttur fyrirtækja er mannauður og því þurfi að 

stjórna honum vel. Ljóst er að stjórnendur þurfa formlega menntun en aðalmáli 

skiptir þó persónuleg samþætting fræða og framkvæmda, félagsleg færni og 

leiðtogahæfileikar. 

 

Lykilorð: Rannsókn –Menntun - Framkvæmdastjórar sveitarfélaga – Fjárhagur 

sveitarsjóða – Ráðningar 
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Inngangur 

 

Síðustu misserin og árin hefur töluvert verið rætt um fjárhagsstöðu bæjarfélaga og þá 

einkum um versnandi stöðu margra þeirra sem leitt hefur til þess að sum þeirra sæta 

gjörgæslu af hálfu eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga. Heildarskuldir 

sveitarfélaga þrefölduðust á árunum 1998 til 2008 á sama tíma og tekjur hins 

opinbera jukust  mikið. Sveitarfélög bera ábyrgð á þriðjungi allra opinberra útgjalda 

og útlit er fyrir að þau muni aukast á næstu árum vegna tilflutnings verkefna frá ríki 

til sveitarfélaga, nú síðast voru málefni fatlaðra færð til sveitarfélaga um síðastliðin 

áramót (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009, bls.23,36 og 47). 

Sveitarfélögum er stýrt af sveitarstjórnum sem kosnar eru í  lögbundnum 

íbúakosningum. Sveitarstjórnir ráða sér framkvæmdastjóra og aðra starfsmenn til 

þess að annast framkvæmd ákvarðana og verkefna sveitarstjórnanna 

(Sveitarstjórnarlög nr.45/1998). 

Það er ljóst að ábyrgð sveitarfélaga er töluverð í afkomu þjóðarbúsins og brýnt að 

fjármálastjórn sveitarfélaga sé góð, líkt og önnur stjórnun þeirra, þar er í húfi 

afkoma og velferð allra íbúa landsins. Lýðkjörnir fulltrúar eru í fæstum tilfellum 

sérfræðingar á sviði rekstrar og stjórnunar og reynir því á framkvæmdastjóra og 

aðra stjórnendur sveitarfélags við framkvæmdir og ráðgjöf. Áhuga vakti því að 

skoða hver menntunarlegur bakgrunnur framkvæmdastjóra er og hvort hann tengist 

fjárhagsstöðu sveitarfélaganna. 

Menntun framkvæmdastjóra fjörutíu stærstu sveitarfélaga landsins verður skoðuð 

og kannað hvort tengsl finnast við þrjár mælibreytur á rekstrarafkomu og ráðningar 

síðan skoðaðar í ljósi þeirra tengsla. Upplýsinga var aflað varðandi menntun og 

ráðningu framkvæmdastjóra af sveitarskrifstofum, einnig var spurt um stöðu 

fjármálastjóra. Fjárhagslegar upplýsingar fengust hjá Innanríkisráðuneytinu. Til 

frekari innsýnar voru tekin viðtöl við fimm reynslumikla framkvæmdastjóra 

sveitarfélaga og starfsmann eftirlitsnefndarinnar.  

Ráðningarferlið er gríðarlega mikilvægt ferli innan allra fyrirtækja og stofnana og 

mikilvægi þess að standa vel að því verður seint dregið í efa. Það er von höfundar 
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að verkefni þetta nái að varpa ljósi á menntunarþáttinn sem varðar þetta vandasama 

en mjög svo mikilvæga ferli.  

Aðal rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Með hvaða hætti hefur menntun 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga áhrif á rekstur sveitarsjóða? 

Undirspurningar eru:  

Hver er menntun framkvæmdastjóra sveitarfélaga á Íslandi ?  

Eru tengsl milli menntunar framkvæmdastjóra sveitarfélaga og reksturs viðkomandi 

sveitarsjóða ?   

Ef tengsl finnast, hvernig má nýta þau við ráðningu í starf framkvæmdastjóra 

sveitarfélaga ?  

Skoðuð verða tengslin við þrjár fylgibreytur: Veltufé frá rekstri, framlegð og 

yfirkeyrslu, sem er mæling á hversu vel fjárhagsáætlun hefur verið fylgt.  

Fyrst verður fræðileg umfjöllun um stjórnun, menntun og ráðningar og farið yfir 

fyrri rannsóknir sem umfjöllunarefninu tengjast. Þá verður gerð grein fyrir 

aðferðafræði og uppbyggingu rannsóknarinnar og síðan verða sveitarfélög skoðuð, 

stjórnun þeirra og fjárhagur. Þar næst verður greining og úrvinnsla upplýsinga og 

að lokum verða settar fram umræður, tillögur og niðurstöður í ljósi greiningarinnar. 
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1. Fræðileg umfjöllun  

1.1 Stjórnun 

 

Hvað felst í stjórnun? Robert Kreitner skilgreinir stjórnun sem  það ferli þegar 

unnið er með og gegnum aðra til að ná fram markmiðum skipulagsheilda í 

breytilegu umhverfi. Grunnur þessa ferlis er árangursrík og skilvirk notkun á 

takmörkuðum auðlindum. Þessa skilgreiningu má skoða út frá fimm þáttum. Fyrst 

er að nefna það að vinna með og í gegnum aðra. Stjórnun er fyrst og fremst 

félagslegt ferli  þar sem stjórnendur bera ábyrgð á að verk séu unnin. Það gera þeir í 

samvinnu við aðra eða í gegnum aðra. Því reynir á félagslega færni stjórnenda og 

leiðtogahæfni (Kreitner, 2004, bls.5-6).   

Í öðru lagi er það að ná markmiðum skipulagsheilda. Markmið, sem eru í senn 

ögrandi og viðráðanleg en einnig skýr, eru árangursrík fyrir skipulagsheildir. Þau 

setja stefnuna og veita einnig færi á að mæla frammistöðu starfsmanna. Þriðji 

þátturinn er jafnvægi í árangursríkri stjórnun og skilvirkni. Árangursrík stjórnun er 

lungað í stjórnunarferlinu sem felur í sér að ná settum markmiðum 

skipulagsheildarinnar. Árangursrík stjórnun er ekki nóg ein og sér, því þurfum við 

að huga að skilvirkni eða nýtni hennar líka. Skilvirkni er  hluti stjórnunarferlisins 

sem lýtur að því að ná jafnvægi milli afls úrræðisins sem notað var við að ná 

markmiðinu og þess sem náðist.  Áskorun stjórnenda felst í því að ná jafnvægi milli 

árangursríkrar stjórnunar og skilvirkni, með réttri nýtingu aðfanga. Fjórði þátturinn 

felst í því að gera sem mest úr takmörkuðum auðlindum. Auðlindir okkar jarðarbúa 

eru ekki allar endurnýjanlegar og er það ein helsta áskorun nútímamannsins að nýta 

þær á sem hagkvæmastan hátt. Fimmti og síðasti þátturinn er að ráða við 

síbreytilegt umhverfi. Stjórnendur í dag þurfa að tileinka sér stjórnunarstíl sem gerir 

ráð fyrir breytingum vegna alþjóðavæðingar, þróunar vörugæða, 

umhverfissjónarmiða, siðferðissjónarmiða og internetbyltingar.  Farsælir 

stjórnendur nútímans eru þeir sem eru viðbúnir og aðlagast breytingum í stað þess 

að þurfa að bregðast við þeim eftirá (Kreitner, 2004, bls.7-10).    
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Skipulagsheild skilgreinir Kreitner sem samhæfða félagsheild tveggja eða fleiri 

einstaklinga sem vinna saman að sameiginlegu markmiði. Algeng fjögur einkenni 

slíkra skipulagsheilda að mati Edgar Schein, sálfræðings eru: Samhæfð sókn, 

sameiginleg markmið eða stefna, verkaskipting og valdaskipulag (Kreitner, 2004, 

bls.283; Schein, 1980, bls. 12-15). 

Skoðum hvað felst í stjórnunarstarfinu, hvað stjórnendur gera. Verkaskipting og 

hlutverk stjórnenda hefur verið rannsökuð. F.W.Taylor lagði áherslu á vísindalega 

stjórnun þar sem stjórnandinn hefði gott eftirlit með starfsmönnum. Margir unnu með 

kenningar Taylors og þróuðu þær. Henry Fayol leitaði leiða til að þróa bestu lausnir í 

stjórnun og skipulagi. Hann yfirfærði kenningar Taylors yfir á skipulagsheildina og 

þróaði þær og Kreitner enn frekar með hliðsjón af rannsóknum ýmissa fræðimanna. 

Kreitner telur stjórnunarhlutverkið snúast um átta þætti, það er áætlanir, 

ákvarðanatöku, skipulagningu, starfsmannamál, samskipti, hvatningu, forystu eða 

leiðsögn og eftirlit. (Kreitner, 2004, bls.15-16). 

Henry Mintzberg gagnrýndi kenningar Fayols um stjórnunarstörfin og vildi fremur 

leggja áherslu á stjórnunarhlutverkin. Hann byggði það á rannsóknum sínum og 

annarra á æðstu stjórnendum. Eftir að hafa fylgst með fimm æðstu stjórnendum setti 

hann niður tíu hlutverk sem hann sá sameiginleg í þeirra starfi og flokkaði þau í þrjá 

meginflokka: Samskiptahlutverk, upplýsingahlutverk og ákvörðunarhlutverk. 

Samskiptahlutverkin eru áætlanir, leiðtogi og samhæfing. Upplýsingahlutverkin eru 

stjórnstöð, útbreiðsla og talsmaður. Ákvörðunarhlutverkin eru frumkvöðull, 

ónæðisstillir, útdeiling bjarga og samningaaðili (Mintzberg, 1972, bls.55-91).    

Mintzberg og Gosling (2002) hafa skilgreint fimm eiginleika sem þeir telja að 

stjórnendur þurfi að búa yfir til að geta talist framúrskarandi stjórnendur. Leggja þeir 

til að stjórnendanám miðist við þróun þessara eiginleika sem allir geta talist tengdir 

sjálfstjórn á einn eða annan hátt. Stjórn á sjálfum sér. Einstaklingurinn verður að hafa 

góða stjórn á eigin lífi og tilfinningum. Þekking á eigin tilfinningum er grunnurinn að 

sjálfstjórn. Stjórn á samböndum. Hæfni í samstarfi við aðra í hópum, deildum, 

fyrirtækjum og fyrirtækjabandalögum með langtímasamband í huga. Samstarfið nær 

til mismunandi hópa eða einstaklinga hvað varðar menningu, kyn aldur og 

þjóðfélagsstöðu. Stjórn á fyrritækjarekstri. Til þess að hafa stjórn á fyrirtækjarekstri 

er mikilvægt að  geta greint umhverfið rétt og tekið réttar ákvarðanir út frá þeirri 

greiningu. Stjórn og skilningur á menningarlegu samhengi. Aukin alþjóðavæðing 
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kallar á þekkingu og reynslu á mismunandi menningarheimum sem og skilningi á 

þeim. Þar er átt við almenna þekkingu á mismunandi heimshlutum og menningu 

þeirra en líka efnahagsumhverfi. Stjórn á breytingum í umhverfinu. Stjórnendur 

fyrirtækja í dag takast á við breytingar á hverjum degi í sínu starfi. Hæfileikinn til að 

nýta breytingar á sem árangursríkastan hátt fyrir fyrirtækið er mikilvægur. Einnig er 

nauðsynlegt að draga lærdóm af þeim. Stöðugar breytingar í umhverfinu kalla á 

aðlögunarhæfni og hæfileika til að færa sér breytingar í nyt (Mintzberg og Gosling, 

2002, bls.68-70). 

Leiðtogahæfileikar. Síðustu ár og áratugi hefur sífellt meira verið litið til 

leiðtogahlutverks stjórnenda og það skoðað af fræðimönnum. Bennis og Nanus 

(2003) sögðu muninn á stjórnanda og leiðtoga vera að „ stjórnendur eru einstaklingar 

sem gera hlutina rétt en leiðtogar eru þeir sem gera réttu hlutina“ (Bennis og Nanus, 

2003, bls.20).  

Í síbreytilegu umhverfi nútímastjórnanda eru ýmsir eiginleikar leiðtogans sem nýtast 

honum til framdráttar. Þótt margt sé líkt með stjórnendum og leiðtogum er það 

leiðtoginn sem leiðir best breytingar, býr þær til og skapar  sýn fyrir heildina. 

Stjórnandinn aftur á móti er sá sem sér um skipulag og áætlanagerð og tryggir þannig 

reglu og stöðugleika (Kotter, 1990, bls.5-6 ). 

Aviolo og fleiri (2004) hafa skoðað leiðtoga og lýsa þeim á eftirfarandi hátt: 

 Ósviknir leiðtogar bregðast við í samræmi við djúp 

persónuleg gildi og sannfæringu til að byggja upp 

trúverðugleika og vinna virðingu og traust fylgjenda með því 

að hvetja til fjölbreyttra sjónarmiða og byggja upp tengslanet 

af samstarfssamböndum við fylgjendur og leiða þar með á 

þann hátt sem fylgjendur þekkja sem áreiðanleika (Aviolo 

ofl., 2004, bls.806). 

 

Þar sem þetta ferli flæði til fylgjenda, sem eru undirmenn og samstarfsmenn, spegli 

þeir væntanlega þessa áreiðanlegu hegðun leiðtoganna til samstarfsmanna,  

viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Hegðunin getur því með tímanum orðið 

grunnur að vinnustaðamenningu fyrirtækisins (Aviolo ofl., 2004, bls.806). 

Leiðtoginn hefur hæfileika til að hafa áhrif á aðra til að ná ákveðnu markmiði. Hann 

hefur skýra framtíðarsýn og tekst vel að miðla henni til annarra þar sem hann er 
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greindur, býr yfir félagslegri færni og sjálfstrausti og nær vel til fólks. Færni hans og 

persónutöfrar gera honum kleift að fá fólk til að leggja mikið á sig í þeim málum sem 

hann stendur fyrir. Það er því augljóst að stjórnendur hagnast á því að tileinka sér 

eiginleika leiðtogans (Northouse, 2007, bls.1-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

7 

1.2 Menntun-þekking 

 

Nám felur í sér að einstaklingur eykur með því þekkingu sína og hæfni sem leiðir til 

varanlegra breytinga á hegðun hans. Töluverður munur er á menntun milli 

menningarsvæða og margar ólíkar kenningar er hana varðar.  

Síðari ár hefur sjónum manna verið beint í ríkara mæli að mannauði fyrirtækja og 

stofnana en einnig þjóðlanda. Mörg framúrskarandi fyrirtæki hafa tileinkað sér 

aðferðir altækrar gæðastjórnunar sem leggur mikla áhersla á gildi mannauðsins og 

réttrar og nægilegrar menntunar og þjálfunar starfsfólks (Goetsch og Davis, 2010, 

bls.123).  

Schultz segir að mannauður einstaklinga sé ekki framseljanlegur til annarra líkt og 

annar auður, hann sé bundinn einum og sama einstaklingnum allt til dauða. Hann 

segir að einstaklingurinn verði sjálfur að nýta mannauðinn með útseldum 

vinnutíma. Til þess að einstaklingur geti öðlast mannauð verði hann að verja tíma 

sínum til uppbyggingar hans og sé það best gert snemma á ævinni til að hann nýtist 

sem best (Schultz, 1987, bls.12). 

Tryggvi Þór Herbertsson segir í skýrslu sinni til Menntamálaráðherra 1997 að þar 

sem auðlegð Íslendinga liggi að miklu leyti í náttúrruauðlindum en ekki mannauði 

sé ástæða til þess að Íslendingar breyti því og leggi meiri áherslu á mannauðinn. Því 

til stuðnings bendir hann á að rannsóknir, sem gerðar hafa verið á sambandi 

menntunar og hagvaxtar, sýni  jákvætt samband þar á milli. Hann segir að með 

menntun sé þar átt við starfsþjálfun og reynslu til jafns við formlega menntun. Hann 

segir mannauð vera mikilvægan framleiðsluþátt sem skýri að töluverðum hluta 

mismunandi framleiðni þjóða þannig að vert sé að hefja hann til vegs og virðingar 

(Tryggvi Þór Herbertsson, 1997, bls.7). 

Daft segir okkur að þau fyrirtæki sem skara fram úr í dag séu helst þau sem á hvað 

skilvirkastan hátt safni, geymi, dreifi og noti upplýsingar. Hann segir það vera fyrst 

og fremst þær upplýsingar sem fyrirtækið hefur yfir að ráða og hvernig það notar 

þær  sem skilar árangri fyrirtækja og ráði jafnvel örlögum þeirra. 

Upplýsingastjórnunin sé jafnvel mikilvægari þáttur en aðstaða, búnaður og 

framleiðsluvörur. Fyrirmyndarstjórnendur leiti sífellt leiða til að stjórna, nota sem 

lyftistöng og vernda það sem nú sé að verða dýrmætasta eign hvers fyrirtækis en 

það eru upplýsingar og þekking  (Daft, 2007, bls.440). 
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Hvernig skilgreinum við upplýsingar og þekkingu ?  Fræðin skipta þessu niður í 

gögn, upplýsingar og þekkingu. Gögn eru þar einfaldlega staðreyndir og tölur sem 

einar og sér hafa enga merkingu. Upplýsingar eru gögn sem tengd hafa verið öðrum 

gögnum og þannig breytt í nothæft samhengi sem hefur merkingu. Þekking er 

víðtækara hugtak því hún er niðurstaða sem dregin er af upplýsingum sem tengdar 

hafa verið og bornar saman við viðtekna þekkingu. Þekking hefur það framyfir 

upplýsingar og gögn að tengjast hinum mannlega þætti. Bækur geta innihaldið 

upplýsingar en upplýsingarnar verða fyrst að þekkingu þegar einstaklingur tileinkar 

sér þær og nýtir. Þekking getur bæði verið leynd og ljós. Ljós þekking er formleg 

og kerfisbundin, hana er hægt að staðla, skrásetja og miðla til annarra með 

skriflegum og eða almennum leiðbeiningum. Leyndri þekkingu getur hins vegar 

reynst erfitt að lýsa eða koma í orð. Hún byggist á persónulegri reynslu, 

þumalfingursreglum, innsæi og dómgreind (Daft, 2007, bls.453). 

Ingi Rúnar Eðvarðsson bendir á fimm þætti eða áhrifavalda sem ýta undir 

þekkingarstjórnun. Þessir þættir eru: Fullkomin tölvu- og upplýsingakerfi sem 

auðvelda úrvinnslu, miðlun og varðveislu upplýsinga; vaxandi hnattvæðing sem 

hann skilgreinir sem aukningu á alþjóðlegri samkeppni sem knýr á um nýsköpun, 

lægra vöruverð og aukin gæði; breytt rekstrarumhverfi sem verður bæði flóknara og 

óstöðugra en áður. Líftími þekkingar verði sífellt styttri sem eykur þrýsting á 

nýsköpun og vöruþróun og loks breytingar á ráðningarkjörum sem valda því að 

þekking á lykilþáttum fyrirtækja glatast  (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls.34).  

Markmið innleiðingar þekkingarstjórnunar segir Ingi Rúnar vera mörg. Hann segir 

algengasta markmiðið vera endurnot þekkingar. Einnig segir hann algeng markmið 

stjórnenda með innleiðingu þekkingarstjórnunar vera bætt gæði þekkingar, 

nýsköpun, hraða og aukna hæfni (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls.161-162 og 

168).  

Hin síðari ár hefur almennt verið litið svo á að innleiðing markvissrar mannauðs- 

og þekkingarstjórnunar í fyrirtækjum og stofnunum komi þeim til góða og geti 

valdið straumhvörfum í fyrirtækjum hvað árangur þeirra varðar. Menntunarstig 

þjóða hefur hækkað og jafnframt hefur verið skoðað hvernig menntastofnanir 

tengjast atvinnulífinu og  þörfum þess sem best.  

Brewer og Brewer (2010) benda á að þekkingarstjórnun geti verið grunnur að 

samkeppnisforskoti fyrirtækja. Það rökstyðja þær með því að nefna rannsóknir 
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fjölmargra, alþjóðlegra sérfræðinga, meðal annarra Inga Rúnars Eðvarðssonar, 

prófessors við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri (Brewer og Brewer, 2010, 

bls.331).  

Þær segja nauðsynlegt að hafa í huga þá staðreynd að einstaklingar lifa í 

upplýsingaþjóðfélagi, vinnustaðir þeirra byggist á þekkingargrunni og meti 

þekkingarstarfsmenn. Líta ætti á akademísk samfélög sem þekkingargrunna sem 

taki þátt í þróun þekkingarstarfsmanna. Þær segja að þar sem menntastofnanir hafi 

verið meðal þeirra sem  síðastar hafa tekið upp þekkingarstjórnun, sé þeim nauðsyn 

að breyta því. Áhrifarík stefna innan háskóla í þekkingarstjórnun geti aukið hæfni 

þeirra til að þjóna jafnt ytri sem innri hagsmunaaðilum.  Segja þær stöllur það vera  

áskorun menntastofnana að undirbúa nemendur undir sífellt flóknara og 

kröfuharðara samkeppnis- og þekkingarsamfélag sem krefjist hugvits og ævilangrar 

skuldbindingar til náms. Þær leggja áherslu á tengsl mannauðs- og 

þekkingarstjórnunar og þróun á því sviði  verði  háskólar  að hafa í huga til þess að 

koma til móts við þarfir atvinnulifsins, það komi öllum til góða (Brewer og Brewer, 

2010, bls.332). 

Mintzberg og Gosling (2002) telja hins vegar að jafnvel þótt ekki sé hægt að búa til 

stjórnendur í skólastofum geti starfandi stjórnendur bætt færni sína til mikilla muna 

með aukinni menntun. Stjórnun telja þeir vera að stórum hluta list og færni til jafns 

við vísindi. Stjórnunarnám telja þeir hafa litla þýðingu fyrir þá sem ekki hafi verið 

starfandi stjórnendur ( Mintzberg og Gosling, 2002, bls.65). 

Öll menntun er almennt talin góð en það er undir einstaklingnum komið hvernig 

honum tekst að nýta hana í starfi. Þróun persónulegra eiginleika getur einnig gert 

gæfumuninn hvað árangur varðar. 
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1.3 Menntun stjórnenda 

 

Mörg störf eru þess eðlis að ekki er hægt að sinna þeim án formlegrar menntunar og 

hennar er þar af leiðandi krafist af þeim sem störfunum sinna. Almennt er talið í 

menningarþjóðfélögum að formleg menntun sé gagnleg eða æskileg fyrir flest störf 

þó það sé í mismiklum mæli. Margir stjórnendur hafa formlega menntun á einhverju 

því sérfræðisviði sem ekki viðkemur stjórnun eða rekstri og hafa þá annað hvort 

formlega eða óformlega tileinkað sér þekkingu á sviði stjórnunar og rekstrar. Til að 

gegna starfi framkvæmdastjóra sveitarfélags verður til dæmis að teljast gagnlegt að 

hafa þekkingu á rekstri, lögum og opinberri stjórnsýslu því sveitarfélögum ber að 

fara að stjórnsýslulögum sem almennt eru talin vandmeðfarin. Að öðrum kosti verður  

að hafa sérfræðinga á vinnustaðnum sem hafa þessa þekkingu. Síðustu ár hefur verið 

mikið litið til leiðtogahæfileika við stjórnun. 

Í svokallaðri Honeywellkönnun sem birt var 1985 var  þeirri spurningu svarað 

hvernig stjórnendur læri að stjórna. Könnunin var framkvæmd af hópi sérfræðinga á 

sviði stjórnendaþróunar hjá Honeywellfyrirtækinu. Þrjú þúsund og sex hundruð 

stjórnendur í starfi hjá Honeywell tóku þátt í að svara spurningunni „hvernig lærðir 

þú að stjórna?“ Til að fá frekari innsýn í svörin voru tekin viðtöl við tíu prósent 

þátttakenda.  Árangursríkir stjórnendur Honeywell, samkvæmt  könnun þessari, 

öðluðust þekkingu á stjórnun að 50% hluta af vinnutengdum verkefnum. Hin 

fimmtíu prósentin, þess sem þeir töldu sig vita um stjórnun, kom frá samböndum við 

yfirmenn, leiðbeinendur (e.mentors) og samstarfsmenn eða 30% og 20% frá 

formlegri menntun og þjálfun. Helmingur þekkingarinnar kemur  af  vinnutengdum 

verkefnum eða það sem í könnuninni er kallað „the school of hard knocks“, sem 

mætti þýða  „að læra af slæmum mistökum“. Ekki er skilgreint nánar í hverju þessi 

mistök felast en í könnun sem gerð var meðal breskra stjórnenda kom svarið. Þetta 

fólst að þeirra mati í sjö atriðum: Að gera stór mistök; reyna á þanþolið til hins 

ýtrasta við erfið verkefni; finnast sér ógnað; vera fastur í sjálfheldu; þola óréttlæti í 

vinnu; að tapa fyrir einhverjum og að verða fyrir persónulegum árásum. Mistökin 

voru þess eðlis að stjórnendur reyndu hvað þeir gátu að forðast að að lenda í þeim 

aftur (Zemke, 1985, bls.46-51). 

Kreitner bendir verðandi stjórnendum á leiðir til að afla sér þekkingar á stjórnun með 

því að samþætta kenningar og æfingar og ennfremur með því að fylgjast með 
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fyrirmyndum.  Hann segir kenningar geta hjálpað við að skilgreina á skipulegan hátt, 

túlka og tileinka sér stjórnunarlegt mikilvægi hagnýtrar reynslu (e.practical 

experience) og eftirtektar. Enda þótt einungis 20% af þekkingu Honeywellstjórnenda 

hafi komið frá formlegri stjórnendamenntun eða þjálfun, segir það ekki alla söguna 

því sá þáttur getur verið mjög mikilvægur. Til frekari glöggvunar getum við tekið 

dæmið um þörf  framkvæmdastjóra sveitarfélaga fyrir þekkingu á rekstri og lögum 

sem nefnt var hér fyrr. Verðandi stjórnendur geta þannig undibúið sig fyrir 

stjórnunarstarf með því að afla sér þekkingar í samræmi við það sem starfinu fylgir 

og komið þannig í veg fyrir að  gera mistök. Að mati Kreitner er farsælast að 

einstaklingar öðlist  hvort tveggja, fræðilega þekkingu og reynslu. Það sem skipti svo 

aðalmáli segir hann vera persónulega samþættingu fræða og framkvæmdar  

(Kreitner, 2004, bls.23).  

Gunnar Helgi Kristinsson hefur fjallað um störf á sviðum stjórnsýslu en undir þann 

hatt fellur stjórn sveitarfélaga. Hann segir þetta um bakgrunn embættismanna: 

Stjórnsýsla er starf sem krefst sérstakrar þekkingar og 

þjálfunar, eins og flest ábyrgðarmikil störf í 

nútímasamfélagi; þeir dagar eru löngu liðnir þegar allir gátu 

gengið í störf hennar. Fólk með háskólamenntun er alls 

staðar yfirgnæfandi í æðstu lögum 

stjórnsýslunnar.....(Gunnar Helgi Kristinsson,1994,bls.121).  

 

Þó er ekki algilt að krafist sé háskólamenntunar til starfa á þessu sviði. Í flestum 

tilfellum er háskólamenntun talin æskileg en ekki skilyrði í auglýsingum um laus 

framkvæmdastjórastörf hjá sveitarfélögum. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson hefur 

skoðað hvaða hæfniskröfur eru gerðar til forstöðumanna ríkisstofnana og vakti það 

athygli með hve ólíkum hætti hæfniskröfur til stjórnenda eru tilgreindar og að ekki 

er algilt að krafist sé háskólamenntunar. Sama virðist upp á teningnum segir hann  

um þekkingu á stjórnun. Einungis er  sú krafa gerð til tveggja stjórnenda hjá ríkinu, 

það er til Brunamálastjóra og annars forstjóra Hafrannsóknarstofnunar. Hann veltir 

því fyrir sér hvers vegna löggjafinn geri ekki skýrari kröfur um stjórnunarhæfni 

forstöðumanna í ljósi þess að sett voru lög um 16 af 17 embættum sem hann 

skoðaði, eftir að hugmyndafræði um nýskipan í ríkisrekstri var innleidd í opinberan 

rekstur (Gylfi D.Aðalsteinsson, 2010, bls.75-76).  
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Með nýskipan í ríkisrekstri er átt við að hið opinbera nýtti í ríkara mæli 

stjórnunaraðferðir einkageirans, þar sem breytt starfsmannastefna væri forsenda til 

að ná markmiðum um hagkvæmni, skilvirkni og árangur í rekstri (Gylfi 

D.Aðalsteinsson, 2006, bls.6-7). 

Þetta er ekki hvað síst athyglisvert í ljósi þess að menntunarstig þjóðarinnar er 

stöðugt að hækka. Einnig má nefna í því samhengi að 93% embættismanna íslenska 

ríkisins eru með háskólamenntun samkvæmt könnun Gunnars Helga Kristinssonar 

sem getið er um í kafla 2.8, um fyrri rannsóknir. Einnig ber að nefna sænska 

könnun meðal stjórnenda hjá sænskum sveitarfélögum sem getið er um í  sama 

kafla. Þar kemur fram að 96% stjórnendanna eru með háskólapróf og 3% nám úr 

háskóla án prófs, enda gerð krafa um háskólamenntun til þeirra starfa (Wallin ofl., 

1999, bls.65-6). 
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1.4 Ráðningar 

 

Við ráðningu í starf er mjög mikilvægt að vandað sé til verka og hæfasti 

umsækjandinn ráðinn.  Ráðning stjórnenda er ekki hvað síst vandmeðfarin því rangt 

val getur haft viðamiklar og kostnaðarsamar afleiðingar í för með sér.  

Árangur fyrirtækja ræðst af stórum hluta af því hversu vel stjórnendum fyrirtækisins 

tekst að laða til sín gott starfsfólk, halda því, búa því gott vinnuumhverfi og fá það til 

að sinna starfi sínu af ánægju. Yfirmenn verða að fara fremstir í flokki þegar virkja á 

kraft innan fyrirtækis í þeim tilgangi að ná góðri rekstrarniðurstöðu og fjárhagslegum 

árangri. Hluti af því er að búa til rétt andrúmsloft innan fyrirtækis,  viðhafa há 

frammistöðuviðmið, leggja áherslu á nýsköpun og taka sjálfur þátt (Thompson ofl, 

2010. bls 47). 

 Ein allra mikilvægasta auðlindin sem fyrirtæki hefur úr að 

spila og sú sem verður sífellt mikilvægari er mannauður. Það 

er óhætt að fullyrða að þáttur starfsfólks er oft ráðandi um 

afdrif fyrirtækja. Starfsfólkið vinnur þau verk í fyrirtækinu 

sem ekki eru unnin með vélum og tækni og ekki er hægt að 

fela viðskiptavininum að gera. Miklu skiptir að starfsfólk hafi 

vilja til að vinna vel og hafi ánægju af starfinu (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003, bls. 48). 

 

Ómar H. Kristmundsson gerði árið 1998 ítarlega rannsókn á starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna sem hann endurtók síðan árið 2006. Í rannsókninni 1998 kom fram 

að rúm 40% ríkisstarfsmanna töldu sig þekkja dæmi þess að ráðið hefði verið í starf 

hjá þeirra stofnun á öðrum forsendum en hæfni umsækjenda en um 30% árið 2006. 

Hlutfallið var hæst í rannsókninni 2006 hjá æðstu stjórnsýslu eða 44%. Í 

rannsókninni 1998 var það talið eitt af helstu úrlausnarefnum að vanda betur til 

ráðningar ríkistarfsmanna. Það virðist hafa tekist að einhverju leyti því hlutfallið 

minnkaði um tíu prósentustig milli rannsóknanna. Þó er gerður fyrirvari við þessi 

svör að því marki að um 40% svarenda tóku ekki afstöðu í þessu máli og var hlutfall 

þeirra svipað í báðum rannsóknum. Eins og áður sagði varð þessa helst vart hjá æðstu 

stjórnsýslu ríkisins en hvort þessa gætir í æðstu stjórn sveitarfélaga er erfitt að segja 

til um með nokkurri vissu. Þó vitum við að stór hluti framkvæmdastjóra sveitarfélaga 
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telst ráðinn pólitískri kosningu, það er án auglýsinga (Fjármálaráðuneytið, 2007a, 

bls.9-10, 32 og 56). 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson hefur sett starfsmannaval upp í ákveðið ferli þar sem 

horft er til nokkurra þátta sem þarf að fara í gegnum áður en lagt er af stað í þann 

næsta. Þetta ferli setti hann fram á myndrænan hátt sem lýsir því mjög vel. 

(Fjármálaráðuneytið, 2007b, bls.9).   

 Mynd 1. Ráðningarferli. 

(Heimild: Fjármálaráðuneytið, 2007b, bls.9) 

 

Fyrst þarf að gera starfsgreiningu sem byggir á því að skilgreina vel starfið sem um 

er að ræða, hvaða verkefni viðkomandi á að leysa, vinnutíma, laun og þess háttar 

atriði og síðan að útbúa starfslýsingu (starfslýsing og hæfniskröfur er starfsgreining). 

Þá er farið í að afla umsækjenda í takt við starfslýsingu en til þess má beita bæði  

formlegum og/eða óformlegum aðferðum.  

Formlegar aðferðir við öflun umsækjenda. Hinar hefðbundnu leiðir sem hægt er að 

nota  við öflun umsækjanda í störf er að nota auglýsingar, ráðningarskrifstofur, nýta 

tengsl við menntastofnanir, leita á faglegum vettvangi og loks alnetið  (Torrington 

ofl., 2005,bls.124-125).  

Auglýsing er ein algengasta leiðin til að afla umsækjenda. Almennt er það talin góð 

leið að auglýsa laust starf og með þeim hætti sé hægt að ná til fólks sem hugsanlega 

hefur áhuga á viðkomandi starfi auk þess sem það minnir líka á starfið og fyrirtækið. 

Á móti kemur að hugsanlega kemur mikið magn af umsóknum sem þá þarf að skoða, 

meta og sía. Mikilvægt er að skilgreina starfið vel með starfslýsingu og hvaða 

hæfniskröfur eru gerðar til umsækjanda en það dregur úr  líkum á að vanhæfir og 
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ofhæfir einstaklingar sæki um starfið, til að mynda sé starfslýsingin mjög afmörkuð 

(Torrington ofl., 2005, bls.127-128). 

Vinnumiðlanir og ráðningastofur. Hægt er að nota vinnumiðlanir eins og 

Vinnumálastofnun eða ráðningastofur eins og Capacent, Hagvang og fleiri við öflun 

umsækjanda. Kosturinn við að nota ráðningastofur er, að þær eru hlutlausar, bundnar 

trúnaði og búa að reynslunni við öflun umsækjenda og geta aðstoðað í gegnum allt 

ráðningaferlið.  Ráðningastofurnar hafa líka oft einstaklinga á skrá sem eru nú þegar 

í starfi en hafa áhuga á að skoða aðra möguleika og vilja ekki láta mikið bera á því til 

að styggja ekki núverandi vinnuveitanda.  Þar geta verið á skrá mjög hæfir 

einstaklingar sem eru þá hvattir til að sækja um. Hægt er að biðja um nafnleynd 

vegna umsóknar en hafa verður í huga að opinberum fyrirtækjum og stofnunum ber 

skylda að upplýsa um alla umsækjendur að umsóknarfresti liðnum. Það á einnig við 

um sveitarfélög. Einnig er hægt að leita eftir umsækjendum hjá menntastofnunum 

með því að fylgjast með hverjir eru að útskrifast og fá upplýsingar þar af leiðandi.  

Þetta getur til dæmis hentað í tilfelli ráðningar á sérfræðingum sem háskólarnir 

útskrifa reglulega og hafa jafnvel öðlast reynslu og tengingu við stofnanir samhliða 

menntun sinni. Öflun umsækjenda á faglegum vettvangi nær til að mynda til miðla 

ákveðinna fagfélaga þar sem auglýsing er til dæmis sett í fagtímarit þeirra eða 

ráðstefnurit.  Ókosturinn við þessa nálgun er sá að einungis er hægt að ná til 

tiltölulega þröngs hóps og því ekki hægt að treysta á þessa leið eina og sér (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, bls.34). 

Notkun netsins við öflun starfsmanna færist sífellt í vöxt með auknu almennu 

aðgengi að netinu. Auglýsingar á heimasíðum eru ódýrar og algengar sem viðbót við 

aðrar aðferðir. Önnur leið er netumboðsskrifstofur sem sjá um auglýsingu starfa og 

sía út þá umsækjendur sem henta fyrirtækinu (Torrington ofl., 2005, bls.130). 

 Óformlegar aðferðir við öflun umsækjenda. Óformlegu aðferðirnar við öflum 

umsækjenda eru almennt flokkaðar í fernt. Sú fyrsta og jafnframt algengasta er án efa 

sú leið þegar farið er eftir ábendingum sem berast stjórnendum og þeim sem hafa 

með ráðningar að gera. Þessar ábendingar koma gjarnan frá núverandi starfsmönnum 

fyrirtækis eða stofnunar. Þessar ábendingar geta verið ágætis kostur þar sem að 

minnsta kosti einhver innan fyrirtækisins veit deili á umsækjandanum og þykist vita 

hvers konar starfskraft er þar um að ræða. Þessi aðferð er líka ódýr og tekur oft lítinn 

tíma því með þessu móti er oft hægt að ráða í starf með mjög skömmum fyrirvara. 
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Þessi aðferð hefur þó sína annmarka. Til dæmis gæti meðmælandinn fundist hann á 

einhvern hátt ábyrgur gagnvart fyrirtækinu hafi verið ráðið eftir ábendingu hans og 

hinn nýi starfsmaður ekki að standa sig. Þessi aðferð býður líka þeirri hættu heim að 

hæfasta manneskjan í starfið verði ekki ráðin. Sé þessi aðferð hins vegar notuð er 

nauðsynlegt að hafa öll viðtöl mjög ýtarleg og vanda vel til verka í ráðningarferlinu 

til að tryggja að nýi starfsmaðurinn henti fyrirtækinu (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 

bls.32). 

Önnur óformleg aðferð er hreinlega að leita í hópi núverandi starfsmanna eða benda 

þeim á að sækja um. Þessi aðferð deilir mörgum kostum með ábendingaraðferðinni 

hér að ofan. Henni fylgja fleiri augljósir kostir eins og þeir að viðkomandi 

starfsmaður þekkir fyrirtækið vel og stjórnendur þess, ásamt því að stjórnendurnir 

þekkja hann og vita að hverju þeir ganga. Einnig gæti þessi aðferð virkað hvetjandi á 

annað starfsfólk sem sér að það er möguleiki á að vinna sig upp í starfi innan 

fyrirtækisins. Helstu gallarnir við þessa aðferð eru hugsanlega þeir að farið sé á mis 

við það að fá nýtt og ferskt fólk inn með nýjar hugmyndir og ef til vill aðra sýn á 

hlutina, nokkuð sem gæti gagnast fyrirtækinu. Nátengt þessu er vandamálið að með 

slíkri aðferð verður endurnýjun starfsfólks lítil, ekki síst sé þessi aðferð  síendurtekin. 

Annar augljós galli hvað þetta varðar er að ósætti getur skapast á vinnustaðnum ef 

starfsmönnum er mismunað á einhvern hátt og ekki er haldið rétt á spilunum. 

Ákveðin hætta getur líka falist í því að starfsfólk eigi erfitt með að sætta sig við að 

fyrrverandi samstarfsmaður sé skyndilega orðinn yfirmaður þeirra. Einnig þekkist 

það að starfsmanni gengur ekki vel að stjórna og vinna með öðrum jafnvel þó hann 

sé frábær sérfræðingur í atvinnugreininni (Torrington ofl., 2005, bls.124) .   

Þriðja óformlega leiðin snýst um óumbeðnar umsóknir. Þetta eru umsóknir þegar  

fólk birtist óumbeðið inni í fyrirtækjum eða stofnunum og falast eftir starfi, án þess 

að fyrirtækið hafi auglýst eftir starfsfólki. Þessi aðferð er ódýr fyrir fyrirtækin en 

hentar þeim ekki öllum þar sem líklegt verður að teljast að þessir umsækjendur séu 

að sækjast eftir störfum sem krefjast frekar lítillar sérhæfingar. Einnig verður að 

teljast harla ólíklegt að rétti starfsmaðurinn birtist óumbeðinn en í sjálfu sér er ekkert 

sem mælir á móti því að ráða þannig starfsmann, henti það fyrirtækinu (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, bls.33) . 

Fjórða og síðasta tegundin eru svokallaðar hausaveiðar (e. head hunting). Þær fara 

þannig fram að fyrirtækið fer sjálft á stúfana og/eða með aðstoð annarra og býður í 
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mjög hæfa eða framúrskarandi einstaklinga. Þessir starfsmenn eru nær 

undantekningalaust í störfum hjá öðrum fyrirtækjum og gjarnan samkeppnisaðilum. 

Þessi aðferð er talin henta vel þegar verið er að leita eftir starfsfólki til að gegna 

sérfræði- eða stjórnunarstörfum. Ókostir geta verið þeir að aðferðin er kostnaðarsöm 

í formi launa og að ekki er vitað hvort hæfasti einstaklingurinn er ráðinn því aðrir 

eiga þá  ekki möguleika á starfinu (Torrington ofl., 2005, bls.126). 

Hér má einnig nefna nokkuð nýlega leið sem mörg fyrirtæki hafa farið sem nefna 

mætti markaðsaðferðina. Hún byggir á ímyndaruppbyggingu þar sem auglýsingar 

ganga út á að kynna hve vænlegt er að vinna hjá tilteknu fyrirtæki. Mörg fyrirtæki 

hafa dregið úr ráðningarkostnaði sínum með því að fara þessa leið (Torrington ofl., 

2005, bls.132). 

Allar þessar óformlegu aðferðir hér að ofan geta reynst ágætar en þær eiga það þó 

sameiginlegt að best er að nota þær samhliða öðrum aðferðum til að ráðningarferlið 

sé sem faglegast og vandaðast. Ýmislegt bendir til þess að þessar óhefðbundnu 

aðferðir séu notaðar í of miklum mæli. Í skýrslu frá Capacent segir t.d.: 

  Staðreyndin er sú að rannsóknir sýna að allt að 10% 

allra þeirra sem starfa í fyrirtækjum/stofnunum átti í raun 

aldrei að ráða í viðkomandi starf. Upp undir 45% 

mannaflans er ráðinn til starfa vegna hentugleika (easy way 

out hires). Með því er átt við að þeir uppfylla 

lágmarksskilyrðin en hafa ekki þetta “auka” sem þarf til að 

þróast innan fyrirtækis og auka virði þess til langtíma. 

Einungis 25% nýráðinna starfsmanna eru virkilega verðugir 

kandídatar (high potentials). Það felst því gríðarlegt tækifæri 

til aukins árangurs að leiða hugann að því hvernig við 

stöndum að því að velja fólk til starfa (Capacent, e.d., bls.1). 

 

Mat á umsækjendum. Þegar öflun umsækjenda er lokið tekur við höfnunarferli þar 

sem frekari starfsforsendur eru ákveðnar til frekara mats og þeir valdir úr hópi 

umsækjenda sem uppfylla skilyrðin sem sett voru í starfslýsingu. Matið fer oft fram í 

nokkrum stigum, mismörgum eftir eðli starfs. Á hverju stigi eru valdir hæfustu 

einstaklingarnir og er sá sem kemst á lokastig ferlisins yfirleitt  ráðinn.   Ákveða þarf 

með hvaða hætti á að greina umsækjendur og hvaða próf eigi að nota, hvort einungis 
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viðtal og bakgrunnsupplýsingar séu látnar duga eða hvort nota eigi frekari greiningu 

eins og persónuleika- og greindarvísitölupróf eða matsmiðstöðvar (e.Assessment 

center). Þannig eru línur lagðar um hvaða upplýsingar viðtöl leiði fram, sem þeir 

umsækjendur fara í gegnum sem valdir hafa verið til þess (Ivancevich, 2004, bls.227; 

Torrington ofl., 2005, bls.121-123).   

Flókið getur verið að velja rétta manneskju úr hópi umsækjanda, sér í lagi þegar um 

marga umsækjendur er að ræða. Yfirleitt er rétt að nota tvær eða fleiri aðferðir við 

valið og er talið að áreiðanleiki í vali verði meiri ef fleiri en ein viðeigandi aðferð er 

notuð (Torrington ofl., 2005, bls.144).  

Í fyrstu yfirferð er yfirleitt auðvelt að grisja þá út sem koma alls ekki til greina, 

einnig þá sem ekki hafa næga menntun eða reynslu eða hafa ekki náð tilskyldum 

aldri. Einnig má finna upplýsingar sem geta skipt máli með einfaldri leit á netinu. Því 

næst getur verið gott að kanna bakgrunn fólks með hentugum aðferðum, fara vel yfir 

ferilskrá og athuga það sem vekur grunsemdir. Notkun umsóknareyðublaða hefur 

aukist töluvert á síðustu árum en þar koma fram viðeigandi upplýsingar sem síðan 

má sannreyna. Ef umsækjandi gefur upp umsagnaraðila sem hægt er að hafa 

samband við, getur það verið hjálplegt til að spyrja réttu spurninganna og komast að 

því hvort að aðilinn passi vel inn í fyrirtækið og hvernig hann hafi staðið sig á fyrri 

vinnustöðum.  Hafa ber í huga að í flestum tilfellum er hægt að fá betri upplýsingar 

þegar slík samtöl fara fram augliti til auglitis í stað þess að nota síma eða tölvupóst 

(Wiggins, 1998, bls.46, Torrington ofl., 2005, bls.144-5).   

Það er hins vegar bæði dýrt og tímafrekt að fara djúpt í þessar aðferðir og því þarf að 

hafa í huga eðli starfsins og hvort þörf er fyrir slíku.  Fyrsta viðtal er yfirleitt notað til 

að sía hópinn og eru þeir sem eftir standa boðaðir í annað viðtal þar sem farið er 

dýpra í alla þætti til að sjá  hvort hæfni viðkomandi passi við hæfniskröfur sem 

gerðar eru til umsækjanda, auk þess eru meðal annars persónueinkenni skoðuð. 

Viðtöl geta bæði verið stöðluð og óstöðluð og eru þau stöðluðu algengari og þykja 

betri (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls.41-46).  

Hegðunartengd viðtöl hafa reynst árangursrík en þeim er ætlað að spá fyrir um 

framtíðarhegðun í ljósi fyrri hegðunar. Lyles og Mosley leggja til að umsækjendur 

séu metnir af fyrri árangri í starfi með því að spyrja um vandamál sem upp hafa 

komið og hverjar hafa verið þeirra lausnir á vandamálum sem gerðu vart við sig.  

Einnig er gott að spyrja um ákvarðanir sem umsækjendur hafa þurft að taka í starfi 
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sínu eða einkalífi og hvernig sú ákvörðun var tekin.  Aðrar spurningar geta varðað 

ákveðni, ábyrgð í starfi, hreinskilni, heiðarleika, samskiptahæfileika, sveigjanleika og 

áhuga umsækjanda á að auka við þekkingu sína (Lyles og Mosley, 1997, bls.19-21). 

Þegar hæfustu umsækjendurnir hafa verið valdir, getur verið gott að leggja fyrir þá 

ýmis konar próf til þess að hjálpa til við ákvarðanatökuna.  Fjölmörg próf hafa verið 

gerð á ýmsum sviðum sem hægt er að nýta sér, en þar á meðal eru til dæmis 

greindarpróf, persónuleikapróf, hæfnispróf og þekkingarpróf. Einnig má nefna 

hæfnismiðstöðvar (e.Assessment centers) en notkun þeirra hefur færst í vöxt 

(Torrington ofl., 2005, bls.152-156). 

Próf eru dýr og tímafrek og eru helst notuð þegar ráðnir eru sérfræðingar til starfa en 

með auknum aðgengileika prófa á netinu er líklegt að þau verði notuð við ráðningu í 

fleiri tegundir starfa (Torrington ofl., 2005, bls.148). 

Próf til mats á hæfni umsækjenda geta verið annars vegar greindarpróf og  hins vegar 

persónuleikapróf. Greindarprófum er ætlað að meta það sem umsækjendur geta gert, 

það er að segja almenna vitræna getu og greind. Persónuleikaprófum er ætlað að 

meta umsækjendur með tilliti til þess sem þeir vilja gera (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 

bls. 65). 

Hæfnisprófum er ætlað að prófa ákveðna styrkleika umsækjenda og afmarkaða hæfni 

sem getur verið á ýmsum sviðum, eins og tungumálakunnátta, fingrafimi eða hvað 

annað sem þykir hæfa viðkomandi starfi (Torrington ofl., 2005, bls.151). 

Starfsæfingum er beitt á þrengdan hóp umsækjenda þar sem umsækjendum er falið 

ákveðið verkefni til úrlausnar sem tengist starfinu en slíkar æfingar hafa lengi verið 

notaðar á Íslandi (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls.77). 

Notkun matsmiðstöðva hefur aukist þar sem þær eru taldar veita gott forspárgildi um 

framtíðarframmistöðu. Matsmiðstöðvar byggja á ítarlegu matsferli þar sem 

umsækjendur vinna verkefni sem endurspegla meginþætti starfs sem sótt er um. Þau 

verkefni geta verið  persónuleikapróf, hlutverkaleikir, starfsæfingar, stöðluð 

starfsviðtöl og fleira (Dessler, 2003, bls.142). 

Forspárgildi valaðferða er mismikið og hafa Huczynski og Buchanan kannað það. 

Þeir segja að engin ein valaðferð hafi fullkomið forspárgildi, eða 100%. Sem dæmi 

um ekkert forspárgildi nefna þeir stjörnuspár. Þeir telja matsmiðstöðvar  hafi hvað 

besta forspárgildi (68%), stöðluð viðtöl koma þar fast á eftir (62%), síðan 

vinnusýnishorn (55%), hæfnispróf (54%), bakgrunnsupplýsingar (40%), 
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persónuleika/greindarpróf (38%), hefðbundin viðtöl (31%) og loks umsagnir, með 

13% forspárgildi (Huczynski og Buchanan, 2001, bls.166). 
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1.5 Fyrri rannsóknir 

 

Bára Hauksdóttir skoðaði í óbirtu lokaverkefni sínu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri, reynslu og menntun íslenskra bæjar- og sveitarstjóra 2006-2010. Hún gerði 

vefkönnun meðal  99 bæjar- og sveitarstjóra þar sem svör bárust frá 64 þeirra. Hæsta 

menntunarstig 80% þeirra var úr háskóla, 50% með framhaldsnám og 30% grunnnám 

úr háskóla, 8% höfðu stúdentspróf, 6% iðnmenntun og 6% annað nám. Yngstu 

framkvæmdastjórarnir höfðu allir háskólapróf en menntunarstig lækkaði við hærri 

aldur.  Þátttakendur voru einnig spurðir hvaða menntun þeir teldu hvað æskilegasta 

fyrir starfið og voru flestir á því að viðskiptamenntun væri æskilegust, næst komu þar 

á eftir, stjórnun, lögfræði, rekstrarmenntun og stjórnsýslumenntun. 67% svarenda 

voru ráðnir í starf án auglýsingar og 33% eftir auglýsingu.  Um 58% 

framkvæmdastjóranna voru einnig lýðkjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum. 

Menntunarstig þeirra sem ráðnir voru án auglýsingar reyndist hærra en hinna sem 

ráðnir voru eftir auglýsingu starfs (Bára Hauksdóttir, 2010, bls.20-38). 

Ekki liggja fyrir beinar rannsóknir á menntun íslenskra stjórnenda. Eftirfarandi 

upplýsingar er samt sem áður að finna í könnunum sem gerðar voru í öðrum tilgangi 

en þeim að afla gagna um menntun.  

Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson (2009) rannsökuðu 

íslenska stjórnendur, einkenni þeirra, stjórnunaraðferðir og árangur. Úrtak þeirra 

voru íslensk fyrirtæki með fimm starfsmenn eða fleiri árið 2006 og launagjöld upp á 

átta milljónir eða meira. Svörun fékkst frá 222 fyrirtækjum. Menntun þeirra 

stjórnenda sem svöruðu var þannig að tæp 58% höfðu lokið háskólanámi, 37% 

framhaldsskóla- eða iðnmenntun og rúm 5% höfðu einungis grunnskólamenntun. 

Hlutur kvenstjórnenda innan þessa hóps var 20,5% á móti 79,5% karla. Borin var 

saman menntun stjórnenda og rekstrarárangur fyrirtækja þeirra, sem skipt var í tap og 

hagnað. Þar voru iðnmenntaðir með besta útkomu, 93,2% fyrirtækja þeirra sýndu 

hagnað, háskólanám kom þar á eftir með 82,2%, framhaldsskólanám með 75,9% og 

lakastan árangur sýndu grunnskólamenntaðir þar sem 44,4% fyrirtækja þeirra sýndu 

hagnað (I.R.E. og G.K.Ó., 2009, bls.53 og 60). 

Ómar H. Kristmundsson (2007) gerði viðamikla könnun árið 2006 meðal tæplega tíu 

þúsund ríkisstarfsmanna á starfsumhverfi þeirra. Ekki er þar um að ræða könnun á 

stjórnendum heldur öllum starfsmönnum ríkisins burtséð frá hvar þeir starfa í 
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stjórnunarlagi.  Í þeirri rannsókn voru 57% starfsmanna ríkisins háskólamenntaðir og 

hafði fjöldi þeirra aukist frá áður gerðri könnun (1998) þegar þeir voru 43%. Hlutfall 

þeirra sem voru með starfs- og framhaldsmenntun var 25% en hafði áður verið 45% 

og hlutfall þeirra sem var einungis með grunnskólapróf var 9% og hafði lækkað úr 

12% í eldri könnun. Þátttakendur voru flokkaðir eftir stofnanaflokkum og kom ekki á 

óvart að menntunarstigið var hæst í framhalds-og háskólum, eða 82% með 

háskólamenntun og næst kom æðsta stjórnsýsla með 76% starfsmanna með 

háskólamenntun, aðrar mennta- menningar og vísindastofnanir komur þar á eftir með 

69% starfsmanna með háskólamenntun. Sýslumannsembættin, löggæslan og 

fangelsin voru með langlægsta hlutfall háskólamenntaðra eða 20% en á móti með 

langhæsta hlutfall starfs- og/eða framhaldsmenntaðra eða 66% á móti 15% í 

framhalds- og háskólum (Fjármálaráðuneytið 2007a, bls.18-19).  

Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, hefur 

skoðað bakgrunn helstu embættismanna íslenska stjórnkerfisins. Árið 1988 reyndust 

93% embættismanna vera með háskólamenntun, 5% með stúdents-, samvinnuskóla- 

eða verslunarpróf og 2% með fagmenntun eða gagnfræðapróf. Lögfræðipróf höfðu 

31% þeirra, önnur 31% voru með tæknigreinar og náttúruvísindi, 26% félagsvísindi 

og 5% embættismanna höfðu lært húmanísk fræði (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994, 

bls.126). 

Margt eigum við sameiginlegt með frændum vorum á Norðurlöndunum og því við 

hæfi að skoða rannsóknir þeirra. Gunnar Wallin og fleiri framkvæmdu rannsókn á 

ýmsum þáttum er varða æðstu stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga í Svíþjóð en 

rannsókn þeirra birtu þeir í bók sinni Makthavare i fokus 1999. Þeir eru allir virtir 

fræðimenn á sviði stjórnsýslu í Svíþjóð og hafa tengsl við stjórnsýslufræðasetur 

Stokkhólmsháskóla. Í þessari rannsókn þeirra var meðal annarra atriða  

menntunarstig stjórnenda kannað. Sænskir embættismenn sveitarfélaga reyndust nær 

allir hafa háskólamenntun, eða 93% með grunnmenntun úr háskóla og 3% með 

framhaldsnám úr háskóla. Önnur 3% voru með háskólamenntun án þess að hafa lokið 

prófi. Í flestum tilfellum er krafa um háskólamenntun við ráðningu í þessi störf . Í 

þessari rannsókn er einnig að finna upplýsingar um menntun sveitarstjórnarmanna. 

Háskólamenntun höfðu 48% þar af 3% með framhaldsnám, 3% höfðu nám úr 

háskóla án prófs, 21% framhaldsskólapróf, önnur 21% höfðu grunnskólapróf og 7% 

höfðu aðra menntun en að framan greinir (Wallin og fl., 1999, bls.65-6 og 336).  
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Rannsóknarsetur vinnuréttar á Bifröst hefur tekið saman jafnréttiskennitöluna 

undanfarin ár þar sem staða kvenna í 120 stærstu fyrirtækjum landsins er skoðuð. 

Árið 2008 voru 8% æðstu stjórnenda þessara fyrirtækja konur og 92% karlar. Þarna 

er um að ræða forstjóra eða framkvæmdastjóra. Hlutur kvenna hafði aukist  milli 

áranna 2007 og 2008 varðandi alla þá þætti sem skoðaðir voru, en það er stjórnarseta, 

stjórnarformennska, æðstu yfirmenn og fjöldi fyrirtækja með konur í stjórn 

(Rannsóknarsetur vinnuréttar, 2008, bls.7 og 21). 

Jafnréttisstofa tók saman tölulegar upplýsingar um stöðu kynja í bæjar- og 

sveitarstjórnum þar sem miðað er við 1.september 2008. Þar kemur fram að 27% 

bæjarstjóra eru konur og 73% karlar. Á sama tíma er 36% bæjarfulltrúa konur en 

64% karlar. Hlutur kvenna í bæjarstjórnum hefur vaxið jafnt og þétt síðustu áratugi 

(Jafnréttisstofa, 2009, bls.13). 

Rannsóknir fræðimanna hafa sýnt fram á að jafnrétti næst aðeins með ófrávíkjanlegri 

stefnu um breytta staðalímynd um karla sem stjórnendur og þátttöku beggja kynja. 

Hér skulu nefndir fræðimennirnir Singh og Vinnicombe sem hafa  haldið þessu fram 

og jafnframt sýnt fram á mikil tengsl markaðsverðmætis fyrirtækja og fjölda 

kvenstjórnenda og einnig góðrar stjórnunar og fjölda kvenna í stjórnum. 

Kvenstjórnendur reyndust vera góðir og jákvæðar fyrirmyndir kvenstarfsfólks og gott 

orðspor þeirra fyrirtækja talið laða að fleiri metnaðarfullar konur (Singh og 

Vinnicombe, 2003, bls.23).  

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kom fram þungur áfellisdómur á endurskoðendur í 

landinu og þeir ekki taldir sinna skyldum sínum nægilega vel varðandi endurskoðun 

íslenskra banka árin fyrir efnahagshrun (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 11.kafli, 

bls.153).  

Bjarni Frímann Karlsson, lektor við Háskóla Íslands, hefur skoðað samþjöppun 

endurskoðunarfyrirtækja á Íslandi og hugsanlegar afleiðingar hennar. Hann telur 

hvarvetna blasa við í skýrslu Rannsóknarnefndarinnar að svipað megi segja um 

endurskoðun bankanna og  annarra rekstrareininga í landinu. Telur hann 

endurskoðunarstéttinni ekkert nauðsynlegra núna en að styrkja óhæði sitt. Hann telur 

einnig að endurskoðendur hafi sinnt óeðlilega stórum þætti ráðgjafar til þeirra 

fyrirtækja sem þeir sáu um að endurskoða (Bjarni Frímann Karlsson, 2010, bls.43).  

Bjarni Frímann skoðaði þrjú hundruð ársreikninga í úttekt sinni og komst að því að 

aðeins einn þeirra var með fyrirvara í áritun endurskoðenda og þrír með ábendingu í 
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lok áritunar fram að miðju ári 2008 og hafa endurskoðendur því talið svo til allar 

þessar rekstrareiningar rekstrarhæfar þremur mánuðum fyrir hrun (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2010, bls.46). 
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2. Uppbygging og aðferðir 

2.1 Aðferðir 

 

Við rannsókn þessa var hvort tvegga beitt eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Megindlegar rannsóknir, eða magnbundnar, byggjast á 

aðferðum raunvísinda, hlutlægni og mælingum. Mest er þar notast við töluleg gögn 

og tölfræðilega úrvinnslu. Þar má nefna skoðanakannanir og greiningu tölulegra 

gagna úr gagnagrunnum. Eigindlegar rannsóknir byggjast hins vegar á innsæi og 

skilningi sem fæst með viðtölum, skoðun, þátttökuathugun eða greiningu 

fyrirliggjandi gagna. Eðli rannsóknar ræður því hvaða aðferð er valin eða hvort 

aðferðirnar eru báðar notaðar við sömu rannókn. Þar getur ráðið vali til dæmis hvað 

það er sem á að rannsaka og hvaða gögn eru fyrir hendi. Í eigindlegum rannsóknum 

er verið að skoða fáa einstaklinga og viðhorf þeirra þar sem ekki er hægt að alhæfa 

frá úrtaki yfir á þýði. Megindleg rannsókn nær yfirleitt til stærri hóps en sú 

eigindlega og með réttum aðferðum getum við alhæft um þýði út frá úrtaki. Munur 

þessara aðferða getur verið sá að með eigindlegum aðferðum finnum við hvaða 

viðhorf og tilfinngar fólk hefur en með megindlegum aðferðum sjáum við hversu 

algeng þessi viðhorf eru (Collis og Hussey, 2003 bls.52-55; McDaniel og Gates, 

2005,bls.108-109). 

Við öflun upplýsinga um menntun framkvæmdastjóra  var notuð megindleg 

rannsóknaraðferð sem fellur undir það sem nefnt er öflun frumgagna. Gagna var 

aflað beint frá sveitarskrifstofum eða framkvæmdastjórunum sjálfum. Frumgögn eru 

ný gögn sem safnað er til að leysa ákveðið viðfangsefni. Fjárhagsupplýsingar sem 

aflað var frá eftirlitsnefnd um málefni sveitarfélaga telst til forgagna. Forgögn 

nefnast þau gögn sem safnað hefur verið áður í öðrum tilgangi en að leysa 

viðkomandi viðfangsefni (McDaniel og Gates, 2005,bls.82).  

Til frekari innsýnar var ákveðið að taka djúpviðtöl við fimm reynslumikla 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga og starfsmann eftirlitsnefndar um fjármál 

sveitarfélaga. Djúpviðtal er ein aðferða eigindlegra rannsókna. Það byggist á 

samræðum rannsakanda við einn viðmælanda um ákveðið málefni þar sem 

rannsakandi stjórnar umræðuefninu í takt við þær upplýsingar sem hann hyggst ná 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

26 

fram. Viðtölin geta verið misjafnlega mikið stöðluð allt frá því að vera 

spurningalistar upp í að vera frjáls frásögn viðmælanda á ákveðnu málefni 

(McDaniel og Gates, 2005, bls.133-135).  

Aðferðirnar sem notaðar eru til þess að greina gögnin eru fylgnireikningar og 

aðhvarfsgreining. Fylgnistuðullinn Pearson´s r tekur gildi frá -1 upp í +1. 

Mínusgildin lýsa neikvæðri fylgni, en plúsgildin jákvæðri. Fylgnin er því meiri sem 

stuðullinn fjarlægist núll, hvort sem er í mínus eða plús, en núll er engin fylgni. Í 

tvíbreytu aðhvarfsgreiningu segir stuðullinn R til um fylgni punktasafns sem best 

lýsir sambandi tveggja breyta og má túlka R hliðstætt við Pearson´s r. Hins vegar 

býður aðhvarfsgreiningin upp á að skoða samband fleiri óháðra breyta við eina 

fylgibreytu og þannig er hægt að stýra fyrir íbúafjölda. Í því tilviki segir R til um hve 

gott samband óháðu breytanna er sameiginlega við háðu breytuna og R
2 

segir til um 

skýrða dreifingu líkansins í heild (McDaniel og Gates, 2005, bls.523-525). 

Ekki er getið um marktækni enda hægt að segja að þessi rannsókn sé nánast 

þýðisrannsókn, það þýðir að svör bárust varðandi öll 40 sveitarfélögin sem til 

skoðunar voru. Rannsóknin náði því til allra sveitarfélaga nema þegar skoðuð voru 

tengsl menntunar og fjárhags, þar voru heimtur 88% fyrra kjörtímabilið en 73% það 

seinna. Ástæða þess er sú að sleppa varð fimm sveitarfélögum fyrra kjörtímabilið og 

ellefu það seinna, í flestum tilfellum vegna skipta á framkvæmdastjóra þeirra innan 

kjörtímabils og í tveimur tilfellum vegna sameininga. 

Þýði er heildarfjöldi ákveðinna tilvika sem fellur að tilteknum einkennum sem á að 

rannsaka, í þessari rannsókn eru það allir framvæmdastjórar sveitarfélaga frá 2002 til 

2010. Rannsóknin beinist að þýðinu en tímafrekt og dýrt er að rannsaka allt þýðið sé 

það stórt og því er rannsakað úrtak úr þýðinu sem ætlað er að segja til um eiginleika 

eða skoðanir þýðisins. Byrja þarf á því að skilgreina þýðið áður en hægt er að velja 

úrtak. Þýðisrannsókn er því rannsókn á öllu þýðinu. Stök eru einingar innan þýðis 

eða hver og einn framkvæmdastjóri í þessu tilfelli. Úrtak er valin stök úr þýðinu, allir 

framkvæmdastjórar sem voru í starfi í sama sveitarfélagi heilt kjörtímabil í þessu 

tilfelli. En í rannsókn á fylgi stjórnmálaflokka á Íslandi væri það valinn hópur 

kosningabærra Íslendinga með sömu eiginleika og þjóðin hvað varðar til dæmis: 

Kyn; aldur; búsetu og fleira. Grundvöllur þess að hægt sé að segja til um eiginleika 

þýðis á grundvelli úrtaksrannsóknar er  líkindi, það verður að vera hægt að meta 

hversu líklegt er að niðurstöðurnar um úrtakið eigi einnig við um þýðið. 
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Líkindaúrtak er forsenda þess að hægt sé að draga ályktanir um þýði út frá úrtaki, 

aðrar úrtaksaðferðir eru notaðar þegar óvissa má vera meiri. Líkindaúrtök geta verið: 

Einfalt slembiúrtak; kerfisbundið slembiúrtak; lagskipt slembiúrtak og klasaúrtak. Til 

þess að unnt sé að nota öryggismarkaútreikninga verður að nota einfalt slembiúrtak. 

Öryggismarkaútreikningar segja okkur til um hversu mikil óvissa er um 

niðurstöðuna. Val á úrtaksstærð byggist á blöndu af vísindum og heilbrigðri 

skynsemi eða ásættanlegri óvissu. Stærð úrtaksins hefur bein áhrif á tilviljunarvillu  

(Collis og Hussey, 2003, bls.155-160). 

Í rannsókn þarf ætíð svara því hvernig hún stenst kröfur um réttmæti og áreiðanleika. 

Réttmæti er hugtak sem vísar til grunnforsendna rannsóknar, það er að segja hvort 

verið er að rannsaka það sem meiningin er að rannsaka. Áreiðanleiki er hugtak sem 

vísar til nákvæmni, það er að segja hversu nákvæmlega tekst að mæla það sem verið 

er að rannsaka. Alhæfing skírskotar til þess að draga ályktun um eitt fyrirbæri út frá 

upplýsingum um annað fyrirbæri. Í raunhyggju er mikið lagt upp úr tölfræðilegum 

aðferðum til að meta alhæfingargildi. Í fyrirbærafræði er talið að álykta megi út frá 

fáum tilvikum sem eru vel könnuð (Collis og Hussey, 2003, bls.58-60). 
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2.2 Uppbygging rannsóknar 

2.2.1 Þátttakendur 

 

Í þessari rannsókn var skoðuð menntun framkvæmdastjóra sveitarfélaga og rekstur 

sveitarsjóða sömu sveitarfélaga. Tvö kjörtímabil voru skoðuð, það er tímbilið frá 

2002 til 2006 og 2006 til 2010. Ákveðið var að taka til skoðunar fjörutíu af sjötíu og 

sjö sveitarfélögum í landinu. Það eru þau sveitarfélög sem hafa yfir 800 íbúa. Ástæða 

þess að minni sveitarfélögum er sleppt er sú að þau þykja ekki sýna nægilega góðan 

samanburð við stærri sveitarfélög. Mörg þeirra nýta þjónustu stærri nærliggjandi 

sveitarfélaga eða samreka þjónustu með öðrum.  

Í þessum fjörutíu sveitarfélögum störfuðu áttatíu og fimm framkvæmdastjórar á 

þessum tveimur kjörtímabilum, 64 karlar og 21 kona, eða karlar að  75 

hundraðshlutum og konur 25. 

Nokkrir reynslumiklir framkvæmdastjórar sveitarfélaga með ólíka menntun voru 

valdir og teknir tali um ýmislegt er lýtur að stjórn sveitarfélaga. Að síðustu ber að 

nefna að tekið var viðtal við Jóhannes Finn Halldórsson, starfsmann eftirlitsnefndar 

um fjármál sveitarfélaga (hér eftir nefnd efs) sem heyrir undir Innanríkisráðuneytið. 

 

2.2.2 Mælitæki 

 

Óháða breytan, eða stýribreytan, er menntun bæjar- og sveitarstjóra. Háðu breyturnar 

í þessari rannsókn eru veltufé frá rekstri á íbúa, framlegð á íbúa og yfirkeyrsla. Þær 

voru valdar eftir viðtöl við Gunnlaug Júlíusson, sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Jóhannes Finn Halldórsson í 

Innanríkisráðuneytinu, nefndarmann í efs. Þeir töldu þessar stærðir vera einna helstar 

til samanburðar (Gunnlaugur Júlíusson,munnleg heimild,23.sept.2010; Jóhannes 

F.Halldórsson, munnleg heimild,29.nóv.2010). 

Eingöngu er litið til reksturs A – hluta sveitarfélaganna, það er sveitarsjóðs. Það er 

gert til þess að minnka líkurnar á því að bornir séu saman ósambærilegir þættir. 

Misjafnt er milli sveitarfélaga hvaða stofnanir eða fyrirtæki þau eiga og/eða reka sem 
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Flokkur Gildi

1 < 0

2 1-10

3 11-20

4 21-30

5 31-40

6 41-50

7 51-60

8 > 60

koma inn í samantekin reikningsskil. Má þar nefna veitustofnanir, hafnarsjóði og 

fleira sem  flækti mjög allan samanburð og gerðu hann jafnvel ómarktækan með öllu.  

Háðu breyturnar, veltufé frá rekstri á íbúa og framlegð á íbúa eru bornar saman á 

milli sveitarfélaga í þúsundum króna á hvern íbúa í sveitarfélagi en mælieining 

yfirkeyrslu er hlutfallstala. 

Veltufé frá rekstri segir til um möguleika sveitarfélaga til að standa við 

skuldbindingar sínar þegar reikningar hafa verið greiddir. Með skuldbindingum er átt 

við greiðslu afborgana lána og vexti en einnig til fjármögnunar á fjárfestingum. 

Ekkert veltufé frá rekstri þýðir því að sveitarfélagið getur ekki staðið undir 

vaxtagreiðslum og afborgunum og þarf að fjármagna þær með öðrum leiðum, svo 

sem frekari lántöku. Eftir því sem veltufé frá rekstri er meira er geta sveitarfélags 

meiri til að standa undir skuldbindingum sínum og takast á við sveiflur í rekstrinum.   

(Ágúst Einarsson, 2005, bls.379-380).  

Tafla 1. Flokkar veltufjár frá rekstri.  

Viðunandi veltufé fer eftir skuldsetningu , fjárfestingum 

og lengd lána sveitarfélaga, en eðlilegt er að það sé á 

bilinu 10 til 15% (Jóhannes Halldórsson, munnleg 

heimild, 17.febrúar, 2011). 

Upplýsingar um veltufé frá rekstri eru úr gagnabanka 

Eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga í 

Innanríkisráðuneytinu. Nauðsynlegt reyndist að hreinsa út 

óreglulega liði vegna sölu Hitaveitu Suðurnesja, sem 

skekkti dæmið. Ákveðið var að hreinsa út óreglulega liði í öllum sveitarfélögum, öll 

árin, til þess að tryggja samræmi í gögnum. Veltuféð er sett fram í þúsundum króna á 

hvern íbúa í viðkomandi sveitarfélagi. Gögnin eru síðan flokkuð til glöggvunar í átta 

flokka eftir upphæð veltufjár eins og sjá má í töflu 1.  

Framlegð eru tekjur að að frádregnum breytilegum kostnaði og er þannig framlag frá 

rekstri til greiðslu fasts kostnaðar (Ágúst Einarsson, 2005, bls.338). 

Framlegðin gefur skýrari mynd af rekstrinum sjálfum því þar eru vaxtaliðir ekki 

teknir með í reikninginn. Skuldir hafa því ekki áhrif á þessa stærð. Framlegð sýnir 

einfaldlega það sem afgangs verður þegar liðirnir laun og launatengd gjöld og annar 

rekstrarkostnaður hafa verið dregnir frá liðnum tekjur samtals í ársreikningum. Að 

mati Jóhannesar Halldórssonar hjá Efs. er eðlileg framlegð 16-18% af reglulegum 
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Flokkur Gildi

1 < 1

2 1 til 1,09

3 1,1 til 1,19

4 1,2 til 1,29

5 1,3 til 1,39

6 1,4 til 1,5

Flokkur Gildi

1 < -30 

2 -29 til -16

3 -15 til -0,1

4 0 til 15

5 16 til 30

6 > 30

tekjum og ekki minni en 15% (Jóhannes F. Halldórsson, munnleg heimild, 

17.febrúar, 2011).  

Tafla 2. Flokkar framlegðar.  

Til glöggvunar eru gildi framlegðar einnig flokkuð, en í 

sex flokka, með gildi frá -30 og lægra til 31 og hærra. 

Flokkarnir eru settir fram í töflu 2. Framlegðin er eins 

og veltufé frá rekstri sett fram í þúsundum króna á íbúa í 

sveitarfélagi.  

 

Yfirkeyrsla er útkoma frávikagreiningar þar sem borin er saman rekstraráætlun og 

rauntölur ársins (Horngren ofl., 2006, bls.223).  

 Yfirkeyrsla er hlutfall raunverulegrar rekstrarniðurstöðu í lok árs af upprunalegri 

fjárhagsáætlun ársins og segir til um hversu vel eða illa hefur gengið að láta 

fjárhagsáætlunina standast. Hlutfall yfirkeyrslu er rekstrarniðurstaða í ársreikningi 

deilt með niðurstöðu fjárhagsáætlunar. Sé hlutfallið 1 hefur verið farið algjörlega 

eftir fjárheimildum en sé það yfir 1 hefur verið farið fram úr heimildum. Þannig 

myndi talan 1,1 þýða 10 % yfirkeyrslu. Hlutfall undir einum þýðir á sama hátt að 

rekstrarafkoma hafi verið betri en áætlað var í upphafi árs.  

Tafla 3. Flokkar yfirkeyrslu.  

Til þess að fá betri sýn eru yfirkeyrslutölurnar einnig 

flokkaðar í sex flokka með gildi frá undir 1 til 1,5, eins 

og sjá má í töflu 3 en hæsta gildið var 1,47. 

Yfirkeyrslubreytan sýnir aga í rekstri sveitarfélagsins 

það er að segja hve vel fjárhagsáætlun hafi verið fylgt 

eftir í rekstri ársins. 

  

Stýribreyturnar. Stýribreyturnar eru tvær, það er að segja að annars vegar eru 

könnuð tengsl menntunarstigs við háðu breyturnar og hins vegar tegund menntunar. 
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Flokkur Gildi

1 Grunnskóli,annað

2 Iðnmenntun

3 Framhaldsskóli

4 Háskóli grunnnám

5 Háskóli framhald

Flokkur Gildi

1 Viðskiptafræði

2 Lög, opinber stjórnsýsla

3 Kennsla,uppeldisfr.

4 Annað háskólanám

5 Önnur menntun

Tafla 4. Menntunarstig. 

Menntunarstig. Efsta menntunarstigi 

framkvæmdastjóra er raðað í skala frá eitt til fimm 

eins og tafla 4 sýnir. Gildið 1 hefur grunnskóli og 

önnur menntun, iðnmenntun hefur gildið 2, 

framhaldsskóli 3, grunnnám úr háskóla 4 og 

framhaldnám úr háskóla 5. 

Tafla 5. Tegund menntunar. 

Tegund menntunar. Menntun er einnig skipt í 

fimm flokka. Viðskiptamenntun fær gildið 1, 

lög-,  stjórnmálfræði og opinber stjórnsýsla  2, 

kennsla og uppeldisfræði 3, annað háskólanám 

4 og önnur menntun 5. 

 

Fylgni. Aðferðirnar sem notaðar eru til þess að greina gögnin eru fylgnireikningar og 

aðhvarfsgreining. Fylgnistuðullinn Pearsons r tekur gildi frá -1 upp í +1. Mínusgildin 

lýsa neikvæðri fylgni, en plúsgildin jákvæðri. Fylgnin er því meiri sem stuðullinn 

fjarlægist núll, hvort sem er í mínus eða plús, en núll fylgni er engin fylgni. 

Aðhvarfsgreiningin gefur möguleika á að skoða samband fleiri óháðra breyta við 

eina fylgibreytu og þannig er hægt að stýra fyrir íbúafjölda. Þegar fylgni á milli 

menntunarstigs og þessara þriggja fylgibreyta er mæld á þann hátt sem hér að framan 

er lýst segir jákvæð fylgni að tilhneiging sé til þess að veltufé frá rekstri á íbúa sé 

meira eftir því sem menntunarstig framkvæmdastjóra er hærra og hið sama gildir um 

framlegð. Hins vegar myndi jákvæð fylgni við yfirkeyrslu benda til þess að því meira 

sé farið fram úr fjárhagsáætlunum eftir því sem menntunarstig er hærra. Það sama má 

segja um mismunandi menntun, jákvæð fylgni veltufjár og framlegðar bendir til 

hærra gildis menntunar við meira veltufé og hærri framlegð. Jákvæð fylgni við 

yfirkeyrslu myndi á sama hátt benda til meiri yfirkeyrslu við hærra gildi menntunar 

(Collis og Hussey, 2003, bls.237-239). 
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2.2.3 Framkvæmd 

 

Á haustdögum 2010 hófst vinna við rannsókn þessa. Leitað var til Sambands 

íslenskra sveitarfélaga eftir forgögnum sem hægt væri að vinna úr svo sem um 

menntun framkvæmdastjóranna eða töluleg gögn til úrvinnslu um fjárhagsstöðu 

sveitarfélaga. Þar varð fyrir svörum Gunnlaugur Júlíusson, sviðsstjóri hag- og 

upplýsingasviðs. Hann sagði engin samantekin gögn til sem hann vissi um varðandi 

menntun framkvæmdastjóra sveitarfélaga en fagnaði því að einhver hefði áhuga á að 

taka þau saman. Hins vegar væri hægt að nálgast nöfn sveitarfélaga og 

framkvæmdastjóra þeirra á heimasíðu Sambandsins. Hann sagði einnig að 

Sambandið hefði ekki heldur töluleg gögn á reiðum höndum nema þá í árbókum en 

benti á Eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga í Innanríkisráðuneytinu. Hann taldi 

aðspurður um þá mælikvarða sem einna helstir væru til samanburðar á fjárhagsstöðu 

sveitarfélaga vera veltufé frá rekstri, framlegð og rekstrarafkoma af hefðbundnum 

tekjustofnum. Einnig mætti skoða yfirkeyrslu, það er hve vel rekstraráætlun væri 

fylgt eftir (Gunnlaugur Júlíusson, munnleg heimild, 23.sept.2010). 

Þar sem engin forgögn fundust sem hægt var að vinna úr reyndist nauðsynlegt að afla 

frumgagna um menntun og ráðningarform framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Sent var 

út tölvubréf (viðauki 1) mánudaginn 11.október á bæjarskrifstofur þeirra fjörutíu 

bæjarfélaga sem rannsökuð voru þar sem óskað var eftir upplýsingum. Meðfylgjandi 

var spurningalisti, sjá (viðauka 2). Spurningalistinn innihélt nöfn þessara fjörutíu 

sveitarfélaga og nöfn þeirra framkvæmdastjóra sem starfað höfðu á kjörtímabilunum 

2002-2006 og 2006-2010. Svarendur voru beðnir að setja inn upplýsingar um 

menntun framkvæmdastjóranna og hvort ráðning þeirra hefði verið pólitísk sem 

skilgreind var sem sæti á lista, fyrirfram ákveðinn kandidat eða ráðinn án 

auglýsingar. Einnig var reitur sem nefndur var fjármálastjóri þar sem óskað var eftir 

að settar væru inn upplýsingar um stöðu fjármálastjóra hjá sveitarfélaginu.  

Svörunin var mjög góð strax fyrstu dagana,  jákvæð og uppbyggileg ummæli fylgdu 

einnig mjög gjarnan svörum.  Ítrekun var send tveimur vikum seinna. Í kjölfar hennar 

var svörun komin í 80%. Hringt var síðan á þær bæjarskrifstofur sem enn höfðu ekki 

svarað. Þeir sem svöruðu fyrirspurninni voru ýmist framkvæmdastjórar, 

fjármálastjórar eða almannatenglar. Veittu þeir flestir umbeðin svör eða bentu á 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

33 

netföng þeirra sem upplýsingar hefðu undir höndum, í flestum tilfellum fyrrverandi 

framkvæmdastjóra.   

Þá var hafist handa við að nálgast töluleg gögn um fjárhagsstöðu sveitarfélaganna. 

Jóhannes Finnur Halldórsson, starfsmaður Efs, var tekinn tali og lét hann einnig í té 

umbeðnar fjárhagsupplýsingar. 

Í byrjun árs 2011 voru tekin viðtöl við fimm reynslumikla bæjarstjóra um störf þeirra 

og afstöðu til menntunar og fleiri atriða. Þeir voru valdir með tilliti til ólíkrar 

menntunar þeirra og kynjahlutfalls miðað við rauntölur. Um var að ræða hálfstaðlað 

djúpviðtal þar sem sent var tölvubréf til bæjarstjóranna sem innihélt sautján 

spurningar  (sjá viðauka 3) og þeir beðnir að svara í tölvupósti. Þetta var gert til að 

spara öllum tíma, samræma spurningar og komast hjá misskilningi. Djúpviðtal var 

síðan tekið við bæjarstjórana í síma til frekari glöggvunar á svörunum og önnur mál 

rædd. Spurningarnar voru þannig nokkurs konar viðtalsvísir spyrils en aðrar 

spurningar eða umræður réðust af svörum viðmælenda. Spurningarnar sautján voru 

forprófaðar á leiðbeinanda, Fjólu Björk Jónsdóttur og Kristni Jónassyni, bæjarstjóra í 

Snæfellsbæ. 
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3. Sveitarfélög, stjórnun og fjárhagur 

3.1 Stjórn bæjarfélaga 

 

Hlutverk sveitarfélaga er víðtækara en það að veita íbúum þess þjónustu sem er þeim 

að skapi þótt það sé takmarkið að hluta til. Hlutverk sveitarfélaga er að stuðla að 

valddreifingu innan ríkisins, auka þátttöku íbúanna og stuðla að hagkvæmni í 

þjónustuframboði. Ánægja íbúanna er þar að hluta til aukaatriði (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2001, bls.177). 

Sveitarstjórnarlög nr. 45 frá 1998 segja til um stjórn bæjar- og sveitarfélaga sem og 

um ýmsa aðra þætti er varða sveitarfélög. Lögunum er skipt í ellefu kafla. Fimmti 

kafli er helst til skoðunar hér en hann fjallar um framkvæmdastjórn og starfslið 

sveitarfélaga en einnig kafli tvö sem er um sveitarstjórnir (Lög nr.45/1998). 

Lögin eru nú til endurskoðunar og eru engar grundvallarbreytingar fyrirhugaðar á 

þeim, aðeins áherslubreytingar. Þær varða fjármálastjórn sveitarfélaga, samvinnu 

þeirra og almennt stjórnsýslueftirlit með þeim. Einnig eru tillögur um breytingar er 

varða réttindi og skyldur sveitarstjórnarmanna og aukna möguleika íbúanna á 

aðgengi upplýsinga um málefni sveitarfélagsins sem og til áhrifa á stjórnun þeirra 

(Innanríkisráðuneytið,e.d.).  

Sveitarstjórnir. Í sveitarstjórnarlögum er kveðið á um að sveitarfélögum skuli stýrt af 

sveitarstjórnum sem kosnar eru í lögbundnum íbúakosningum. Þar er einnig fjallað 

all ítarlega um hlutverk og verksvið sveitarstjórna. Stjórn sveitarfélags skal fara eftir 

ákvæðum sveitarstjórnarlaga sem og annarra laga ( Lög nr.45/1998, 8.og 9. gr.). 

Helstu lög sem marka starfsemi sveitarfélaga auk sveitarstjórnarlaga eru 

stjórnarskráin, lög nr. 4 frá 1995 um tekjustofna sveitarfélaga, upplýsingalög og 

stjórnsýslulög. Einnig gilda ýmis sérlög um sveitarfélög og þeirra málefni (Samband 

íslenskra sveitarfélaga,e.d.a).  

Sveitarstjórn er skylt að sjá til þess að lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins sé 

sinnt, sömuleiðis reglugerðum og samþykktum sveitarfélagsins sem og að reglum um 

meðferð sveitarstjórnarmála sé fylgt. Sérstök samþykkt um stjórn og stjórnsýslu 

sveitarfélagsins og um meðferð þeirra málefna sem sveitarfélagið annast skal gerð af 

sveitarstjórn og send ráðuneytinu til staðfestingar (Lög nr.45/1998, 9. og 10.gr.). 
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Framkvæmdastjórar sveitarfélaga. Sveitarstjórnum er heimilt að ráða 

framkvæmdastjóra sveitarfélags sem í daglegu tali er nefndur bæjar- eða sveitarstjóri. 

Einnig heimila lögin að tvö eða fleiri sveitarfélög ráði sameiginlega 

framkvæmdastjóra. Þessi heimild hefur ekki verið nýtt í mörg ár (Sesselja Árnadóttir, 

2007, bls.154). 

Sveitarstjórnum er þó ekki skylt, samkvæmt núgildandi lögum, að ráða 

framkvæmdastjóra, verði  það ekki gert geta þær falið oddvita að sinna daglegum 

rekstri sveitarfélagsins. Í drögum að nýjum lögum hefur þessu heimildarákvæði um 

ráðningu framkvæmdastjóra verið breytt í  skylduákvæði (Sesselja Árnadóttir, 2007 

bls.154; Innanríkisráðuneytið,e.d.).  

Sveitarstjórn ber að gera skriflegan ráðningarsamning við framkvæmdastjóra þar sem 

starfskjör eru ákveðin. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera sá sami og 

kjörtímabil sveitarstjórnar þó heimild sé til tímabundinnar ráðningar. Verksvið hans 

er að nokkru leyti tiltekið í lögunum. Hann skal sitja fundi sveitarstjórnar með 

málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn fulltrúi í 

sveitarstjórn. Einnig hefur hann rétt til að sitja fundi nefnda sveitarfélagsins með 

sömu réttindi. Bæjarstjóra ber að undirbúa fundi sveitarstjórnar og byggðaráðs og sjá 

um framkvæmdir þeirra ákvarðana sem sveitarstjórn tekur (Lög nr.45/1998, 54.gr.).  

Í drögum að nýjum sveitarstjórnarlögum eru nokkrar áherslubreytingar er varða 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Markvissara orðalag er þar varðandi hlutverk 

framkvæmdastjóra sem í núverandi lögum er nefnt verksvið. Hnykkt er á því að 

framkvæmdastjóri skuli sjá um að stjórnsýsla sveitarfélagsins sé samkvæmt lögum, 

samþykktum og viðeigandi fyrirmælum yfirmanna. Einnig er þar tekið fram að 

framkvæmdastjóri skuli sjá um að fundir sveitarstjórnar, byggðaráðs og annarra 

nefnda sveitarstjórnar séu vel undirbúnir og skuli hann tryggja að mál sem eru 

afgreidd séu vel upplýst (Innanríkisráðuneytið, 2010).  

Framkvæmdastjóra ber að undirrita skjöl fyrir hönd sveitarfélagsins varðandi kaup 

og sölu eigna, lántökur og ábyrgðir og annað það sem samþykkt hefur verið af 

sveitarstjórn. Hann er æðsti yfirmaður annars starfsliðs sveitarfélagsins. Hann ásamt 

sveitarstjórn skal árita ársreikninga sveitarsjóðs. Nánari ákvæði er varða verksvið 

framkvæmdastjóra og mörk milli þess og ákvörðunarvalds sveitarstjórnar og 

byggðaráðs skal setja í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins (Lög nr.45/1998, 

55.og72.gr.). 
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Framkvæmdastjórar geta verið mis valdamiklir. Sumir þeirra eru jafnframt lýðkjörnir 

fulltrúar og eru af þeim sökum valdameiri en aðrir. Einnig er svokallað óformlegt 

vald þeirra mismikið og virðist aukast með lengri starfsaldri að sögn Jóhannesar 

Halldórssonar. Óformlegt vald er hér skilgreint sem það vald sem sveitarstjórnir veita 

framkvæmdastjórum varðandi ákvarðanir og framkvæmdir. Með því er átt við að 

sveitarstjórnir reiði sig á ráðgjöf og álit framkvæmdastjóranna enda búa þeir að 

mikilli reynslu í faginu (Jóhannes Halldórsson, munnleg heimild, 17.feb. 2011).  

 Aðrir stjórnendur. Fjármálastjórar eru starfandi á flestum stærri sveitarskrifstofum 

og einnig víða aðstoðarmenn framkvæmdastjóra, oft nefndir bæjarritarar. Aðrir 

stjórnendur stýra svo ólíkum stofnunum sveitarfélags eins og tæknideildum, skólum, 

dvalarheimilum og fleiru, eftir stærð sveitarfélags.  

Bæjarmálasamþykktir. Bæjar- og sveitarfélög setja sér samþykktir um stjórn og 

stjórnsýslu þeirra sem eru misítarlegar en þó áþekkar og uppfylla skilyrði 

sveitarstjórnarlaga. Samþykktir þessar, sem oft nefnast bæjarmálasamþykktir í 

daglegu tali, eru háðar samþykki ráðuneytis og taka ekki gildi fyrr en þær hafa öðlast 

það. Þær innihalda gjarnan samantekt á lagagreinum sveitarstjórnarlaga sem um 

málið fjalla sem og frekari skilgreiningu á verksviði og skörun verksviða 

sveitarstjórnar og framkvæmdastjóra (Lög nr.45/1998, 10.gr.). 

Nokkuð misjafnt er hve ítarleg skilgreining er höfð á verksviði helstu stjórnenda 

sveitarfélaga. Nefna má Akureyri sem gott fordæmi í þessum efnum þar sem settar 

hafa verið niður verklagsreglur og samþykktir um hin ýmsu mál sem tengjast 

stjórnsýslunni. Þar eru góðar verklagsreglur fyrir helstu lykilstjórnendur. Sérstök 

stjórnendahandbók er á vef sveitarfélagsins með ýmsum fróðleik fyrir stjórnendur 

sveitarfélagsins sem og samþykkt um hlutverk stjórnanda hjá Akureyrarbæ með 

viðeigandi skilgreiningu. Þar er talað um að stjórnun í nútímasamfélagi sé flókið 

verkefni, hlutverk stjórnanda mikil áskorun sem krefjist hæfni og vilja til að árangur 

náist og að starf stjórnandans hafi mikil áhrif á gæði veittrar þjónustu (Akureyrarbær, 

2007; Akureyrarbær, 2009a; Akureyrarbær, 2009b).  

Einnig má nefna siðareglur kjörinna fulltrúa og reglur um ábyrgðarmörk og 

starfshætti stjórnenda, kjörinna fulltrúa og nefndarmanna í stjórnsýslu 

Akureyrarbæjar. Mannauðs- og jafnréttisstefna er þar einnig til staðar sem er alls 

ekki hjá öllum sveitarfélögum (Akureyrarbær, 2010).  
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3.2 Bæjarsjóðir, tekjur og gjöld 

 

Ákvörðunarvald varðandi nýtingu tekjustofna og framkvæmd verkefna 

sveitarfélagsins er á höndum sveitarstjórnar svo framarlega sem löggjöf ráði ekki þar 

um (Lög nr.45/1998, 9.gr.).  

Sveitarstjórn ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar sveitarsjóðs og stofnana 

sveitarfélagsins. Hún skal einnig gæta þess sem kostur er að rekstrarútgjöld og 

heildarútgjöld fari ekki fram úr heildartekjum sveitarfélagsins. Lögin setja 

sveitarstjórnum ennfremur frekari ramma hvað varðar ábyrga fjármálastjórn. Þar 

segir að sveitarstjórn skuli gæta ábyrgðar í meðferð fjármuna sveitarfélagsins og 

tryggja örugga ávöxtun þeirra. Ekki má stofna til útgjalda sem ekki eru lögbundin, 

samningsbundin eða leiða af fyrri samþykktum sveitarstjórnar nema með samþykki 

hennar. Sveitarstjórnum ber að tryggja að á hverjum tíma sé umráðaréttur yfir 

fasteignum sem nauðsynlegar eru til að sinna lögboðnum verkefnum sveitarfélagsins 

(Lög nr.45/1998, 61.og 64.gr.). 

Tekjustofnar sveitarfélaga eru bundir í lög númer 4/1995. Þeir eru fasteignaskattur, 

framlög úr Jöfnunarsjóði og útsvar en að auki eru tekjur af eignum sveitarfélaganna, 

eigin atvinnurekstri og stofnunum sem reknar eru í almenningsþágu. Útsvarið vegur 

þyngst en sveitarfélögum eru settar skorður um álagningu þess bæði hvað varðar 

hámark og lágmark. Svipaðar skorður gilda um álagningu fasteignaskatts sem er 

annar stærsti tekjuliður sveitarfélaga. Jöfnunarsjóður fær ákveðinn hluta skatttekna 

ríkissjóðs til úthlutunar. Þessu framlagi er síðan skipt milli sveitarfélaga til að jafna 

hlut þeirra vegna tekjumöguleika og útgjaldaþarfa. Jöfnunarsjóður greiðir einnig 

hluta húsaleigubóta og lögbundin framlög til stofnana og samtaka sveitarfélaga.Um 

aðrar tekjur en þær sem sérstaklega er kveðið á um í framangreindum lögum, svo 

sem þjónustugjöld, hafa sveitarstjórnir nokkurt sjálfdæmi (Lög nr.4/1995, 

1.,2.,3.,8.,11.,12.og 23.gr.)  

Heildartekjur sveitarsjóða skiptust árið 2008 eins og sýnt er á mynd 2. 

Útsvarsgreiðslur skiluðu 60% tekna sveitarfélaga, fasteignaskattur 15% en 

Jöfnunarsjóður skilaði 10% teknanna. Myndin sýnir heildartekjur sveitarsjóða en 

sama mynd getur verið frábrugðin ef um einstök sveitarfélög er að ræða því framlög 

úr Jöfnunarsjóði dreifast ekki jafnt milli sveitarfélaga. Munurinn getur verið mikill 
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og fer hann eins og áður segir eftir tekjumöguleikum og útgjaldaþörf 

sveitarfélaganna ( Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009, bls. 44 og 63). 

     

 

Mynd 2. Heildartekjur sveitarsjóða. 

(Heimild:Samband íslenskra sveitarfélaga,2009, bls. 63) 

 

Útgjöld sveitarfélaga skiptust árið 2008 í laun og launatengd gjöld 49%, breyting 

lífeyrisskuldbindinga 2%, annar kostnaður 45%, afskriftir 4%. Langstærsti 

útgjaldaliðurinn í rekstri sveitarfélaga er fræðslu- og uppeldismál með tæplega 

helming útgjaldanna, æskulýðs- og íþróttamál með rúm 12% og félagsþjónusta með 

11%, aðrir liðir eru mun minni. Dreifingu gjalda má sjá á mynd 3 hér að neðan 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009, bls. 64).  

 

 

Mynd 3. Rekstur málaflokka aðalsjóðs. 

( Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga,2009, bls. 64) 

 

Þar sem helmingur útgjalda sveitarfélaga er laun og launatengd gjöld er stór hluti 

útgjalda sveitarfélaga háður kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
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stéttarfélög. Auk þess ber sveitarfélögum að fara að lögum um grunnskóla og bera 

kostnað af rekstri þeirra sem er stærsti útgjaldaliður sveitarfélaga. Svigrúm 

sveitarstjórna til stefnumótunar takmarkast að töluverðu leyti við svo viðamikla þætti 

í rekstrinum. Jöfnunarsjóði er ætlað að koma til móts við þessar skyldur sveitarfélaga 

og hagar framlögum sínum í samræmi við þessar skyldur og fjárþörfinni sem af þeim 

hlýst ( Samband íslenskra sveitarfélaga,2009, bls. 44-45).  

Efnahagslegt svigrúm sveitarstjórnarmanna er þar með nokkuð bundið af lögum og 

reglugerðum. Hér er um að ræða kvaðir um lágmarksútgjöld til reksturs þessara 

málaflokka en ekki hámark. Stefnumarkandi sveigjanleiki sveitarfélaga fer því eftir 

fjárhag þeirra og því hve miklu er varið til reksturs lögbundinna  málaflokka umfram 

lágmarkskröfur og ennfremur í þá málaflokka sem ekki eru lögbundnir. 

Ef tekjur nægja ekki fyrir útgjöldum vegna framkvæmda eða annarra ástæðna þarf að 

leita að viðeigandi fjármögnun. Svigrúm sveitarstjórna til lántöku er töluvert og hafa 

skuldir sveitarfélaga um það bil þrefaldast á árunum 1998 til 2008. Nokkuð hefur 

verið um sveitarfélög semji við einkaaðila um byggingu mannvirkja sem gerður er 

langtímaleigusamningur um. Einnig hafa sveitarfélög selt byggingar til einkaaðila 

sem þau gera síðan um langtímasamninga um leigu. Sú leigugreiðsla kemur svo fram 

í rekstri sveitarfélagsins. Sveitarstjórnir hafa því svigrúm til útgjalda umfram tekjur, 

bæði í rekstri og framkvæmdum. Skuldastaða sveitarfélaga getur ákvarðast af 

uppbyggingu og þarf ekki að segja til um reksturinn sjálfan, auk þess sem hún getur 

verið arfleifð frá sveitarstjórnum fyrri áratuga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2009, bls.47-48).  

Breyting á útgjaldamynstri sveitarfélaga getur átt sér stað  samhliða aukinni stærð 

þeirra. Aukinni stærð fylgir stærðarhagkvæmni og aukið bolmagn. Aukið bolmagn 

eykur magn þjónustunnar og breytir þannig útgjaldamynstrinu (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2001, bls. 70 – 75) 

Smæð sveitarfélaga getur því annars vegar dregið úr hagkvæmni og hins vegar  úr 

útgjöldunum. Líklegt er því að sameiningar síðustu ára og áratuga hafi breytt 

útgjöldum og rekstrarmynstri sveitarfélaga. 

Margt er það sem getur haft áhrif á fjárhagsstöðu sveitarfélaga og mælingarvandi 

árangurs þeirra mikill eins og Gunnar Helgi Kristinsson hefur bent á.  Sveitarfélög 

eru ekki hagnaðarmiðuð eins og fyrirtæki heldur ætluð til að nýta skatttekjur íbúanna 

á sem hagkvæmastan hátt þeim til góða. Þar sem rekstur þeirra líkist áætlanahagkerfi 
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þar sem ekkert markaðsverð er á þjónustu þeirra og annarri starfsemi er ekki hægt að 

mæla árangur þeirra með rekstrarafkomu líkt og hjá fyrirtækjum. Ekki er heldur unnt 

að mæla árangur þeirra með þjónustumagninu því ekki er tryggt að þjónustan sé í 

samræmi við þarfir íbúanna (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001, bls.20-23).  
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Stærðarflokkur Fjöldi Íbúafjöldi

Reykjavík 1 119.021

10.000- 49.999 5 98.643

5.000 - 9.999 3 22.982

2.000 - 4.999 14 45.335

800 - 1999 17 21.249

300 - 799 19 9.535

100 - 299 13 2.154

0 - 99 5 327

Samtals 77 319.246

3.3 Fjöldi sveitarfélaga og stærðir 

 

Nýtt Innanríkisráðuneyti, sem tók til starfa 1.janúar 2011, tók við málefnum 

sveitarfélaga af Samgönguráðuneyti sem hafði séð um málaflokkinn frá 1.janúar 

2008. Áður höfðu þau málefni tilheyrt Félagsmálaráðuneytinu.  

Sveitarstjórnarlögin tiltaka að lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélagi skuli vera fimmtíu 

en síðustu ár hafa verið umræður um hækkun þess lágmarks jafnvel allt upp í eitt 

þúsund íbúa (Lög nr.45/1998, 6.gr.).  

Í drögum að nýjum sveitarstjórnarlögum er ekki getið um lágmarksfjölda íbúa líkt og 

í núverandi lögum (Innanríkisráðuneytið,e.d.).   

Síðustu 20 ár eða frá 1989 til loka árs 2009 hefur sveitarfélögum fækkað úr því að 

vera 213 niður í 77. Mest hefur fækkunin verið í hópi minnstu sveitarfélaganna þó 

ekki hafi það leitt til mikillar fjölgunar í hópi þeirra stærstu. Hlutfall sveitarfélaga 

með íbúafjölda yfir 300 og undir 5000 hefur hækkað við þessar breytingar. Þessar 

sameiningar eru líklegar til að hafa áhrif á rekstrarlegt bolmagn sveitarfélaganna þar 

sem stærðarhagkvæmni gerir það að verkum að þau eru betur í stakk búin til að sinna 

lögbundnum verkefnum (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.b.). 

Tafla 6. Stærðarflokkar sveitarfélaganna. 

Tafla 6 sýnir stærðarflokkun 

íslensku sveitarfélaganna 77 miðað 

við íbúatölur í júlí 2009. Flest 

sveitarfélaganna falla í flokkinn 300 

til 799 íbúar en næstflest í næsta 

flokk þar fyrir ofan, með 800 til 

1999 íbúa. Reykjavík er langstærst 

íslenskra sveitarfélaga en næst koma 

í réttri stærðarröð, Kópavogur, Hafnarfjörður, Akureyri, Reykjanesbær og Garðabær, 

öll með yfir 10.000 íbúa. Þrjú sveitarfélög, Mosfellsbær, Árborg og Akranes eru yfir 

5000 íbúa markinu en ná ekki 10.000 íbúum og önnur sveitarfélög eru minni 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.b.).   
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4. Greining 

4.1 Framkvæmdastjórar og fjármálastjórar 

 

 

Mynd 4. Framkvæmdastjórar 40 stærstu sveitarfélaga 

landsins 2002-2010, skipt eftir kyni. 

 

85 einstaklingar voru framkvæmdastjórar í 40 stærstu bæjarfélögunum í 105 stöðum 

á þeim tveimur kjörtímbilum sem skoðuð voru, það er að segja frá 2002 til 2006 og 

2006 til 2010. Nokkur umskipti urðu á framkvæmdastjórum einstaka sveitarfélaga 

þar sem allt upp í sjö framkvæmdastjórar störfuðu á þessum tveimur kjörtímabilum 

líkt og í Reykjavík. 30% sveitarfélaganna höfðu þó sama framkvæmdastjóra bæði 

kjörtímabilin.  

64 karlar voru í þessum hópi og 21 kona eða karlar að 75% hluta og konur að 25% 

hluta, svipað hlutfall var bæði kjörtímabilin. Athygli vekur mikill meirihluti karla í 

ljósi þess að konum hefur almennt fjölgað í sveitarstjórnum og í stjórnunarstörfum í 

þjóðfélaginu síðustu ár og áratugi. Þegar betur er að gáð reynist þetta svipað hlutfall 

og meðal stjórnenda ríkisins. Konur eru þar 23% stjórnenda en karlar 77%. Árið 

2008 voru konur 8% æðstu stjórnenda 120 stærstu fyrirtækja á Íslandi samkvæmt 

Rannsóknarsetri vinnuréttar. Tölur um kynjahlutfall stjórnenda íslenskra fyrirtækja úr 

rannsókn Inga R. Eðvarðssonar og Guðmundar K. Óskarssonar frá 2007 benda til að 

hlutfall kvenna liggi kringum 20%. Tölur Jafnréttisstofu frá 2008 segja okkur að 27% 

bæjarstjóra séu konur og 73% karlar. Hlutfall kvenframkvæmdastjóra sveitarfélaga 

virðist því hærra en kynsystra þeirra á almennum markaði en svipað og meðal 

stjórnenda hjá hinu opinbera (Fjármálaráðuneytið, 2007a, bls.17; I.R.E. og 

75%

25%

Karlar

Konur
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G.K.Ó.,2009, bls.53; Jafnréttisstofa,2009,bls.13; Rannsóknarsetur vinnuréttar, 2008, 

bls.7).  

Framkvæmdastjórar sem talað var við í þessari rannsókn voru allir á því að hlutfall 

kvenna sem fengju ráðningu væri svipað og þeirra sem um störfin sæktu. Vandinn 

virðist liggja í því að fáar konur sæki í þessi störf. Þótti þeim ástæða til þess að um 

málið verði fjallað og unnið í því á vettvangi sveitarstjórna enda hefði það verið gert 

undanfarin ár hvað varðaði sveitarstjórnirnar sjálfar. Í kjölfarið hefði kynjahlutfallið 

lagast. Nú er 36% bæjarfulltrúa konur en 64% karlar. Von þeirra var sú að með 

fjölgun kvenna í sveitarstjórnum myndi þetta breytast. Viðtölin í heild má sjá í 

viðauka 5  (Rannsóknarsetur vinnuréttar, 2008, bls.7). 

Pólitísk ráðning. Skoðað var hvort um pólitíska ráðningu hafi verið að ræða eða 

ekki. Hún var skilgreind þannig að viðkomandi hefði verið í sæti á lista, hefði verið 

fyrirfram ákveðinn kandidat eða ráðinn án auglýsingar. Undir þessa skilgreiningu 

falla einnig svokallaðar „hausaveiðar“ en það átti einungis við í einu tilfelli. Einnig 

voru tvö tilfelli þar sem framkvæmdastjórar voru með óákveðinn ráðningartíma sem 

ekki hafði verið sagt upp af nýrri sveitarstjórn jafnvel þó skipt hefði verið um 

meirihluta. Þetta verða að teljast undantekningar því að öllu jöfnu er ráðningartími 

framkvæmdastjóra sami og kjörtímabil sveitarstjórnar þó lögin geti um möguleika á 

opinni ráðningu. 

77 af þessum 105 ráðningum féllu undir skilgreiningu um pólitíska ráðningu. Þannig 

eru því einungis 27% ráðninga ópólitískar. Þetta kemur í raun ekki á óvart því 

skiljanlega þarf að ríkja traust á milli sveitarstjórnar og framkvæmdastjóra og má því 

segja að starfið sé í eðli sínu pólitískt. Stór hluti hinna pólitískt ráðinna var einnig 

með sæti á framboðslista en samkvæmt rannsókn Báru Hauksdóttur voru 41% 

framkvæmdastjóra sem könnun hennar svöruðu einnig á framboðslista í 

sveitarfélögunum (Bára Hauksdóttir, 2010, bls.37). 

Ef skoðað er menntunarstig þessara tveggja hópa það er pólitískt ráðinna og hinna 

kemur í ljós að menntunarstig þeirra sem flokkast undir pólitíska ráðningu er jafnvel 

hærra en þeirra sem ráðnir eru ópólitískri ráðningu eins og má sjá í krosstöflum í 

viðauka 6. Sama kom í ljós í áðurnefndri rannsókn Báru Hauksdóttur, menntunarstig 

þeirra sem ráðnir voru pólitískri ráðningu var hærra en hinna. Þannig verður að gera 

ráð fyrir því að sveitarstjórnarmenn líti til menntunar og reynslu þeirra sem ráðnir eru 
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Flokkur Fjármálstjóri

1 Viðskiptamenntaður

2 Með aðra menntun

3 Enginn fjármálastjóri

pólitískri ráðningu eins og hún er skilgreind hér. Því verður að teljast að vandað sé til 

pólitískra ráðninga jafnt og hinna (Bára Hauksdóttir, 2010, bls.43). 

Við könnun á tengslum pólitískt ráðinna framkvæmdastjóra, eins og þeir eru 

skilgreindir hér að framan, við háðu breyturnar í þessari rannsókn kom það helst í 

ljós að pólitískt ráðnir voru heldur líklegri til að standa við rekstraráætlun  en hinir 

(Pearson´s r 0,125 og 0,173) en höfðu á sama tíma lægri framlegð að meðaltali 

(Pearson´s r 0,231 og 0,157). Hugsanlegt er að pólitískt ráðnir og þar með þeir sem 

jafnframt eru lýðkjörnir fulltrúar, fari síður fram úr rekstraráætlun vegna þess að 

ábyrgðin er alfarið þeirra þó ekki sé hægt að alhæfa um það hér.  

Fjármálastjórar. Fjöldi fjármálastjóra jókst jafnt og þétt á þessum átta árum. Mikill 

meirihluti þessara sveitarfélaga eða 88% höfðu starfandi fjármálastjóra árið 2010 og 

kemur það ekki á óvart í ljósi þess að hér er um að ræða fjörutíu stærstu sveitarfélög 

landsins þar sem umsvif verða að teljast töluverð. 75% sveitarfélaga hafa 

viðskiptamenntaðan fjármálastjóra eða þrjátíu sveitarfélög en fimm hafa 

fjármálstjóra með aðra menntun. Þrjú hafa engan fjármálastjóra og ekki bárust svör 

frá tveimur þeirra.  

Mikill meirihluti fjármálastjóra hafa semsagt viðskiptamenntun en í viðtölum við 

framkvæmdastjóra (sjá viðauka 5) kom fram að æskilegt væri að stjórnendateymi 

sveitarfélaga væri skipað fólki með ólíka menntun og færni til að nýta hana. 

Rekstrarumhverfi sveitarfélaga yrði sífellt flóknara og auknar stjórnsýslukröfur 

lagðar á þau. Því væri æskilegt að hafa innan þeirra raða sérfræðinga á mörgum 

sviðum og gætu kröfur um hæfni framkvæmdastjóra ráðist af því hvaða þekking er til 

staðar innan stjórnendateymisins. 

Tafla 7. Flokkun fjármálastjóra. 

Fjármálastjórar – rekstrartölur. Könnuð 

voru tengsl fjármálastjóra við háðu breyturnar 

í þessari rannsókn sem eru yfirkeyrsla, veltufé 

frá rekstri og framlegð á íbúa. Flokkar tengdir 

fjármálastjóra voru þrír eins og sjá má í töflu 7: Viðskiptamenntaðir fjármálstjórar; 

fjármálastjórar með aðra menntun og ekki fjármálastjórar í starfi.  

Sú niðurstaða sem helst vakti áhuga var nokkur neikvæð fylgni (Pearson´s r -0,175) 

menntunar fjármálastjóra og yfirkeyrslu, sem segir okkur að sveitarfélög með 

viðskiptamenntaða fjármálastjóra fari frekar fram úr áætlun ársins en þar sem eru 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

45 

fjármálastjórar með aðra menntun eða þar sem enginn er. Þegar þetta er krufið nánar 

kemur í ljós að þeir fjármálastjórar sem höfðu „aðra menntun“ starfa allir við hlið 

viðskipta-, laga- og stjórnsýslumenntaðra framkvæmdastjóra. En það voru einnig þeir 

framkvæmdastjórar sem komu best út í tengslakönnun menntunar og yfirkeyrslu. Það 

getur skýrt þessa neikvæðu fylgni. Viðskiptamenntaðir fjármálstjórar dreifðast á hinn 

bóginn á alla menntunarflokka framkvæmdastjóranna en þó eru flestir þeirra við hlið 

framkvæmdastjóra með aðra menntun en að framan greinir. Þetta getur bent til að 

sveitarstjórnir velji menntun framkvæmdastjóra eftir menntun annarra starfsmanna í 

stjórnunarteymi. Í flestum tilfellum er ráðningartími framkvæmdastjóra sá sami og 

sveitarstjórnar en flestir fjármálastjórar eru fastráðnir. 
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4.2 Menntun  framkvæmdastjóra 

 

 

Mynd 5. Efsta menntunarstig framkvæmdastjóra sveitarfélaga. 

 

Menntunarstig. Fyrst verður skoðað menntunarstig allra framkvæmdastjóra sem 

rannsóknin náði yfir. Hér eru teknar saman tölur fyrir bæði kjörtímabilin, nánari 

flokkun má sjá í töflum í viðauka 7. Í viðauka 2 er að finna upplýsingar um alla 

starfandi framkvæmdastjóra þau tvö kjörtímabil sem til skoðunar voru.   

Segja verður að það hafi komið skýrsluhöfundi á óvart hve hátt menntunarstig þessa 

hóps er eða 75% með háskólamenntun eins og við sjáum á mynd 5. Það er sagt í ljósi 

þess að töluverð gagnrýni hefur verið síðustu misseri á pólitískar ráðningar 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Til hliðsjónar má nefna rannsókn Inga R. 

Eðvarðssonar og Guðmundar K. Óskarssonar (2009) sem áður er getið. Þar urðu fyrir 

svörum stjórnendur íslenskra fyrirtækja og höfðu 58% svarenda lokið háskólaprófi, 

37% framhalds-eða iðnmenntun og 5% grunnskólanámi. En á móti má benda á að 

93% embættismanna íslenska ríkisins voru með háskólamenntun 1988, samkvæmt 

rannsókn Gunnars Helga Kristinssonar. Frændur vorir, stjórnendur sveitarfélaga í 

Svíþjóð, voru nær allir háskólamenntaðir árið 1998, samkvæmt sænskri rannsókn 

enda í flestum tilfellum gerð krafa þar um (I.R.E. og G.K.Ó., 2009, bls.53; Gunnar 

Helgi Kristinsson, 1994, bls.126; Wallin og fl., 1999, bls.65-6). 

Eins og áður sagði eru 75% framkvæmdastjóra með háskólamenntun. 39% eru með 

framhaldspróf úr háskóla þar sem tveir eru með doktorpróf en aðrir með önnur próf á 

framhaldsstigi háskóla. Efsta menntunarstig 36% framkvæmdastjóra er grunnnám úr 
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háskóla, 12% eru með próf úr framhaldsskóla, 7% með iðnmenntun og 6%  með 

grunnskólapróf eða önnur próf sem efsta menntunarstig. Til hliðsjónar má einnig líta 

á könnun Báru Hauksdóttur meðal 99 framkvæmdastjóra sveitarfélaga í starfi 2006-

2010 þar sem svarhlutfallið var tæp 65%.  Þar höfðu 50% framhaldsnám úr háskóla, 

30% grunnnám úr háskóla, 8% stúdentspróf, 6% iðnmenntun og 6% önnur próf. Í 

þessu ljósi  er freistandi að álykta að þeir sem hafa framhaldnám úr háskóla hafi 

verið einna duglegastir að svara könnun Báru því þetta eru að stórum hluta sömu 

einstaklingar og í rannsókn þessa verkefnis (Bára Hauksdóttir, 2010, bls.20). 

 

 

Mynd 6. Tegund menntunar framkvæmdastjóra, 85 einstaklingar með 97 próf. 

 

Tegund menntunar. Tímabilið frá 2002 til 2010 gegndu 85 einstaklingar stöðu  

framkvæmdatjóra 40 stærstu sveitarfélaga landsins og hafa þeir níutíu og sjö ólík 

próf. Þeir reyndust hafa mjög fjölbreytta menntun og sumir með fleiri en eitt 

formlegt próf, jafnvel á mjög ólíkum sviðum, eins og sjá má í viðauka 6. Þessum 

prófum var skipt upp í fimm flokka sem sjást á mynd 6 og verða flokkarnir skýrðir 

nánar hér. 

Menntun á sviði viðskipta. 25% prófa reyndust vera á sviði viðskipta. Þar er ýmist 

um að ræða efsta menntunarstig eða aukamenntun á sviði viðskipta og hagfræði. Til 

samanburðar er hér nefnt að í rannsókn Gunnars Helga Kristinssonar á menntun 

íslenskra embættismanna reyndust 31% hafa numið tæknigreinar og náttúruvísindi 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1994, bls.126). 

Menntun á sviði laga og opinberrar stjórnsýslu. Í þennan flokk var sett saman, 

vegna tengsla, lögfræði, stjórnmálafræði og mannréttindi. 25% framkvæmdastjóra 
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hafa menntun sem svarar til þessa flokks eða 20 próf þar af 13 á sviði 

stjórnmálafræði en 7 á lögfræðisviði. 31% embættismanna í rannsókn Gunnars Helga 

voru með lögfræðimenntun sem var einnig sú menntun sem lengst hefð var fyrir 

innan ríkisgeirans (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994, bls.126). 

Stjórnmálfræði virðist því algengari í staðbundnum stjórnmálum en í opinbera 

geiranum á sama tíma og lögfræði er ekki jafn viðamikil þar. Líklegt má teljast 

stjórnmálafræðingar hafi áhuga á að nýta menntun sína og hafa áhrif á vettvangi 

sveitarstjórnarmála og séu einnig lýðkjörnir fulltrúar. Við athugun á tengslum þar á 

kom í ljós að allir stjórnmálafræðingar, að einum undanskildum, voru ráðnir 

pólitískt, ýmist með sæti á lista eða fyrirfram ákveðnir kandidatar.  

Þessir tveir flokkar, sem helmingur framkæmdastjóra fyllir, inniheldur það nám sem 

viðmælendur (sjá viðauka 5) töldu einna nytsamlegast í þessu starfi. Sama má segja 

um rannsókn  Báru Hauksdóttur en þar var spurt hvaða menntun væri æskileg fyrir 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Flestir nefndu viðskiptafræði, því næst stjórnun, 

lög, rekstrarmenntun og stjórnsýslumenntun, all nokkrir nefndu háskólamenntun án 

frekari skilgreiningar. Menntun á sviði laga, opinberrar stjórnsýslu og viðskiptafræða 

var einnig það nám sem svarendur höfðu lagt stund á eftir að þeir tóku við starfi 

(Bára Hauksdóttir, 2010, bls.21 og 33). 

Við vaxandi flækjustig rekstrarumhverfisins og aukin umsvif sveitarfélaga þar sem 

mörg þeirra eru mjög skuldsett verður að teljast ákjósanlegt að góð þekking sé til 

staðar á fjármálum og rekstri. Framkvæmdastjóri sveitarfélags sér um framkvæmd 

ákvarðana sveitarstjórnar er varða fjármál og ber ábyrgð á að faglega sé þar staðið að 

málum. Því verður að teljast eðlilegt að hann hafi þar haldgóða þekkingu jafnvel þó 

að aðrir í stjórnendateyminu hafi hana líka. Einnig og ekki síður er þörf á þekkingu á 

lögum og opinberri stjórnsýslu því sífellt auknar stjórnsýslukröfur eru lagðar á 

sveitarfélög. 

Menntun á sviði kennslu- og uppeldisfræða. Vegna tengsla fræða í þessum flokki er 

hann samsettur af kennslufræðum, uppeldis- og félagsfræði. Hann á við um 22% 

framkvæmdastjóra og eru 15 af 18 kennarar. Stærsti einstaki útgjaldaliður 

sveitarfélaga er fræðslu- og uppeldismál. Góð þekking á því sviði er þar af leiðandi 

ákjósanleg innan stjórnendateymisins. 
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Annað háskólanám. Eins og áður er getið um er menntun framkvæmdastjóranna 

mjög fjölbreytt. Í þennan hóp var flokkað allt annað háskólanám en að framan greinir 

en 27% framkvæmdastjóra hafa slík próf.  

Önnur menntun. Flokkurinn önnur menntun er eins og nafnið gefur til kynna allt 

annað en að framan greinir. Þetta eru próf úr grunn- framhalds- og iðnskólum og 

styttra nám úr háskólum. 21% prófanna fellur í þennan flokk.  

Viðmælendur meðal framkvæmdastjóra (sjá viðauka 5) voru sammála um að treysta 

ætti lýðkjörnum fulltrúum til að velja þá framkvæmdastjóra sem best hentuðu með 

tilliti samsetningar stjórnendateymis sveitarfélagsins. Rekstrarumhverfi sveitarfélaga 

yrði sífellt flóknara og auknar stjórnsýslukröfur lagðar á sveitarfélög og því væri 

eðlilegt að skilgreining yrði gerð á almennum kröfum til starfsins. Helstu 

hæfnikröfur voru taldar vera: Stjórnun og forysta; frumkvæði og ábyrgð; 

lagaumhverfi, skyldur og ábyrgð;  rekstur og fjárhagsleg stjórnsýsla. Þeir töldu 

kröfur um hæfni hafa aukist jafnt til lýðkjörinna fulltrúa sem og til 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga á síðustu árum með breyttum samfélagsháttum. Nám 

eitt og sér töldu þeir ekkert gera nema færni væri fyrir hendi hjá einstaklingi til að 

nýta það í starfi.  
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4.3 Staða sveitarsjóða 

4.3.1 Rekstrarstaða 

 

Mörg bæjarfélög hafa átt í rekstrarerfiðleikum síðustu ár sem  jukust mjög við 

efnahagshrunið því mörg þeirra höfðu skuldsett sig í erlendri mynt.  

Sveitarstjórnarstigið í heild sinni skilaði einungis átta sinnum frá árinu 1990 til 2008 

jákvæðri útkomu og hafa þrjátíu sveitarfélög verið með neikvæða afkomu á 

tímabilinu 2002 til 2008, tímabili þar sem tekjur hins opinbera jukust mikið. Þó ekki 

sé markmið sveitarfélaga að skila hagnaði þarf rekstur þeirra að vera í jafnvægi og 

eru þessar tölur dæmi um erfiða fjárhagsstöðu þeirra (Þórður Gunnarsson, 2010). 

Fjárhagslegt umhverfi sveitarfélaga er erfiðara nú en það hefur verið í áraraðir. Þar 

ber helst að nefna hrun íslensku bankanna, gengisfall íslensku krónunnar, aukningu 

atvinnuleysis, verðhækkanir auk erfiðleika við útvegun lánsfjár. Tekjuafkoma 

sveitarfélaga hefur versnað síðustu ár og nam tekjuhallinn 12,9 milljörðum á árinu 

2008 eða 0,9% af landsframleiðslu. Helstu áhrifaþættir þar eru 7% raunlækkun tekna 

þeirra og 4% raunhækkun gjalda. Heildarskuldir sveitarfélaga hækkuðu úr 55 

milljörðum í 155 milljarða króna á árunum 1998 til 2008 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2009, bls.23,36 og 47). 

Í nýjum fjármálareglum sveitarfélaga, sem eru til umræðu líkt og nýju lögin, eru tvær 

nýjar reglur sem ætlað er að lækka skuldsetningu sveitarfélaga. Jafnvægisregla 

skyldar sveitarfélög til að hafa jafnvægi milli samanlagðra rekstrartekna og – gjalda 

samstæðu, það er A- og B hluta, á hverju þriggja ára tímabili. Skuldaregla skyldar 

sveitarfélög til að takmarka skuldbindingar samstæðu við 150% af skilgreindum 

tekjum samstæðu. Sveitarfélög sem skuldsetja sig umfram 250% af áðurnefndum 

tekjum er bannað að taka ný lán nema til endurfjármögnunar. Skýrar vísbendingar 

eru um að  hallarekstur leiði til aukinnar skuldsetningar þegar skoðað er samhengi 

þriggja ára meðaltalsrekstrarhalla og skuldsetningar sveitarfélaga og er það ástæðan 

fyrir þessum nýju reglum. Sveitarfélög sem nú þegar eru með skuldahlutfall umfram 

150% er gert að uppfylla skuldaviðmiðun nýju reglnanna á 10 árum en þau sem eru 

með 250% hlutfall verða tekin til sérstakrar skoðunar hjá efs þar sem þau geta vart 

talist rekstrarhæf til lengri tíma litið (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010).  
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Mynd 7. Skuldahlutfall sveitarfélaga í árslok 2009. 

(Heimild:Samband íslenskra sveitarfélaga,2010). 

 

Eins og sést á mynd nr. 7 hér að ofan eru 22 sveitarsjóðir umfram 150% hámarks 

skuldahlutfall en 30 ef einnig er litið til B hluta þeirra. Mjög alvarlegt verður að 

teljast að 7 sveitarfélög eru umfram 250% hámarkið og 9 ef B hluti þeirra er talinn 

með, eða um og yfir 10% sveitarfélaga í landinu. Í mörgum tilfellum eru miklar 

eignir á bak við skuldir sveitarfélaganna sem ekki koma fram hér. Þó hafa einhver 

þeirra selt hluta eigna sinna til eignarhaldsfélaga og leigt þær af þeim aftur.  

Jóhannes Halldórsson hjá efs segir skuldabyrði íslenskra sveitarfélaga vera mikla og 

framlegð ekki næga ef litið er á heildina. Hann telur helstu ástæður erfiðrar 

fjárhagsstöðu þeirra vera þær að sveitarstjórnarmenn hafi verið of værukærir í 

þenslunni og sýnt agaleysi í fjármálum. Hrun íslensku bankanna hafi svo komið ofan 

á það. Einnig hafi samkeppni milli sveitarfélaga, einkum á suðvesturhorninu, verið 

þeim slæm. Þessi samkeppni um íbúana hafi lýst sér í auknu þjónustustigi og 

offjárfestingum í lóðum og mannvirkjum og það umfram getu sveitarfélaga. 

Viðmælendur í hópi framkvæmdastjóra (sjá viðauka 5) voru á sama máli og töldu 

tíðarandann og áhættusækni, þar sem ráð hafi verið gert fyrir endalausri 

tekjuaukningu, hafi komið mörgum illa. Látið hafi verið að kröfum jafnvel fámennra 

hópa og þarfagreining ekki ráðið ferðinni í nægilega miklum mæli (Jóhannes 

Halldórsson, munnleg heimild, 17.feb.2011).  

Þess ber að geta þessum sveitarfélögum til varnar að eftirspurn eftir lóðum var 

gífurleg á þessum tíma og fengu færri en vildu. Framkvæmdahraði, varðandi lóðir, 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

52 

skóla og annað, þurfti því að vera mikill til að halda í við eftirspurn og ná þannig í 

fleiri framtíðaríbúa. Stöðug tekjuaukning gaf einnig færi á auknum framkvæmdum 

og þjónustu. 

Tekjuaukning sveitarfélaga var mjög mikil síðasta áratug eða svo og jukust 

útsvarstekjur um 150% að raungildi árin 1998 til 2008, fasteignaskattur um 100% og 

Jöfnunarsjóðstekjur um 300% á sama tímabili (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2010, bls.45). 

Framkvæmdastjórar sem talað var við (sjá viðauka 5) töldu að aðhald af hálfu 

ríkisins hefði verið of lítið síðustu ár fyrir efnahagshrun, úr því hafi verið bætt 

síðustu tvö ár. Ekki væri þó hægt að segja að aðhaldsleysi þetta flokkist algerlega á 

ábyrgð ríkisins því árið 2007 komu ráðherra sveitarstjórnarmála og formaður 

Sambands sveitarfélaga fram með endurskoðaðar fjármálareglur sem ekki hlutu 

góðan hljómgrunn meðal sveitarstjórnarmanna og voru ekki samþykktar. Jóhannes 

telur samskipti ríkis og sveitarfélaga hafa stöðugt verið að batna á síðustu árum. 

Hann sagði heimildir ekki vera til staðar í núverandi lögum til nægilegs aðhalds frá 

ríkinu, þar væri einungis heimild til upplýsingaöflunar en ekki til aðgerða, þurfi 

þeirra með, nema að beiðni sveitarfélags. Breytingartillögur eru þar á í nýjum lögum. 

Hann telur að fyrir hendi þurfi að vera sterkur samstarfsvettvangur ríkis og 

sveitarfélaga þar sem unnið er að öllum málum í formlegu ferli. Kostnaðargreining 

og mat á verkefnum þurfi að vera unnin í samstarfi málsaðila og tekur þar með undir 

með framkvæmdastjórunum um að ekki hafi alltaf legið fyrir kostnaðargreining á 

verkefnum sem færð voru frá ríki til sveitarfélaga. Þeim hafi því ekki fylgt þeir 

fjármunir er þurfti  (Jóhannes Halldórsson, munnleg heimild, 17.feb.2011).  

Nefna má hér að misháar launagreiðslur til framkvæmdastjóra sveitarfélaga hafa 

verið töluvert í umræðunni síðustu ár. Þar virðist í einhverjum tilfellum vera lítið 

samhengi milli stærðar eða rekstrarafkomu sveitarfélags og launa. Af þeim sökum 

hefur verið til umræðu í Innanríkisráðuneytinu að setja fram viðmiðunartaxta launa 

framkvæmdastjóra eftir stærð sveitarfélaga (Jóhannes Halldórsson, munnleg heimild, 

17.feb.2011). 

Ákveðið var að vinna með meðaltalstölur fyrir framlegð, veltufé frá rekstri og 

yfirkeyrslu hvors kjörtímabils fyrir sig og má sjá þær tölur í töflum í viðauka 4. 

Kosningaárið 2002 var látið fylgja fyrri framkvæmdastjóra sem og árið 2006. Ekki 

voru tiltækar tölur vegna ársins 2010 og af þeim sökum eru tölur seinna kjörtímabils 
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meðaltal áranna 2007 til 2009. Það getur hugsanlega orðið til þess að seinna 

kjörtímabilið kemur betur út en ella, þar sem kosningaári er sleppt, kosningaár vilja 

stundum verða dýr ef agi sveitarstjórnar er ekki nægur.  Sleppa varð þeim 

sveitarfélögum sem skipt höfðu um framkvæmdastjóra innan kjörtímabils, því stuttur 

starfstími þótti ekki gefa rétta mynd af frammistöðu. Sleppa varð fimm 

sveitarfélögum fyrra kjörtímabilið en ellefu það seinna. Fyrra kjörtímabilið var 

Reykjavík, Kópavogi og Álftanesi sleppt vegna skipta á framkvæmdastjórum en 

Fjallabyggð og Þingeyjasveit vegna sameiningar. Fjallabyggð er nýtt sveitarfélag 

sem varð til við sameiningu Siglufjarðarkaupstaðar og Ólafsfjarðarbæjar 2006. 

Þingeyjarsveit varð til 2002 við sameiningu fjögurra hreppa en 2008 sameinaðist 

Aðaldælahreppur  Þingeyjarsveit. Seinna kjörtímabilið varð að sleppa ellefu 

sveitarfélögum, Reykjavík, Seltjarnarnesi, Álftanesi, Mosfellsbæ, Sveitarfélaginu 

Garði, Bolungarvík, Blönduósbæ, Akureyri, Eyjafjarðarsveit, Árborg og Rangárþingi 

ytra. Í öllum tilfellum var um framkvæmdastjóraskipti að ræða.  

 

4.3.2 Veltufé frá rekstri 

 

Tafla 8. Flokkað veltufé frá rekstri.  

 

 

Veltufé frá rekstri segir til um getu sveitarfélags til að standa við skuldbindingar 

sínar þegar reikningar hafa verið greiddir, það er til greiðslu afborgana lána og 

fjárfestinga. Tafla 8 sýnir tölur fyrir bæði kjörtímabilin. Veltufé frá rekstri eykst milli 

Tíðni Prósenta

Uppsöfnuð 

prósenta

  < 0 4 6,3 6,3

 1-10 4 6,3 12,5

 11-20 6 9,4 21,9

 21-30 11 17,2 39,1

 31-40 9 14,1 53,1

 41-50 8 12,5 65,6

 51-60 7 10,9 76,6

 > 60 15 23,4 100

 Samtals 64 100  

 Flokkar veltufjár
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kjörtímabila og er meira það seinna. Einnig vænkast hagur þeirra minnstu einna mest 

milli kjörtímabila en þau hafa minnst veltufé.  

Ef við skiptum heildinni í tvo flokka eftir upphæð veltufjár, eru 57% í fjórum lægstu 

flokkunum fyrra kjörtímabilið en 17% það seinna og þar af leiðandi 43% og síðan 

83% í þeim fjórum hæstu. Rúm 6% sveitarfélaganna eru með veltufé í mínus sem 

þýðir að ekki er til fyrir öllum rekstrarkostnaði og fjármagna verður það sem upp á 

vantar auk afborgana og vaxtagreiðslna með lánsfé.  Stærstur hluti sveitarfélaga er þó 

með jákvætt veltufé og tæpur fjórðungur í hæsta flokknum eða með 61 þúsund eða 

meira á íbúa að meðaltali. 

Fyrra kjörtímabilið eru þrjú sveitarfélög í mínusflokknum en eitt það seinna og er 

ekkert mynstur þar að finna hvað íbúafjölda varðar. Veltufé á íbúa er mun hærra í 

stærri bæjarfélögunum fyrra tímabilið en jafnast seinna tímabilið, allir hækka en þau 

minni þó einna mest og ná stóru sveitarfélögunum. 

Landinu var einnig skipt í þrjá hópa eftir svokölluðum þenslusvæðum þar sem 

höfuðborgarsvæðið er hópur sem kallaður er þenslusvæði 1, næsti hópur, 

þenslusvæði 2 er svæðið næst utan við höfuðborgina, Suðurnes, Suðurland að 

Árborg, Akranes og Akureyri og hópur 3 er landsbyggð eða allir aðrir en að framan 

greinir. Hér kom í ljós mikill munur milli kjörtímabila. Fyrra kjörtímabilið kom 

höfuðborgarsvæðið út með hæst veltufé, þenslusvæði 2 kom þar á eftir en 

landsbyggðin hafði lægsta veltuféð að meðaltali.  Seinna kjörtímabilið snýst þetta við 

og landsbyggðin er að koma best út en einnig hækkar veltufé þenslusvæðis 2. Við 

athugun á tenglum reyndist Pearson´s r vera 0,105 fyrra kjörtímabilið, sem er veik 

jákvæð fylgni en -0,178 það seinna sem er nokkur neikvæð fylgni sem þýðir að 

veltufé hækki við minni þenslu sveitarfélags.  Þetta rímar við það sem kom fram í 

viðtölum við framkvæmdastjórana, tekjur jukust mest í stærri bæjarfélögum og á 

þenslusvæðum í góðærinu og var því fallið hæst þar hvað þetta varðaði. 

Rekstrarkostnaður jókst mikið samfara tekjuaukningunni en lækkaði ekki samfara 

lækkun tekna, tekjulækkunin kom ekki eins illa við landsbyggðina því þar hafði 

þenslan ekki verið jafn mikil, tekjuaukningin ekki eins mikil.   

Bent er á krosstöflur í viðauka 7 til frekari útskýringa. 
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4.3.3 Framlegð 

 

Tafla 9. Flokkuð framlegð. 

 

 

Framlegð sýnir okkur hvað eftir verður þegar búið er að greiða laun, launatengd 

gjöld og annan rekstrarkostnað og er sett fram í krónum á íbúa.   Það vekur fyrst 

athygli að helmingur sveitarfélaga eru með neikvæða framlegð, líkt og tafla 9 sýnir. 

Það þýðir að tekjur eru ekki nægar fyrir launum og öðrum rekstrarkostnaði. Fyrra 

kjörtímabilið eru 63% sveitarfélaga með neikvæða framlegð en seinna kjörtímabilið 

vænkast hagur þeirra nokkuð, því þá eru 35% þeirra með neikvæða framlegð. Það 

telst samt ekki góð útkoma því rúmlega þriðjungur á þannig ekki fyrir föstum 

útgjöldum. Tæp 20% eru svo rétt yfir núllinu með allt að 15 þúsund króna framlegð á  

íbúa. 14% eru með 15 til 30 þúsund og 17% með framlegð yfir 31 þúsund á íbúa. 

Hagur minnstu sveitarfélaganna er lakastur, framlegðin minnst en hún hækkar við 

hærri íbúafjölda. Seinna kjörtímabilið er staðan betri í öllum sveitarfélögum en þó 

eykst framlegðin mest í minnstu sveitarfélögunum.  

Sé þetta skoðað eftir áðurnefndum þenslusvæðum er þó nokkur neikvæð fylgni fyrra 

kjörtímabilið, Pearson´s r er þá -0,253 en fyrra kjörtímabilið eru tengsl ekki 

greinanleg. Það segir okkur að seinna kjörtímabilið er framlegð hæst á 

höfuðborgarsvæðinu og þar næst á þenslusvæði 2 og lægst á landsbyggðinni. 

Gunnar Helgi Kristinsson hefur bent á að breyting geti átt sér stað á útgjaldamynstri 

sveitarfélaga samhliða aukinni stærð þeirra. Aukinni stærð fylgi stærðarhagkvæmni 

og aukið bolmagn. Aukið bolmagn auki magn þjónustunnar og breyti þannig 

útgjaldamynstrinu (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001, bls. 70 – 75) 

Tíðni Prósenta

Uppsöfnuð 

prósenta

 < Mínus 30 þús 10 15,6 15,6

 Mínus 16-30 þús. 8 12,5 28,1

 Mínus 1-15 þús. 14 21,9 50

 0 til 15 þús. 12 18,8 68,8

 15-30 þús. 9 14,1 82,8

 > 30 þús. 11 17,2 100

 Samtals 64 100  

 Flokkar framlegðar
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Smæð sveitarfélaga getur því annars vegar dregið úr hagkvæmni og hins vegar  úr 

útgjöldunum vegna minna þjónustumagns.  

Jóhannes Halldórsson telur óhagstæða íbúaþróun hafa valdið mörgum minni og 

afskekktari sveitarfélögum erfiðleikum þar sem fáir haldi uppi þjónustu. Taka þurfi 

stefnumarkandi ákvarðanir um þróun landsins og byggðar. Hann telur að vinna þurfi 

að sameiningum sveitarfélaga með hliðsjón af því hvernig þjónustu við íbúa sé best 

sinnt frekar en að henni sé sinnt af samlögum. Hann segir kannanir sýna að fólk flytji 

úr sveitarfélagi fái það ekki viðunandi þjónustu. Tillögur að sameiningum 

sveitarfélaga þurfa þó að hans mati að koma frá sveitarfélögunum sjálfum en ekki í 

formi valdboðs frá ráðuneyti (Jóhannes Halldórsson, munnleg heimild, 17.feb.2011).  

Allir viðmælendur (sjá viðauka 5) voru sammála um að ekki hafi verið fyrir hendi 

nægilega góð kostnaðargreining þeirra verkefna sem flutt hafa verið frá ríki til 

sveitarfélaga og þeim því ekki fylgt fjármunir eins og þurfti (Jóhannes Halldórsson, 

munnleg heimild, 17.feb.2011).  

Sveitarfélögum gengur því erfiðlega að fjármagna lögbundin verkefni sem þau hafa á 

sama tíma ekki fulla stjórn á. Stjórnin er þar á hendi ríkisins svo sem hvað varðar 

fræðslumál og félagsþjónustu sem eru stærstu útgjaldaliðir sveitarfélaga. Jafnvel þó 

að Jöfnunarsjóður komi þar að, til jöfnunar á kostnaði þeirra af lögbundnum 

verkefnum, virðist það ekki duga til og of mörg sveitarfélög eiga ekki fyrir launum 

og rekstrargjöldum eða 35% þeirra seinna kjörtímabilið.  
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4.3.4 Yfirkeyrsla 

 

Tafla 10. Flokkuð yfirkeyrsla. 

 

 

Yfirkeyrsla er hér notuð sem mælikvarði á aga í fjármálastjórn sveitarfélaga, það er 

að segja hve vel rekstraráætlun ársins er fylgt eftir. Flokkarnir sýna þá sem ná því að 

vera undir áætlun og síðan rauntölur sem eru allt að 50% yfir áætlun, tíu prósentustig 

í hverjum flokki, sjá nánar töflu 10. Það sem fyrst vekur athygli er að einungis tæp 

8% sveitarfélaganna eru undir fjárhagsáætlun, það er að segja að útgjöldin hafa verið 

minni en ráð var fyrir gert, tekjur hafi verið hærri eða mismunur gjalda og tekna á 

annan veg en ráð var fyrir gert. Þannig eru um 92% sveitarfélaganna að eyða meira 

en ráð var fyrir gert. Rúmlega þriðjungur er þó rétt yfir áætlun eða innan við 10% 

yfir áætlun. Önnur 30% eru 10 til 20% yfir áætlun, 11 % þeirra eru 20 til 30% yfir og 

tæp 5% eru 40% eða meira yfir áætlun ársins. 

Staða sveitarfélaga er svipuð burtséð frá stærð og eru flestir á bilinu frá núllinu að 

20% yfirkeyrslu. Ánægjulegt er að sjá að 42% sveitarfélaga eru rekin undir eða rétt 

yfir áætlun ef litið er til beggja kjörtímabila, það er allt að 10% yfir áætlun þó 

einungis 8% nái því að vera undir henni. Rekstraráætlanir sveitarfélaga eru að öllu 

jöfnu rétt undir núlli því ekki er markmið sveitarfélaga að skila hagnaði og er því 

frekari ástæða en ella að fylgja áætlun. Seinna kjörtímabilið er yfirkeyrslan ívið meiri 

og þá mest í stærri bæjarfélögunum. Leiða má líkur að því að efnahagshrunið hafi þar 

einhver áhrif og bæjum á þenslusvæðum hafi tekist verr að halda áætlun. 

Ástæða er til að ætla að þau sveitarfélög sem eru með hvað mesta framlegð næðu 

helst að standast rekstraráætlun. Þegar tengsl milli yfirkeyrslu og framlegðar eru 

Tíðni Prósenta

Uppsöfnuð 

prósenta

 < 1 5 7,8 7,8

 1-1,09 22 34,4 42,2

 1,1-1,19 19 29,7 71,9

 1,2-1,29 8 12,5 84,4

 1,3-1,39 7 10,9 95,3

 1,4-1,5 3 4,7 100

 Samtals 64 100  

Flokkar yfirkeyrslu
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skoðuð kemur þó í ljós að fyrra kjörtímabilið eru engin tengsl þar á milli Pearson´s r 

er -0,078 en seinna kjörtímabilið eru nokkur neikvæð tengsl þar er Pearson´s r  

-0,209. Það þýðir að hækkandi framlegð fylgi minni yfirkeyrsla og öfugt. Það má 

velta fyrir sér hvað valdi því að ekki eru bein tengsl hér á milli, það er að þau sem 

hæst hafi tekjurnar standist best rekstraráætlun. Líklegt er að tekjuhærri 

sveitarfélögin séu þau sömu sem mest framkvæma bæði fyrir eigið fé og lánsfé. 

Framkvæmdaáætlanir eiga það til að standast ekki og verði verk því dýrari en ráð var 

fyrir gert. Þar geta komið upp óvæntar breytingar vegna endurskoðunar eða þátta sem 

ekki komu í ljós á fyrri stigum. Í minni verkum getur ástæðan hugsanlega verið 

vankunnátta í áætlanagerð eða að ekki hafi verið lögð næg áhersla á að gera 

raunhæfar áætlanir.  

Getur þetta hugsanlega tengst þeim mælikvörðum sem ráða úthlutun úr 

Jöfnunarsjóði? Úthlutunarreglur sjóðsins eru flóknar og hafa sífellt orðið flóknari 

með aukinni tilfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Mikilvægt er að þar sé ekki 

hvati fyrir sveitarfélög til þess að reka sig í mínus, fara fram úr áætlunum, eða annað 

það sem leiði til rekstrarlegrar óhagkvæmni.  

Gagnrýni hefur verið á aukaúthlutanir úr  Jöfnunarsjóði þar sem skuldsett 

sveitarfélög hafa fengið stór framlög burtséð frá tekjum. Efasemdir hafa verið um að 

reglur um úthlutun úr Jöfnunarsjóði leiði til réttlátrar jöfnunar tekna sveitarfélaga og 

það gagnrýnt að tekjuhá sveitarfélög fái greiðslur úr sjóðnum. Misjafnar skoðanir eru 

hér uppi en endurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs er nú í gangi. Nýjar reglur 

Jöfnunarsjóðs miða meðal annars að því að kostnaðarameta lögbundin verkefni og fái 

sveitarfélög greiðslur samkvæmt því mati en ekki samkvæmt raunkostnaði hvers 

þeirra (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, 2010,bls.55).   

Meiri tengsl reyndust vera milli yfirkeyrslu og rekstrarniðurstöðu heldur en 

framlegðar. Pearson´s r var   -0,148 fyrra tímabilið en -0,525 það seinna. Þar er mjög 

sterk fylgni jákvæðrar rekstrarniðurstöðu og minni yfirkeyrslu seinna kjörtímabilið 

en veik fylgni það fyrra. Samt sem áður er tæpur helmingur þeirra sveitarfélaga sem 

eru með jákvæða rekstrarniðurstöðu að fara 20% eða meira fram úr rekstraráætlun 

seinna kjörtímabilið. Það getur bent til þess að erfiðara hafi verið að áætla tekjur jafnt 

sem útgjöld seinna kjörtímabilið en það fyrra. Einnig er sú skýring hugsanleg að 

rekstraráætlun hafi ekki verið nægilega vel unnin.  
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Sé þetta greint frekar eftir stærð sveitarfélaga kemur í ljós að engin tengsl eru að 

finna fyrra kjörtímabilið en seinna kjörtímabilið reynist stærri sveitarfélögum erfitt 

að fylgja rekstraráætlun ársins. Þar eru sterk jákvæð tengsl aukinnar stærðar 

sveitarfélags og yfirkeyrslu, Pearson´s r er þar 0,390. Þrjú stærstu sveitarfélögin eru 

30 til 50% yfir rekstraráætlun ársins á sama tíma og helmingur minnstu 

sveitarfélaganna eru rétt í kringum áætlun. Sama má í raun segja þegar yfirkeyrsla er 

skoðuð með tilliti til þenslusvæða, fyrra tímabilið er dreifingin nokkuð jöfn og færri 

að fara mikið fram úr áætlun. Seinna kjörtímabilið reynist höfuðborgarsvæðinu 

erfiðara því þá eru tvö af þremur sveitarfélögum 30-40% yfir áætlun, einnig er 

þenslusvæði 2 í ríkara mæli að fara fram úr áætlun á sama tíma og helmingur 

landsbyggðar er kringum áætlun.   

Þetta staðfestir í raun það sem áður hefur verið sagt um tekjufall stærri sveitarfélaga 

og þá helst á þenslusvæðum þó erfið rekstrarstaða ýmissa minni sveitarfélaga þekkist 

einnig. Einnig kom fram í viðtölum við framkvæmdastjóra að sveitarfélög hefðu gert 

rekstraráætlanir fyrir efnahagshrun þar sem gert var ráð fyrir endalausri 

tekjuaukningu. Þar var jafnvel gert ráð fyrir tekjum af fyrirhuguðum framkvæmdum 

sem ekki var búið að ákveða að ráðast í eins og í tilfelli Reykjanesbæjar varðandi 

álver í Helguvík. Þar töldu þau aðhald af hálfu ríksins hafa vantað. Allir 

viðmælendur töldu agaleysi hafa ríkt í rekstri sveitarfélaganna síðustu ár fyrir hrun í 

takt við tíðarandann þar sem framkvæmdir og útgjöld hafi ekki verið nógu vel 

ígrundaðar og þarfagreindar. Stöðug tekjuaukning allt til ársins 2008 hafi gert þeim 

fært að framkvæma mikið bæði fyrir eigið fé og lánsfé sem síðan kom mörgum 

þeirra illa sem höfðu skuldsett sig mikið, jafnvel með erlendu lánsfé. Tekjuskerðing 

þeirra og efnahagshrunið hafi sett stórt strik þar í reikninginn. Sjá nánar viðtöl í 

viðauka 5. 

Jóhannes Halldórsson hjá efs segir að nýjar fjármálareglur sveitarfélaga sem unnar 

hafa verið og þróaðar í samstarfi við sérfræðinga frá Evrópuráði og Alþjóða 

gjaldeyrissjóðnum og kynntar hafa verið fyrir sveitarstjórnarmönnum taki meðal 

annars á yfirkeyrslu og eigi að leiða til ábyrgari fjármálastjórnar sveitarfélaga. Þar 

verði heimildir til ítarlegra eftirlits af hálfu ríkisins og sveitarfélögum bannað að 

breyta rekstraráætlun innan ársins, einnig er sveitarfélögum gert að hafa rekstur sinn í 

jafnvægi á hverjum þremur árum (Jóhannes Halldórsson, munnleg heimild, 17.feb. 

2011).  
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4.4 Tengsl menntunar og stöðu bæjarsjóða 

 

Margir þættir geta haft áhrif á fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Sveitarstjórnir bera ábyrgð 

á stjórn sveitarfélagasins og framkvæmdastjórar sjá um framkvæmd ákvarðana 

sveitarstjórna. Völd framkvæmdastjóra geta verið mismikil eftir stöðu þeirra,  sumir 

eru jafnframt kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum og því valdameiri. Stærstur hluti 

þeirra er ráðinn svokallaðri pólitískri ráðningu eða án þess að starfið sé auglýst, þeir 

eru 77% í þessu úrtaki. Þar ræður mestu að traust ríki á milli meirihluta og 

framkvæmdastjóra og er starfið í sjálfu sér pólitískt. Svokallað óformlegt vald þeirra 

sem hafa langan starfsaldur er meira en hinna að mati Jóhannesar Halldórssonar. 

Með því á hann við að sveitarstjórnir reiði sig frekar á þeirra ráðgjöf og veiti þeim 

meira vald til  ákvarðana og framkvæmda án fomlegrar íhlutunar sveitarstjórnar. 

(Jóhannes Halldórsson, munnleg heimild, 17.feb. 2011).  

Nokkuð misjafnt er hvort sveitarfélög hafi fjármálastjóra í starfi en það á reyndar við 

um flest þau stærri og 86% þeirra sveitarfélaga sem hér um ræðir. 

Hér hafa einungis verið til skoðunar fjárhagslegir mælikvarðar sem einir og sér gefa 

ekki rétta mælingu á frammistöðu sveitarfélaga. Gunnar Helgi Kristinsson bendir á 

að eitt helsta markmið sveitarfélaga sé að þjónusta íbúana í samræmi við óskir þeirra 

og þarfir og þurfi mæling á árangri sveitarfélaga að taka mið af því. Jafnframt er  

megintilgangur sveitarstjórnarstigsins að stuðla að frelsi, þátttöku og hagkvæmni. Því 

þarf ekki endilega að fylgjast að góður fjárhagslegur rekstur og góð þjónusta, þó 

meiri líkur verði að teljast á góðri þjónustu þegar fjárhagurinn er í lagi (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2001, bls. 20-23). 

Skoðað var veltufé frá rekstri á íbúa, framlegð á íbúa og hlutfall yfirkeyrslu, það er 

að segja hve vel rekstraráætlun var fylgt eftir. 

Eins og áður sagði varð að sleppa fimm sveitarfélögum fyrra kjörtímabilið og ellefu 

það seinna þannig voru 35 sveitarfélög fyrra kjörtímabilið en 29 það síðara, samtals 

64. Menntun þeirra 64 framkvæmdastjóra sem lentu í þessari skoðun er, eins og sést 

á myndum 12 og 13, greind eftir menntunarstigi annars vegar og mismunandi tegund 

menntunar hins vegar. 
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Mynd 8. Menntunarstig framkvæmdastjóra í úrtaki. 

Menntunarstig úrtaks. Hér eru teknar saman tölur um menntunarstig þeirra sem 

voru í úrtaki. Menntunarstig er efsta prófgráða framkvæmdastjóra. Eins og sést á 

mynd 8 eru flestir framkvæmdastjóranna í úrtakinu með grunnnám úr háskóla þeir 

eru 29 talsins, með framhaldsnám úr háskóla eru 17, framhaldsskólapróf 14 og 4 með 

iðnnám sem efsta menntunarstig. Menntunarstig fer hækkandi við aukna stærð 

sveitarfélaga og er á heildina litið heldur hærra seinna kjörtímabilið eins og sjá má í 

töflum í viðauka 7. 

Fyrst eru skoðuð tengsl menntunarstigs framkvæmdastjóra og meðaltals framlegðar 

sveitarsjóða, iðnmenntun hefur þar gildið 1, framhaldsskóli 2, grunnnám háskóla 3 

en framhaldsnám úr háskóla 4.   

Menntunarstig - Framlegð. Góð frammistaða iðnmenntunar vekur athygli. Enginn 

þeirra er í mínusflokkunum og tveir af fjórum eru í hæsta flokki. Hér er þó aðeins um 

fjóra einstaklinga að ræða, einn fyrra kjörtímabilið og þrjá það seinna. Í áðurnefndri 

rannsókn Inga Rúnars og Guðmundar Óskarssonar vakti einnig athygli góð 

frammistaða iðnmenntaðra stjórnenda. Hugsanlega búa þeir vel að þekkingu á 

verklegum framkvæmdum og jafnvel skipulagsfærni sem kemur þeim vel við 

reksturinn  (I.R.E. og G.K.Ó., 2009,bls.60).  

Hlutur framhaldsskólamenntaðra sem eru neðan við núllið er stór fyrra kjörtímabilið 

en koma betur út það seinna. Þeim sem hafa framhaldsskólamenntun fækkar í 

heildina, eru tíu fyrra kjörtímabilið og fjórir það seinna. Grunnnám úr háskóla er í 

meira mæli kringum núllið en meðaltalið en 55% þeirra er í mínus ef bæði 

kjörtímabilin eru tekin saman. Framhaldsnám úr háskóla fer öfganna á milli, flestir í 
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efsta flokknum og tveimur lægstu mínus flokkunum ef litið er til beggja kjörtímabila. 

Rúmlega helmingur þeirra er með jákvæða framlegð. 

Fylgni menntunarstigs og framlegðar er veik neikvæð. Fyrra kjörtímabilið er 

Pearson´s r -0,055 sem telst ekki til fylgni en það seinna er það -0,173 eða veik eða 

nokkur fylgni. Það þýðir að lægri menntunarstigum fylgi hærri framlegð og öfugt. Sé 

þetta skoðað eftir stærð sveitarfélaga er jákvæð fylgni í stærðarflokknum 2.500 til 

10.000 íbúar fyrra kjörtímabilið en neikvæð í öllum öðrum. Þess ber að geta að í 

stærsta flokknum eru aðeins 3 bæir hvort kjörtímabil þar sem einungis störfuðu 

háskólamenntaðir framkvæmdastjórar. Þessi neikvæða fylgni kemur á óvart og er 

ekki í samræmi við áðurnefnda rannsókn þar sem hærra menntunarstigi fylgdi betri 

árangur þó árangur iðnmenntaðra hafi verið betri en háskólamenntaðra. 

Menntunarstig - Veltufé. Þá skoðum við tengsl menntunarstigs og veltufjár frá 

rekstri. Eins og áður er iðnmenntunin með besta árangurinn, hæsta veltuféð, en þar 

eru aðeins fjórir einstaklingar. Þeir sem hafa framhaldsskólamenntun hafa hvað 

lakasta frammistöðu fyrra kjörtímabilið, sjö af tíu í neðri fjórum flokkunum. Seinna 

kjörtímabilið er frammistaða þeirra þó mun betri, hafði þeim fækkað í fjóra og voru 

þeir allir í efstu fjórum flokkunum. Bæði stig háskólamenntunar eru með jafna 

skiptingu milli flokka fyrra kjörtímabilið en það seinna er þó nokkur meirihluti þeirra 

í efstu fjórum flokkunum.  

Fylgni menntunarstigs og veltufjár er veik jákvæð. Fyrra kjörtímabilið er Pearson´s r 

0,011, sem telst ekki til fylgni en það seinna er það 0,096 eða veik fylgni. Það þýðir 

að hærri menntunarstigum fylgi hærra veltufé og öfugt. Séu íbúaflokkarnir 

sundurliðaðir er jákvæð fylgni menntunarstigs og veltufjár í mið- stærðarflokknum 

fyrra kjörtímabilið og í þeim minnsta það seinna en annað neikvætt. Betri staða efri 

menntunarstiga er hér í átt að áðurnefndri rannsókn þó ekki sé það í jafn miklum 

mæli. Fjöldi háskólamenntaðra er meiri og árangurinn dreifðari en iðnmenntunar og 

skýrir það veiku fylgnina. 

Menntunarstig - Yfirkeyrsla. Að síðustu skoðum við samband efsta menntunarstig 

framkvæmdastjóra og yfirkeyrslu eða hve vel rekstraráætlun hefur verið fylgt eftir. 

Hlutfallslega flestir með framhaldsskólamenntun ná því að vera undir áætlun fyrir 

árið eða 14% en í heildina litið eru það 8% sveitarfélaga sem eru undir áætlun. 

Iðnmenntun nær í engu tilfelli að vera undir áætlun.  Í flokki þeirra sem eru allt að 

10% yfir áætlun eru allir nálægt pari að undanskilinni iðnmenntun, það er að segja í 
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heildina eru 34% í þeim flokki og svipað hlutfall er meðal allra menntunarstiga nema 

iðnmenntunar. Sama má segja ef litið er til allt að 20% yfir áætlun. Þar eru allir 

kringum parið sem er 64%  nema iðnmenntun sem er  með 50%. Í efsta flokknum, 

þeir sem fara 40-50% yfir áætlun eru einungis þeir sem hafa framhaldsskólamenntun 

og framhaldsmenntun úr háskóla.  

Fylgni menntunarstigs og yfirkeyrslu er jákvæð fyrra kjörtímabilið.  Þar er Pearson´s 

r 0,217 eða nokkur fylgni, sem þýðir að yfirkeyrsla eykst við hærra menntunarstig og 

öfugt. Seinna kjörtímabilið er fylgnin hins vegar neikvæð sem þýðir að yfirkeyrsla 

aukist við lægra menntunarstig og öfugt. Seinna kjörtímabilið er Paerson´s r -0,094 

sem telst veik fylgni. Sé þetta skoðað eftir stærð sveitarfélaganna þá er jákvæð fylgni 

í öllum stærðaflokkum fyrra kjörtímabilið en það síðara er aðeins jákvæð fylgni í 

stærsta flokknum. Hinir eru með neikvæða fylgni. Þess ber að geta að aðeins eru 3 

bæir í stærsta flokknum og framkvæmdastjórar þar allir með háskólanám, tveir með 

framhaldsnám úr háskóla og einn með grunnnám. Jákvæð fylgni fyrri kjörtímabilið 

skýrist af því að framhaldsnám úr háskóla stendur sig verst, grunnnám úr háskóla 

kemur ágætlega út en inniheldur flesta og hefur mesta dreifingu. Góð frammistaða 

framhaldsskólamenntaðra veikir einnig fylgnina en hluti framhaldsskólamenntaðra 

eru flokkaðir með viðskiptamenntun (t.d.rekstrarfræði). 

 

 

 

Mynd 9. Tegund menntunar framkvæmdastjóra í úrtaki. 

 

Tegund menntunar úrtaks. Mynd 9 sýnir mismunandi menntun 

framkvæmdastjóranna í úrtakinu. Sé nám þeirra greint eftir mismunandi fögum og 

bæði kjörtímabil tekin saman kemur í ljós að 15 eru með viðskiptanám, 16 með lög, 
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stjórnmálafræði eða opinbera stjórnsýslu, 9 eru með nám á sviði kennslu og 

uppeldisfræða, 17 með annað háskólanám og 7 með annað nám. Tæplega helmingur 

er því með nám á sviði viðskipta, laga og opinberrar stjórnsýslu.  

Þegar skoðuð eru tengsl skal litið til þess að viðskiptafræði hefur gildið 1, lög og 

stjórnsýsla 2, kennsla og uppeldisfræði 3, annað háskólanám 4 og annað nám 5. 

Tegund menntunar - Framlegð. Ef við skoðum tengsl framlegðar og mismunandi 

menntunar veldur vonbrigðum hve frammistaða viðskiptafræða er slök en tæpur 

helmingur þeirra er í mínus 1 til 15 þúsund og rúm 60% þeirra undir núlli meðan 

meðaltalið er 50%, þá er litið til samanlagðra beggja kjörtímabila. Frammistaða 

viðskiptafræðimenntaðra er betri seinna kjörtímabilið en þá fækkar þeim einnig úr 10 

í 5. Lög og stjórnmál eru á svipuðu róli meðan kennsla og uppeldisfræði standa sig 

best með tæp 80% yfir núllinu miðað við samanlögð kjörtímabilin. Annað nám 

kemur í kjölfarið með 72% yfir núllinu en annað háskólanám er með tæp 60% undir 

núlli.  Frammistaða laga og stjórnsýslu er örlítið betri fyrra kjörtímabilið en það 

seinna.  

Fylgni menntunartegunda og framlegðar er neikvæð fyrra kjörtímabilið en engin 

fylgni það seinna. Það fyrra er Pearson´s r -0,112 (veik fylgni) en það seinna er það 

0,064 (engin fylgni). Það þýðir að fyrra kjörtímabilið fylgir lægra gildi menntunar 

hærri framlegð. Eftir stærðaflokkum er jákvæð fylgni í stærstu bæjum en neikvæð í 

hinum tveimur flokkunum fyrra tímabilið. Það seinna er neikvæð fylgni í minnstu 

bæjunum en jákvæð í þeim tveimur stærri. Eins og áður var nefnt eru aðeins 3 bæir í 

efsta stærðarflokknum hvort kjörtímabil. Bæði kjörtímabilin var um að ræða einn 

framkvæmdastjóra með lögfræði- eða stjórnsýslumenntun og tvo með annað 

háskólanám.  

Tegund menntunar - Veltufé. Meðaltalsveltufé frá rekstri er síðan skoðað út frá 

mismunandi tegund menntunar. Ef við skiptum því eins og áður í tvo flokka er 60% í 

hærra flokki en 40% í þeim lægri. Þeir sem hafa annað nám (meðal annars 

iðnmenntun) koma hér best út en 86% þeirra falla í hærri flokkinn. Annað 

háskólanám kemur lakast út með 44% í hærri flokknum en aðrir eru á svipuðu róli og 

meðaltalið. Ef litið er á hvort kjörtímabil fyrir sig er staðan svipuð og í framlegðinni, 

fylgni menntunar og framlegðar er neikvæð fyrra kjörtímabilið en jákvæð það seinna. 

Það fyrra er Pearson´s r -0,138 en það seinna er það 0,10 (veik fylgni). Það þýðir að 

fyrra kjörtímabilið fylgir lægra gildi menntunar hærra veltufé. Seinna kjörtímabilið 
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snýst þetta við. Skoðað eftir stærðarflokkum er jákvæð fylgni í stærstu bæjunum 

bæði kjörtímabil og í miðflokknum seinna kjörtímabilið.  

Annað nám kemur best út en þar er iðnmenntunin, annað háskólanám er svo lakast. 

Veik fylgni skýrist af því að báðir endar eru að standa sig vel, annað nám og 

viðskiptafræði, viðskiptafræði hefur þó meiri dreifingu en annað nám enda um fleiri 

að ræða. 

Tegund menntunar - Yfirkeyrsla. Þegar keyrt er saman mismunandi menntun og 

flokkuð yfirkeyrsla vekur fyrst athygli góð frammistaða viðskiptamenntunar. Þar ná 

20% því að vera undir áætlun og önnur 53% eru nálægt núlli eða allt að 10% yfir 

rekstraráætlun og þar með þriðjungur viðskiptamenntaðra rétt í kringum áætlun. 

Hópur viðskiptamenntaðra inniheldur bæði þá sem hafa háskólamenntun og þá sem 

hafa viðskiptamenntun úr framhaldsskólum og rekstrarfræði úr háskólum sem ekki 

fellur undir lokapróf úr grunnnámi háskóla. Það verður að teljast ánægjuleg 

niðurstaða að viðskiptanám skili sér í betri rekstri á einhvern hátt. Skýring hér getur 

verið að viðskiptamenntaðir búi yfir betri færni í gerð rekstraráætlana og leiðum til 

að fylgja þeim eftir.  Enginn í flokki kennslu og uppeldisfræða nær því að vera 

undir áætlun en allir eru þeir þó innan 20% yfirkeyrslumarkanna. Næst þar á eftir í 

frammistöðu kemur hópur laga- og stjórnmálafræða þó ekki sé munurinn jafn mikill 

á þeim og öðrum. Lakastan árangur sýna annað háskólanám og önnur menntun. Það 

vekur athygli að önnur menntun sýni svo lakan árangur hér því það voru að hluta til 

þeir sem höfðu hvað hæsta framlegð og veltufé. Í kafla 4.3.4 var bent á að ekki 

reyndust bein tengsl milli lítillar framlegðar og yfirkeyrslu eins og kannski mætti 

ætla. Þó fundust nokkur neikvæð tengsl framlegðar og yfirkeyrslu seinna 

kjörtímabilið (Pearson´s r -0,209), semsagt hærri framlegð minni yfirkeyrsla. 

Fylgni menntunar og yfirkeyrslu er jákvæð bæði kjörtímabil sem segir okkur að 

hærra gildi menntunar fylgi meiri yfirkeyrsla. Fyrra kjörtímabilið er Pearson´s r 

0,137 eða veik fylgni en það seinna er afgerandi jákvætt með Parson´s r 0,416 sem er 

hæsta gildi sem kom fram í tengslakönnun og telst vera mjög sterk fylgni. Sé þetta 

skoðað eftir stærðarflokkum kemur í ljós að fyrra kjörtímabilið er jákvæð fylgni í 

mið-stærðarflokki en neikvæð í hinum. Seinna kjörtímabilið er jákvæð fylgni í 2 

minni flokkunum en neikvæð í þeim stærsta. Eins og áður eru framkvæmdastjórar 

þriggja stærstu bæjanna með menntun á sviði laga og opinberrar stjórnsýslu og annað 

háskólanám. 
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5. Umræða og tillögur 

 

Starfsumhverfi fyrirtækja, stofnana og einnig sveitarfélaga hefur tekið miklum 

breytingum síðustu árin. Stjórnendur standa frammi fyrir stöðugt flóknara umhverfi 

þar sem breytingar eru örar. Starf stjórnenda er ábyrgðarmikið og gerir kröfur um 

hæfni á ýmsum sviðum.  Umsvif og ábyrgð sveitarfélaga hefur aukist mikið síðustu 

áratugi því auk áðurnefndra breytinga á rekstrarumhverfi þeirra hafa þau stækkað  og 

á sama tíma hafa veigamikil verkefni verið flutt til þeirra frá ríkinu. Svigrúm 

sveitarstjórna til lántöku hefur verið töluvert og hafa skuldir þeirra þrefaldast á 

árunum 1998 til 2008. Mjög alvarlegt verður að teljast að 7 sveitarfélög af 77 eru 

með skuldsetningarhlutfall yfir 250% af tekjum og teljast því ekki rekstrarhæf til 

langs tíma litið að mati efs. Tekjur 35% sveitarfélaga nægja ekki fyrir föstum 

kostnaði og er ástandið verst í minnstu sveitarfélögunum. Agaleysi virðist hafa ríkt í 

rekstri margra sveitarfélaga síðustu ár að mati viðmælenda og þarfagreining ekki 

viðhöfð við val á útgjöldum. Nýjum lögum og fjármálareglum er ætlað að ráða bót 

þar á. 

Vegna þess sem hér er getið gefur auga leið að kröfur um hæfni og þekkingu 

stjórnenda sveitarfélaga hljóta að aukast líkt og hjá skipulagsheildum almennt. Ekki 

er hægt að gera kröfur um menntun eða ákveðna hæfni sveitarstjórnarmanna, því það 

þrengir kjörgengi þeirra. Því er ljóst að sveitarstjórnarmenn verða að reiða sig á 

aðstoð starfsfólks sveitarfélagsins við rekstur og ákvarðanatöku og verður að gera ráð 

fyrir því að framkvæmdastjóri sveitarfélags  fari þar fremstur í flokki. Samt sem áður 

hefur ekki verið farið í það, hvorki af hálfu ríkis eða samtökum sveitarfélaga að 

skilgreina þær hæfniskröfur sem rétt er að gera til starfsins. Í umræðu hefur verið að 

Innanríkisráðuneytið setji fram viðmiðunartaxta launa framkvæmdastjóra 

sveitarfélaga. Slíkt er varla raunsætt nema til komi starfsgreining og hæfnikröfur 

metnar út frá henni. Viðmælendur voru sammála um að rétt væri að skilgreina 

almennar kröfur til starfsins í ljósi hækkandi flækjustigs og aukinna stjórnsýslukrafna 

sem gerðar væru til sveitarfélaga. Það væri hægt að gera á vettvangi Sambands 

sveitarfélaga og/eða af hálfu ráðuneytis. Ákjósanlegt væri að sveitarstjórn gætti að 

því við ráðningu í starf framkvæmdastjóra og annarra stjórnenda sveitarfélagsins að 

þekking stjórnenda sé ólík og nái yfir þau sérfræðisvið sem á þarf að halda. 

Fræðimenn telja best að saman fari fræðileg þekking einstaklinga og reynsla þar sem 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

67 

aðalmáli skipti persónuleg samþætting framkvæmda og fræða. Félagsleg færni og 

leiðtogahæfni er einnig kostur því góður leiðtogi fær fólk til að leggja sig fram í starfi 

og veitir góða fyrirmynd. Mannauðurinn er jú mikilvægasti þátturinn í rekstri 

skipulagsheilda og honum þarf að stjórna vel. 

Sveitarstjórnarlög tiltaka lauslega verksvið framkvæmdastjóra og geta um að 

sveitarstjórnir skuli setja fram mörk milli verksviðs framkvæmdastjóra og 

ákvörðunarvalds sveitarstjórnar í svokölluðum bæjarmálasamþykktum. Lítilla 

breytinga gætir þar að lútandi  í nýjum, ósamþykktum lögum. 

Enn virðist vera litið þannig á, af einhverjum hluta þessa geira, að gera eigi öllum 

íbúum kleift að sinna starfi framkvæmdastjóra, burtséð frá menntun og þekkingu. 

Gunnar Helgi Kristinsson telur að þeir dagar séu löngu liðnir þegar allir gátu gengið 

inn í störf embættismanna og  fólk með háskólamenntun sé alls staðar yfirgnæfandi í 

æðstu lögum stjórnsýslu. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson hefur einnig furðað sig á því 

að ekki skuli gerð krafa um stjórnunarhæfni forstöðumanna ríkisstofnana og settar 

fram samræmdar hæfniskröfur. 

Greining ársreikninga er ábyrgðarmikill þáttur í starfi sveitarstjórnarmanna og 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga en samþykkt ársreiknings er eitt af fáum 

lögbundnum verkefnum framkvæmdastjórans. Fram kom í viðtölum við 

viðmælendur að hlutur endurskoðenda í ráðgjöf í fjármálum og við greiningu 

ársreikninga er stór og höfðu viðmælendur jafnvel orð á því að áhættusækni 

einhverra endurskoðenda hefði verið áberandi fyrir efnahagshrunið líkt og 

tíðarandinn var þá. Rannsóknarnefnd Alþingis hefur gert alvarlegar athugasemdir við 

störf íslenskra endurskoðenda í aðdraganda efnahagshrunsins. Í ljósi þess þykir 

skýrsluhöfundi rétt að skoða tengsl sveitarfélaga og endurskoðenda þeirra. Benti 

skýrsluhöfundur Jóhannesi Halldórssyni í eftirlitsnefndinni á þetta í byrjun árs 2011. 

Jóhannes hefur lagt til að ekki sé sami endurskoðandi sem veiti ráðgjöf, semji og 

endurskoði ársreikninga sveitarfélaga og er þetta nú til skoðunar í 

Innanríkisráðuneytinu. Hann telur rétt að aðskilja þessa þætti og geti sveitarfélög til 

dæmis skipst á endurskoðendum.  

Í ljós kom í þessari rannsókn að menntunarstig framkvæmdastjóra sveitarfélaga er 

nokkuð hátt, eða 75%  með háskólamenntun, þó það nái ekki 93% hlutfalli 

embættismannanna í könnun Ómars Kristmundssonar. Það er þó mun hærra en meðal 
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framkvæmdastjóra á almennum markaði en rannsóknir Inga Rúnars og Guðmundar 

benda til þess að það nái ekki 60%.   

73% framkvæmdastjóra teljast hafa pólitíska ráðningu og er menntunarstig þeirra 

jafnvel hærra en hinna. Helmingur framkvæmdastjóranna hefur menntun á sviði 

viðskipta og laga eða stjórnsýslu, sem eru þeir þættir sem viðmælendur þessarar 

könnunar sem og þáttakendur í könnun Báru Hauksdóttur (2010), töldu mikilvægasta 

í þessu starfi.  Ekki fundust sterk tengsl menntunar og fjárhags í þessari rannsókn ef 

undanskilin eru tengsl menntunar og yfirkeyrslu. Í ljós komu sterk tengsl 

viðskiptafræða og þess að rekstraráætlun ársins sé fylgt eftir. Frekari rannsókna er 

þörf til að alhæfa þar um en standist þau tengsl geta sveitarstjórnir litið til þessa 

fræðasviðs við val í starf framkvæmdastjóra. Agi og ábyrg fjármálastórn er 

mikilvægt í rekstri sveitarfélaga. Sveitarstjórnarlögin kveða jú á um það í 65. grein 

að jafnvægis skuli gætt í rekstrinum og viðvarandi hallarekstur er talinn auka 

skuldasöfnun. 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn töldu mikilvægt fyrir lýðkjörna fulltrúa að afla 

sér þekkingar á rekstri og stjórnun og var þar helst bent á námskeið á vegum 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. Námskeiðið er sniðið fyrir kjörna fulltrúa 

sveitarfélaga en það er einnig talið nýtast framkvæmdastjórum vel. Athygli vekur að 

ekki er þar farið yfir greiningu ársreikninga né yfir fjármál sveitarfélaga á þessum 

námskeiðum og þykir skýrsluhöfundi rétt að það verði skoðað nánar af Sambandinu 

og/eða Innanríkisráðuneyti. Sagan segir okkur að agi hafi ekki verið nægur í rekstri 

sveitarfélaga undanfarin ár og ekki nægilega ábyrg fjármálastjórn sem getur stafað af 

vanþekkingu. Þar var einnig stuðst við ráðgjöf endurskoðenda í ýmsum stórum 

verkefnum, framkvæmdum og lántökum en sömu endurskoðendur  kvittuðu svo upp 

á ársreikninga þessara sveitarfélaga.  

Viðmælendur í þessari rannsókn voru spurðir álits á kynjahlutfalli framkvæmdastjóra 

sveitarfélaga, þar sem konur eru aðeins um fjórðungur. Allir voru á því að ástæða 

væri til að fjalla um þessi mál og vinna að þeim á vettvangi sveitarstjórnarmála. 

Sögðu þeir að fjölgun kvenna í sveitarstjórnum hefði orðið í kjölfar umfjöllunar á 

þessum vettvangi. Skýringar þeirra flestra á ástæðum lágs hlutfalls kvenna sem sækja 

í þetta starf voru þó veikar og standast sumar hverjar ekki rannsóknir fræðimanna en 

von þeirra var sú að konum fjölgi í hópi framkvæmdarstjóra sveitarfélaga, með 

fjölgun kvenna í sveitastjórnum.  
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6. Niðurstöður 

 

Hver er menntun framkvæmdastjóra sveitarfélaga á Íslandi?  

Menntunarstig framkvæmdastjóra 40 stærstu sveitarfélaga á Íslandi síðustu tvö 

kjörtímabil er nokkuð hátt eða 73% með háskólamenntun. Hér er samantekin formleg 

menntun framkvæmdastjóranna sem eru 85 talsins með 97 próf.  

Menntunarstig var hærra seinna kjörtímabilið og hærra í stærri sveitarfélögum en 

þeim minni. Það nær þó ekki menntunarstigi embættismanna íslenska ríkisins sem 

var 93% árið 1988 en sambærilegar tölur frá Svíþjóð segja okkur að nær allir 

stjórnendur sveitarfélaga þar hafi háskólamenntun enda gerðar kröfur þar um. 58% 

stjórnenda á almennum vinnumarkaði á Íslandi 2007 töldust með háskólamenntun. 

Menntunarstig pólitískt ráðinna reyndist heldur hærra en hinna.  

Flestir framkvæmdastjóranna höfðu einhvers konar viðskiptamenntun (25%) og lög- 

og opinbera stjórnsýslumenntun (25%), 22% höfðu kennslu- og uppeldismenntun, 

27% annað háskólanám og 21% annað nám.  

 

Eru tengsl milli menntunar framkvæmdastjóra sveitarfélaga og reksturs 

viðkomandi bæjarsjóða?   

Hafa ber í huga að margt er það sem haft getur áhrif á rekstur sveitarfélaga. 

Sveitarstjórnir hafa ákvörðunarvald og eru framkvæmdastjórar starfsmenn þeirra. 

Vald þeirra framkvæmdastjóra sem jafnframt eru kjörnir fulltrúar er meira en hinna, 

einnig getur óformlegt vald þeirra verið mismikið. Fjármálastjórar eru starfandi á 

flestum stærri sveitarskrifstofum og reyndust þeir flestir viðskiptamenntaðir en þeir 

sem ekki höfðu viðskiptamenntun störfuðu allir við hlið viðskiptamenntaðra 

framkvæmdastjóra. 

Menntunarstig – Framlegð. Fylgni menntunarstigs og framlegðar er veik neikvæð. 

Fyrra kjörtímabilið er Pearson´s r -0,055 sem telst ekki til fylgni en það seinna er það 

-0,173 eða veik eða nokkur fylgni. Það þýðir að lægri menntunarstigum fylgi hærri 

framlegð og öfugt.  Þetta er ekki í takt við áður gerða rannsókn Inga Rúnars og 

Guðmundar Óskarssonar á íslenskum stjórnendum, þar sem bein fylgni var milli 

rekstrarafkomu og menntunarstigs ef frá er talinn góður árangur iðnmenntunar sem 

skoraði hæst. Góð frammistaða iðnmenntaðra vakti einnig athygli hér og var enginn 
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þeirra með framlegð í mínus og helmingur í hæsta framlegðarflokki. Sem skýringu á 

þessu má nefna þekkingu á verklegum framkvæmdum og skipulagsfærni.  

Tegund menntunar – Framlegð. Fylgni tegunda menntunar og framlegðar er veik 

neikvæð fyrra kjörtímabilið (Pearson´s r -0,112)  en engin fylgni það seinna (0,064). 

Fyrra kjörtímabilið fylgir því lægra gildi menntunar hærri framlegð. Athygli vekur að 

viðskiptamenntaðir ná ekki að nýta menntun sína til fulls og er frammistaða þeirra 

um og yfir meðallag á meðan kennsla og uppeldisfræði standa sig best. 

Menntunarstig - Veltufé. Fyrra kjörtímabilið er ekki merkjanleg fylgni 

menntunarstigs og veltufjár en það seinna er veik jákvæð fylgni (Pearson´s r 0,096). 

Það þýðir að hærri menntunarstigum fylgi hærra veltufé og öfugt. Eins og áður er 

iðnmenntun með bestan árangur en háskólamenntun er einnig að skila góðum árangri 

og betri seinna kjörtímabilið. Fjöldi háskólamenntaðra er meiri og árangurinn 

dreifðari en iðnmenntaðra og skýrir það veiku fylgnina.  

Tegund menntunar - Veltufé. Svipuð staða og í framlegðinni, fylgni menntunar og 

framlegðar er veik neikvæð fyrra kjörtímabilið (Pearson´s r -0,138) en veik jákvæð 

það seinna (0,10). Það þýðir að fyrra kjörtímabilið fylgir lægra gildi menntunar hærra 

veltufé. Seinna kjörtímabilið snýst þetta við. Annað nám kemur best út en þar er 

iðnmenntunin, annað háskólanám er svo lakast. Veik fylgni skýrist af því að báðir 

endar eru að standa sig vel, annað nám og viðskiptafræði, viðskiptafræði hefur þó 

meiri dreifingu en annað nám enda um fleiri að ræða. 

Menntunarstig - Yfirkeyrsla. Fylgni menntunarstigs og yfirkeyrslu er jákvæð fyrra 

kjörtímabilið (Pearson´s r 0,217), eða nokkur fylgni, sem þýðir að yfirkeyrsla eykst 

við hærra menntunarstig og öfugt. Seinna kjörtímabilið er fylgnin hins vegar veik 

neikvæð sem þýðir að yfirkeyrsla aukist við lægra menntunarstig og öfugt (-0,094) 

sem telst veik fylgni. Sú niðurstaða að aukið nám skili sér ekki hlýtur að valda 

vonbrigðum. Jákvæð fylgni skýrist af því að framhaldsnám úr háskóla stendur sig 

verst, grunnnám úr háskóla kemur ágætlega út en inniheldur flesta og hefur mesta 

dreifingu. Góð frammistaða framhaldsskólamenntaðra skýrir einnig fylgnina en hluti 

þeirrra er flokkaður með viðskiptamenntun (t.d.rekstrarfræði). 

Menntun - Yfirkeyrsla. Fylgni menntunar og yfirkeyrslu er jákvæð bæði kjörtímabil 

sem segir okkur að hærra gildi menntunar fylgi meiri yfirkeyrsla. Seinna 

kjörtímabilið er afgerandi jákvætt. Fyrra kjörtímabilið er Pearson´s r 0,137 eða veik 

fylgni en það seinna 0,416 sem er hæsta gildi sem kom fram í tengslakönnun og telst 
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vera mjög sterk fylgni. Viðskiptamenntaðir ná að nýta menntun sína við áætlanagerð 

og eftirfylgni, 73% þeirra eru kringum áætlun og sýna besta árangurinn. 

Fyrirliggjandi tengsl. Hærri framlegð fylgir lægri menntunarstigum og hærra veltufé 

hærri menntunarstigum, þó eru tengslin veik. Iðnmenntun skilaði hæstri framlegð og 

veltufé.  Lægri menntunarstig fóru frekar eftir rekstraráætlunum fyrra tímabilið og 

var um nokkur tengsl að ræða. Hluti viðskiptamenntaðra flokkast með 

framhaldsskólamenntun. Seinna tímabilið var þetta öfugt og reyndust tenglin þá veik.  

Veik tengsl fundust milli menntunar og framlegðar og veltufjár þar sem kennslu- og 

uppeldisfræði skiluðu hæstri framlegð en annað nám hæsta veltufé. Tengsl 

menntunar og yfirkeyrslu voru veik fyrra kjörtímabilið en mjög sterk það seinna. 

Viðskiptamenntaðir sýndu þar áberandi bestan árangur og voru 73% þeirra kringum 

áætlun seinna kjörtímabilið jafnframt voru viðskiptamenntaðir um eða kringum 

meðallag í framlegð og veltufé. 

 

Ef tengsl finnast, hvernig má nýta þau við ráðningu í starf framkvæmdastjóra 

sveitarfélaga?  

Menntunarstig sýndu alls staðar veik tengsl og voru þau sum hver neikvæð. Fram 

komu sterk tengsl viðskiptafræða við aga í fjármálum.  Viðskiptafræðimenntaðir 

reyndust helstir allra standa við gerðar fjárhagsáætlanir og voru á sama tíma um og 

yfir meðallagi hvað veltufé og framlegð varðar. Iðnmenntaðir sýndu einnig góðan 

árangur, og þá varðandi háa framlegð og veltufé en síður við eftirfylgni 

rekstraráætlana. Ekki var bein fylgni milli þeirra sem höfðu háa framlegð/veltufé og 

þeirra sem voru með rekstur sinn kringum rekstraráætlun eins og ætla mætti. Ekki 

er nóg að vera með háa framlegð ef reksturinn er ekki í jafnvægi, viðvarandi 

yfirkeyrsla leiðir til skuldasöfnunar og erfiðleika í rekstri.  

Viðmælendur í þessari rannsókn voru flestir á því að rétt væri að skilgreina 

hæfniskröfur til starfsins og samræma þær á vettvangi sveitarstjórnarmála. Þar sem 

ekki er unnt að gera ákveðnar hæfniskröfur til lýðkjörinna fulltrúa, því það myndi 

þrengja kjörgengi þeirra, er enn frekar ástæða til að skilgreina hæfniskröfur 

stjórnenda sveitarfélags vandlega eftir eðli þess. Þó menntun ein og sér skili sér ekki 

nema hæfni sé fyrir hendi til að nýta hana í starfi er ljóst að þekking á ákveðnum 

sviðum er nauðsyn og má þar nefna á sviði stjórnunar, rekstrar og opinberrar 

stjórnsýslu. Ef útkoma þessarar rannsóknar er túlkuð virðist mismunandi menntun 
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frekar skipta máli en menntunarstig. Sveitarstjórnum ber samkvæmt lögum að gæta 

jafnvægis í rekstri. Líta má til tengsla viðskiptamenntunar og aga í fjármálum við 

skilgreiningu hæfniskrafna starfs framkvæmdastjóra sveitarfélags. 

Viðskiptamenntun er líkleg til að nýtast vel og þá helst þættir eins og fjármál og 

rekstur, áætlanagerð, eftirfylgni áætlana og stjórnun.  

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson hefur spurt hvers vegna löggjafinn geri ekki skýrari 

kröfur um stjórnunarhæfni forstöðumanna ríkisins en gert er og setji fram 

samræmdar hæfniskröfur. Starf framkvæmdastjóra snýst að stórum hluta um stjórnun 

og því eðlilegt að þekking sé til staðar á því sviði. Hér hafa einungis verið til 

skoðunar fjárhagslegir mælikvarðar sem einir og sér eru ekki mælikvarðar á heildar 

frammistöðu sveitarfélags því þjónustan sem veitt er verður einnig að vera í takt við 

þarfir íbúanna. Stjórnunarþekking er stór þáttur í áhrifaríkri þjónustustjórnun. Eftir 

höfðinu dansa limirnir, sé stjórnun góð eru meiri líkur á því að millistjórnendur haldi 

sig innan ramma áætlunar og sýni góðan rekstur. Einnig getur verið akkur að 

leiðtogahæfni. Góður leiðtogi fær fólk til að leggja mikið á sig til að ná settum 

markmiðum.  

Gunnar Helgi Kristinsson, stjórnmálafræðiprófessor, telur að sú tíð sé löngu liðin 

þegar allir gátu gengið í embættismannastörf og að háskólamenntaðir séu alls staðar 

yfirgnæfandi í æðstu lögum stjórsýslunnar. Stjórnsýsla er, að mati Gunnars Helga, 

starf sem krefst sérstakrar þekkingar og þjálfunar. Fram kom í viðræðum við 

viðmælendur að sífellt auknar stjórnsýslukröfur væru gerðar til sveitarfélaga og væri 

því gott að hafa þekkingu á lögum og opinberri stjórnsýslu. Nám á þeim sviðum var 

einmitt það sem hvað flestir framkvæmdastjóranna í könnun Báru Hauksdóttur höfðu 

lagt stund á eftir að þeir hófu störf, ásamt stjórnun og fjármálum.  

Rík ástæða er til þess að sveitarstjórnir vandi val stjórnenda með þarfir 

sveitarfélagsins í fyrirrúmi. Gæta verður að því að stjórnendahópurinn sé rétt 

samansettur, hvað hæfni varðar, svo hann geti hvað best sinnt  ráðgjafahlutverki 

gagnvart sveitastjórnum og rekstri sveitarfélagsins á sem bestan hátt. 

Fræðimenn benda á að mikilvægasti þáttur skipulagsheilda er mannauður og því 

þurfi að stjórna honum vel. Ljóst er að stjórnendur þurfa formlega menntun en 

aðalmáli skiptir þó persónuleg samþætting fræða og framkvæmda, félagsleg færni og 

leiðtogahæfileikar. Gott er fyrir sveitarstjórnarmenn að hafa þetta í huga við 

ráðningar í framtíðinni. 
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Með hvaða hætti hefur menntun framkvæmdastjóra sveitarfélaga áhrif á rekstur 

sveitarsjóða?  

Eins og áður hefur verið getið um er margt sem getur haft áhrif á rekstur 

sveitarsjóða. Hér hafa verið til skoðunar fjárhagslegir mælikvarðar á frammistöðu 

sveitarfélaga sem gefa ekki rétta mynd af heildar frammistöðu nema gæði 

þjónustunnar sem veitt er séu jafnframt skoðuð. 

Þar sem ekki er talið rétt að þrengja að kjörgengi sveitarstjórnarmanna með 

hæfniskröfum, getur menntun framkvæmdastjóra sveitarfélaga haft mikið að segja 

fyrir góðan rekstur sveitarsjóða og sveitarfélaganna í heild.  

Viðmælendum  þótti rétt að skilgreina hæfniskröfur til starfsins og samræma þær á 

vettvangi sveitarstjórnarmála. Slík starfsgreining eða skilgreining hæfniskrafna 

hefur ekki verið unnin á þessum vettvangi. Þó hefur verið rætt um að setja fram 

viðmiðunartaxta launa framkvæmdastjóranna. Það getur ekki talist raunhæft nema á 

undan fari starfsgreining.  

Valdið er sveitarstjórna en framkvæmdastjórar eru þeir sem sveitarstjórnarmenn 

leita helst til varðandi ráðgjöf, jafnframt því að vera brúin milli ákvarðana 

sveitarstjórna og framkvæmda. Framkvæmdastjórarnir eru einnig þeir, sem í 

mestum mæli sjá um vandasöm samskipti við ríki, bankastofnanir, eftirlitsstofnanir, 

verktaka, starfsmenn og fleiri.  

Samkvæmt þessari rannsókn virðist tegund menntunar skipta meira máli en 

menntunarstig. Víðast hvar reyndist vera um veika fylgni að ræða en þó voru 

undantekningar þar á. Iðnmenntaðir sýndu góðan árangur hvað framlegð og veltufé 

varðaði en eftirfylgni áætlana þeirra var ekki góð. Árangur viðskiptamenntaðra var 

um og yfir meðallagi varðandi framlegð og veltufé en mjög góður við að framfylgja 

áætlunum, 73% þeirra voru kringum áætlun seinna kjörtímabilið. Hópur 

viðskiptamenntaðra inniheldur jafnt þá sem hafa háskólamenntun, þá sem hafa 

viðskiptamenntun úr framhaldsskólum og rekstrarfræði úr háskólum sem ekki fellur 

undir lokapróf úr grunnnámi háskóla.  

Viðskiptamenntaðir fjármálastjórar reyndust fara frekar yfir áætlun en hinir sem 

ekki höfðu viðskiptamenntun. Þegar þetta var skoðað nánar sást að fjármálastjórar 

án viðskiptamenntunar störfuðu allir við hlið viðskiptamenntaðra 

framkvæmdastjóra. Því er rétt að álykta svo að sveitarstjórnir velji 
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framkvæmdastjóra með tilliti til þess starfsfólks sem fyrir er í stjórnendateymi 

sveitarfélags.  

Við gerum gjarnan ráð fyrir að þeir sem ekki berjist í bökkum hafi meiri stjórn á 

fjármálum sínum en hinir. Ekki reyndist þó bein fylgni milli lágrar 

framlegðar/veltufjár og yfirkeyrslu eins og hefði mátt ætla. Viðvarandi yfirkeyrsla 

leiðir til skuldsetningar og erfiðrar rekstrarstöðu. Því er ekki nóg að vera með háa 

framlegð/veltufé ef yfirkeyrsla er á sama tíma viðhöfð. 

Fræðimenn hafa bent á að rétt sé að skilgreindar verði stjórnunarlegar hæfniskröfur 

fyrir íslenska embættismenn og  háskólamenntun talin eðlileg í ljósi þess að 

rekstrarumhverfi skipulagsheilda verði sífellt flóknara. Það sama getur átt við um 

störf framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Stjórnun felur í sér að vinna með og í 

gegnum aðra og er mikill akkur að því að það sé vel gert, mannauður hverrar 

skipulagsheildar er hans dýrmætasta eign. 

Þættir sem hér skipta máli eru stjórnun, rekstur, lög og opinber stjórnsýsla. Þetta 

voru þeir þættir sem allir viðmælendur voru sammála um að teldust til æskilegrar 

þekkingar fyrir framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Í rannsókn Báru Hauksdóttur var 

einnig algengast að framkvæmdastjórar leggðu stund á þessar námsgreinar 

samhliða starfi sínu, sem sýnir mikilvægi þeirra.  

Stjórnunarþekking er eðlilegur þáttur í svo viðamiklu stjórnunarstarfi sem 

framkvæmdastjórastarf sveitarfélags er. Hún getur skipt sköpum við 

þjónustustjórnun sem er hvað stærsti þáttur rekstrar sveitarfélaga. Leiðtogahæfni 

getur einnig bætt stjórnun sveitarfélaga því góður leiðtogi fær fólk til að leggja á sig 

ómælda vinnu til að ná markmiðum. 

Rekstur og fjármál eru einnig veigamikil í þessu starfi. Yfirkeyrsla og skuldasöfnun 

hafa fylgt mörgum sveitarfélögum og virðist þörf á meiri aga, betri áætlanagerð og 

eftirfylgni. Í ljós kom að mestur þungi samskipta við ríki, banka- og 

eftirlitsstofnarnir varðandi fjármál er á höndum framkvæmdastjóra. Sveitarfélög 

hafa farið stækkandi vegna sameininga síðustu ára og tilfærsla verkefna frá ríki til 

sveitarfélaga hefur aukist, sem eykur þar með rekstrarlegt umfang þeirra. 

Fjárhagslegir mælikvarðar og kostnaðargreining hafa verið ásteytingarsteinn ríkis 

og sveitarfélaga í þessum verkefnatilfærslum. Af framansögðu segir sig sjálft að 

góð þekking á rekstri og fjármálum er nauðsyn.  
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Einnig má benda á gagnrýni á vægi ráðgjafar frá endurskoðendum fyrir 

efnahagshrunið sem talið er að hafi átt þátt í hve illa fór í bönkum og fleiri 

fyrirtækjum. Hafi framkvæmdastjóri góða fjármálaþekkingu er minni ástæða til að 

reiða sig á ráðgjöf utanfrá. 

Gagnsemi þekkingar á lögum og opinberri stjórnsýslu er óumdeilanleg. Sífellt 

auknar stjórnsýslukröfur eru lagðar á sveitarfélög og er mikilvægt að rétt sé staðið 

þar að málum. Opinber stjórnsýsla er flókin og þarfnast sérfræðiþekkingar. 

Miklu máli skiptir að skilgreina hæfniskröfur stjórnenda sveitarfélags vandlega eftir 

eðli starfsins. Gott er að stjórnendahópurinn sé vel samansettur, hvað hæfni varðar. Á 

þann hátt tekst honum hvað best að sinna  ráðgjafahlutverki gagnvart sveitastjórnum 

og sjá um rekstur sveitarfélagsins á sem farsælastan veg.  

Framkvæmdastjórar sveitarfélaga þurfa sannarlega að hafa formlega menntun en 

aðal máli skiptir þó persónuleg samþætting fræða og framkvæmda, félagsleg færni 

og leiðtogahæfileikar. 

Viðvarandi yfirkeyrsla leiðir til skuldasöfnunar. Skuldir margra sveitarfélaga eru of 

miklar, breytingar á fjármálareglum sveitarfélaga með innsetningu nýrra jafnvægis- 

og skuldareglna, er ætlað að koma lagi þar á. Í þessari rannsókn komu fram sterk 

tengsl viðskiptamenntunar og eftirfylgni rekstraráætlana, jafnframt sýndu 

viðskiptamenntaðir um eða yfir meðalárangur varðandi framlegð og veltufé. Er 

viðskiptafræðimenntun leið til betri aga í fjármálum sveitarfélaga?  Því verður ekki 

svarað með þessari rannsókn einni. Eitt er þó víst að agaleysi í fjármálum þar sem 

þarfagreining réði ekki nægilega för, líkt og tíðarandinn var síðustu árin fyrir 

efnahagshrunið, er talin ein helsta orsök erfiðrar rekstrarstöðu margra íslenskra 

sveitarfélaga í dag.  
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8. Viðaukar 

Viðauki 1. Bréf til bæjarskrifstofa: 

Ágæti viðtakandi. 

 

Ég heiti Björg Bára Halldórsdóttir og er nemi í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu og er að skoða menntun bæjarstjóra og 

hugsanleg tengsl menntunar við fjárhagsstöðu bæjarfélaga. Hvergi er til 

gagnagrunnur um menntun bæjarstjóra á Íslandi né neinar rannsóknir í þeim efnum. 

Ég óska því eftir liðsinni þínu við þessa upplýsingaöflun.  

Á skjali sem hér fylgir í viðhengi er listi yfir bæjarstjóra skipt eftir kjörtímabilum. 

Sums staðar hef ég sett inn upplýsingar sem ég hef nálgast á netinu sem ég bið þig að 

yfirfara. Vinsamlegast setjið þar til viðbótar eftirfarandi upplýsingar í viðeigandi reiti 

í skjalinu og sendið mér það síðan aftur á netfangið bjorgbara@simnet.is :  

 

1. Nafni bæjarstjóra og upplýsingum bætt við í viðkomandi reit vanti það. 

2. Menntun bæjarstjóra skráð við viðkomandi nafn. 

3. Starfstími skráður við viðkomandi nafn sé hann minni en eitt kjörtímabil. 

4. Pólitísk ráðning: Setjið P fyrir framan viðkomandi nafn.  

(Pólitísk ráðning: Sæti á lista, fyrirfram ákveðinn kandidat, ráðið án auglýsingar) 

5. Fjármálastjóri í starfi hjá bæjarfélagi. Sé enginn fjármálastjóri setjið 0 í viðkomandi reit, 1 

fyrir viðskiptamenntaðan fjármálstjóra og 2 fyrir aðra menntun.  

(þessi spurningalisti er einnig neðst í meðfylgjandi skjali) 

Ef eitthað er óljóst eða spurninga er þörf þá vinsamlegast hafið samband: 

 bjorgbara@simnet.is eða sími 8635422. 

Ef nokkur kostur er að svara þessu fyrir næstkomandi mánudag 18.október væri það 

alveg ljómandi. 

Með vinsemd og fyrirfram þökk, 

Björg Bára 

Björg Bára Halldórsdóttir,  

Engihlíð 14, 

355 Ólafsvík. 

Sími 436-1680 og 863-5422  
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Viðauki 2. Spurningalisti: 

Nr. Sveitarfélag Fjármála 

stjóri 

2002 - 2006 2006- 2009 

1 Reykjavíkurborg  Ingibjörg S. Gísladóttir, 

Þórólfur Árnason, 

Steinunn V. Óskarsdóttir,  

Vilhjálmur Vilhjálmsson, 

Dagur B.Eggertsson, 

Ólafur F. Magnússon, 

Hanna B. Kristjánsdóttir 

 

2 Kópavogsbær  Gunnar I Birgisson, 

Hansína Björgvinsdóttir, 

Sigurður Geirdal 

 

Gunnsteinn Sigurðsson, 

Gunnar I Birgisson  

3 Seltjarnarneskaupstaður  Jónmundur Guðmarsson Ásgerður Halldórsd.  

 Jónmundur Guðmarsson 

 

4 Garðabær  Gunnar Einarsson,  

Ásdís Halla Bragadóttir 

 

Gunnar Einarsson 

5 Hafnarfjarðarkaupstaður  Lúðvík Geirsson Lúðvík Geirsson 

 

6 Sveitarfélagið Álftanes  Guðmundur Gunnarsson, 

Gunnar V. Gíslason 

 

Pálmi Þór Másson, 

Sigurður Magnússon 

7 Mosfellsbær  Ragnheiður 

Ríkharðsdóttir 

 

Haraldur Sverrisson, 

8 Reykjanesbær  Árni Sigfússon Árni Sigfússon 

 

9 Grindavíkurbær  Ólafur Örn Ólafsson Ólafur Örn Ólafsson 

 

10 Sandgerðisbær  Sigurður V.Ásbjarnarson Sigurður V.Ásbjarnarson 

  

11 Sveitarfélagið Garður  Sigurður Jónsson 

 

Ásmundur Friðriksson, 

Oddný Harðardóttir 

 

12 Sveitarfélagið Vogar  Jóhanna Reynisdóttir Róbert Ragnarsson 

 

13 Akraneskaupstaður  Guðmundur P. Jónsson, 

Gísli Gíslason 

 

Gísli S.Einarsson,  

14 Borgarbyggð  Páll S. Brynjarsson Páll S.Brynjarsson 

 

15 Grundarfjarðarbær  Björg Ágústsdóttir  Guðmundur Ingi 

Gunnlaugsson 

 

16 Stykkishólmsbær  Erla Friðriksdóttir,  

Óli Jón Gunnarsson 

 

Erla Friðriksdóttir 
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17 Snæfellsbær  Kristinn Jónasson   Kristinn Jónasson 

  

18 Bolungarvíkurkaupstaður  Einar Pétursson 

 

Grímur Atlason 

Elías Jónatansson 

 

19 Ísafjarðarbær  Halldór Halldórsson Halldór Halldórsson 

 

20 Vesturbyggð  Guðmundur Guðlaugss. Ragnar Jörundsson 

 

21 Sveitarfélagið 

Skagafjörður 

 Ársæll Guðmundsson Guðmundur Guðlaugsson 

22 Húnaþing vestra  Skúli Þórðarson Skúli Þórðarson 

 

23 Blönduósbær   Jóna Fanney Friðriksd. Arnar Þór Sævarsson 

 

24 Akureyrarkaupstaður  Kristján Þór Júlíusson  Hermann Jón Tómasson,  

 Sigrún Björk Jakobsdóttir 

 

25 Norðurþing  Reinhard Reynisson Bergur Elías Ágústsson 

 

26 Fjallabyggð  Runólfur Birgisson, 

Guðmundur Guðlaugss., 

Stefanía Traustad. (Ól.) 

 

Þórir Kristinn Þórisson 

27 Dalvíkurbyggð  Sigurður V. Bragason Svanfríður Jónasdóttir 

  

28 Eyjafjarðarsveit  Guðmundur Jóhannsson 

 

Jónas Vigfússon, 

Guðmundur Jóhannsson 

 

29 Þingeyjarsveit  Ólína Arnkelsdóttir, 

Jóhann Guðni Reynisson 

 

Tryggvi Harðarson 

30 Fjarðabyggð  Guðmundur Bjarnason 

Neskaupst. 

(Fáskrúðs-og Mjóafjhr. 

Sér) 

 

Helga Jónsdóttir 

31 Fljótsdalshérað  Eiríkur B. Björgvinsson 

 

Eiríkur B. Björgvinsson 

32 Sveitarfélagið 

Hornafjörður 

 Albert Eymundsson Hjalti Þór Vignisson 

33 Vestmannaeyjabær  Bergur E.Ágústsson Elliði Vignisson 

 

34 Sveitarfélagið Árborg  Einar Njálsson Ragnheiður Hergeirsdóttir, 

Stefanía Karlsdóttir 

  

35 Rangárþing eystra  Ágúst Ingi Ólafsson Elvar Eyvindsson,  

Unnur Brá Konráðsdóttir 
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36 Rangárþing ytra  Guðmundur Ingi 

Gunnlaugsson 

 

Örn Þórðarson 

37 Hrunamannahreppur  Ísólfur Gylfi Pálmason Ísólfur Gylfi Pálmason 

 

38 Hveragerðisbær  Orri Hlöðversson Aldís Hafsteinsdóttir 

  

39 Sveitarfélagið Ölfus  Ólafur Áki Ragnarsson Ólafur Áki Ragnarsson 

 

40 Bláskógabyggð  Valtýr Valtýsson Valtýr Valtýsson 

 

Heimild: Samband Íslenskra sveitarfélaga (e.d.). Sveitarfélög. Sótt 13.september 

2010 af: http://www.samband.is/sveitafelogin/ 

 

1. Nafni bæjarstjóra og upplýsingum bætt við í viðkomandi reit vanti það. 

2. Menntun bæjarstjóra skráð við viðkomandi nafn. 

3. Starfstími skráður við viðkomandi nafn sé hann minni en eitt kjörtímabil. 

4. Pólitísk ráðning: Setjið P fyrir framan viðkomandi nafn.  

(Pólitísk ráðning: Sæti á lista, fyrirfram ákveðinn kandidat, ráðið án auglýsingar) 

5. Fjármálastjóri í starfi hjá bæjarfélagi: Sé enginn fjármálastjóri setjið 0 í viðkomandi reit, 

 1 fyrir viðskiptamenntaðan fjármálstjóra og 2 fyrir aðra menntun.  
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Viðauki 3. Spurningar til valinna bæjarstjóra: 

 

Spurningar til núv.og fyrrv.bæjarstjóra 

 

1. Hvað hefur þú starfað lengi sem bæjarstjóri ?/Hvað starfaðir þú lengi ? 

Svar: 

 

2. Hvernig var ráðningu þinni háttað í núverandi/síðasta bæjarstjórastarf ?  

a) Samkvæmt auglýsingu. b) Beint af bæjarstjórn, án auglýsingar. c)Var á lista d) 

Annað. 

Svar: 

 

3. Hvaða menntun, reynslu og hæfni var verið að leita eftir þegar þú varst 

ráðin/n ? 

Svar:  

 

4. Hver er menntun þín ? 

Svar: 

 

5. Hver er starfreynsla þín ? 

Svar: 

 

6. Telur þú að menntun þín hafi nýst þér í starfi og hvað þá helst ? 

Svar: 

 

7. Telur þú að starfsreynsla þín hafi nýst þér í starfi og hvað þá helst ? 

Svar: 

 

8. Hefur þú aflað þér menntunar í tengslum við starf þitt eftir að þú tókst við 

starfi ? Ef já, hvaða menntun, skólar, námskeið ?  

Svar: 
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9. Hvaða menntun (burtséð frá þinni menntun) telur þú að nýtist best í starfi 

bæjar-/sveitarstjóra ? 

Svar: 

 

10. Hvaða þekking/ reynsla/eiginleikar telur þú að nýtist best í starfi bæjar-

/sveitarstjóra ? 

Svar: 

 

11. Nú er yfirleitt ekki gerð krafa um háskólamenntun eða aðra formlega 

menntun við auglýsingu framkvæmdastjórastarfs hjá sveitarfélögum heldur 

oft talað um að ákveðin menntun sé æskileg. Telur þú að kröfur um menntun 

bæjar/-sveitarstjóra séu nægar ? 

Svar: 

 

12. Í sveitarstjórnarlögum er ekki getið um æskilega menntun eða reynslu bæjar-

/sveitarstjóra. Telur þú ástæðu til að lögbinda lágmarkskröfur til starfsins eða 

skilgreina þær á annan hátt ? 

Svar: 

 

13. Í sveitarstjórnarlögum er getið um að bæjar-/sveitarstjóri og bæjar-

/sveitarstjórn skuli árita ársreikninga. Telur þú rétt að lögbinda eða á annan 

hátt skilgreina lágmarksþekkingu þessara aðila á greiningu ársreikninga ? 

Svar: 

 

14. Nú gera lögin ráð fyrir að sveitarstjórn beri ábyrgð á stjórn sveitarfélags, þar 

með talið fjárreiðum þess. Telur þú að gera þurfi einhverjar kröfur um 

þekkingu sveitarstjórnarmanna á þessu sviði ? 

Svar: 

 

15. Samband íslenskra sveitarfélaga heldur námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn í 

byrjun hvers kjörtímabils. Telur þú rétt að gera þá kröfu til 

sveitarstjórnarmanna um að þeir sitji þetta námskeið í byrjun starfs og til 

endurmenntunar á ákveðnu árabili ? 
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Svar: 

 

16. Það vekur athygli hve lítill hluti framkvæmdastjóra sveitarfélaga eru konur 

eða fjórðungur eða minna, einnig er starfstími þeirra styttri en karla 

samkvæmt rannsóknum. Telur þú ástæðu til að fjalla um þetta á vettvangi 

Samtaka sveitarfélaga eða á öðrum vettvangi eða hefur það nú þegar verið 

gert ? Telur þú rétt að gera eitthvað til að jafna hlut kynjanna á þessum 

starfsvettvangi ? 

Svar: 

 

17. Leita sveitarstjórnarmenn til endurskoðenda eða annarra ráðgjafa til aðstoðar 

við greiningu ársreiknings sveitarsjóða fyrir undirritun ? Hverra ? 

Svar: 

 

18. Er eitthvað annað sem þú vildir bæta við að lokum ? 

Svar: 
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Viðauki 4. Sveitarfélög og fjárhagur: 

Sveitarfélög og fjárhagur 2003-2006.Tölur í þúsundum króna, yfirkeyrsla er hlutfallstala. 

 

Nr. Sveitarfélag Yfirkeyrsla Framlegð Veltufé 

1 Reykjavíkurborg Sleppt Sleppt Sleppt 

2 Kópavogsbær Sleppt Sleppt Sleppt 

3 Seltjarnarneskaupstaður 1,02 3704 77 

4 Garðabær 1,03 23895 54 

5 Hafnarfjarðarkaupstaður 1,11 -7010 24 

6 Sveitarfélagið Álftanes Sleppt Sleppt Sleppt 

7 Mosfellsbær 1,1 21502 46 

8 Reykjanesbær 1,17 -21035 -15 

9 Grindavíkurbær 1,04 -6533 43 

10 Sandgerðisbær 1,16 -9405 10 

11 Sveitarfélagið Garður 1,07 23717 30 

12 Sveitarfélagið Vogar 1,36 -9607 -7 

13 Akraneskaupstaður 1,09 -16753 45 

14 Borgarbyggð 1,19 4827 29 

15 Grundarfjarðarbær 1,25 -29705 15 

16 Stykkishólmsbær 0,92 -32095 27 

17 Snæfellsbær 0,94 -954 30 

18 Bolungarvíkurkaupstaður 1,06 -24477 21 

19 Ísafjarðarbær 0,90 -9911 12 

20 Vesturbyggð 1,03 28296 70 

21 Sveitarfélagið Skagafjörður 1,10 -17182 12 

22 Húnaþing vestra 1,07 -26336 39 

23 Blönduósbær  1,10 -32308 12 

24 Akureyrarkaupstaður 1,08 -11751 36 

25 Norðurþing 1,16 7240 24 

26 Fjallabyggð Sleppt Sleppt Sleppt 

27 Dalvíkurbyggð 1,10 -7860 33 

28 Eyjafjarðarsveit 1,13 -4703 36 

29 Þingeyjarsveit Sleppt Sleppt Sleppt 

30 Fjarðabyggð 1,12 13810 39 

31 Fljótsdalshérað 1,12 35118 64 

32 Sveitarfélagið Hornafjörður 1,05 31817 60 

33 Vestmannaeyjabær 1,25 -1640 3 

34 Sveitarfélagið Árborg 1,05 3532 30 

35 Rangárþing eystra 1,10 -3603 50 

36 Rangárþing ytra 1,14 -32284 15 

37 Hrunamannahreppur 1,14 1305 21 

38 Hveragerðisbær 1,20 -6941 9 

39 Sveitarfélagið Ölfus 1,04 4900 43 

40 Bláskógabyggð 1,18 -23622 -2 
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Sveitarfélög og fjárhagur 2007-2009.Tölur í þúsundum króna, yfirkeyrsla er hlutfallstala. 

 

Nr. Sveitarfélag Yfirkeyrsla Framlegð Veltufé 

1 Reykjavíkurborg Sleppt Sleppt Sleppt 

2 Kópavogsbær 1,34 25438 36 

3 Seltjarnarneskaupstaður Sleppt Sleppt Sleppt 

4 Garðabær 1,07 48644 24 

5 Hafnarfjarðarkaupstaður 1,33 1050 84 

6 Sveitarfélagið Álftanes Sleppt Sleppt Sleppt 

7 Mosfellsbær Sleppt Sleppt Sleppt 

8 Reykjanesbær 1,42 -40482 37 

9 Grindavíkurbær 1,09 -112430 -84 

10 Sandgerðisbær 1,25 -60254 95 

11 Sveitarfélagið Garður Sleppt Sleppt Sleppt 

12 Sveitarfélagið Vogar 0,92 -24573 192 

13 Akraneskaupstaður 1,24 3714 102 

14 Borgarbyggð 1,39 -10303 60 

15 Grundarfjarðarbær 1,47 -42543 40 

16 Stykkishólmsbær 0,93 -7067 39 

17 Snæfellsbær 1,05 78483 74 

18 Bolungarvíkurkaupstaður Sleppt Sleppt Sleppt 

19 Ísafjarðarbær 1,22 24215 57 

20 Vesturbyggð 1,38 35383 47 

21 Sveitarfélagið Skagafjörður 1,08 12774 59 

22 Húnaþing vestra 1,02 20562 52 

23 Blönduósbær  Sleppt Sleppt Sleppt 

24 Akureyrarkaupstaður Sleppt Sleppt Sleppt 

25 Norðurþing 1,21 43360 49 

26 Fjallabyggð 1,09 36465 130 

27 Dalvíkurbyggð 1,05 55665 130 

28 Eyjafjarðarsveit Sleppt Sleppt Sleppt 

29 Þingeyjarsveit 1,34 -37821 14 

30 Fjarðabyggð 1,29 5261 67 

31 Fljótsdalshérað 1,09 -35093 21 

32 Sveitarfélagið Hornafjörður 1,02 96754 166 

33 Vestmannaeyjabær 1,4 58778 136 

34 Sveitarfélagið Árborg Sleppt Sleppt Sleppt 

35 Rangárþing eystra Sleppt Sleppt Sleppt 

36 Rangárþing ytra 1,36 -31048 13 

37 Hrunamannahreppur 1,19 26665 69 

38 Hveragerðisbær 1,13 26207 43 

39 Sveitarfélagið Ölfus 1,1 32448 110 

40 Bláskógabyggð 1,06 7395 53 
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Viðauki 5. Viðhorf framkvæmdastjóra. 

 

Leitað var til fimm reynslumikilla bæjarstjóra og þeir spurðir álits á umfjöllunarefni 

þessarar rannsóknar. Bæjarstjórarnir voru valdir með tilliti til mismunandi menntunar 

þeirra og einnig var gætt að kynjahlutfalli í samræmi við raunstöðu. Um hálfstaðlað 

viðtal var að ræða þar sem spurningalisti var sendur í tölvupósti á viðkomandi og 

hann beðinn að svara og senda rannsakanda svörin. Svörin voru síðan rædd í 

símaviðtali og önnur málefni eftir atvikum. 

Þeir sem urðu fyrir svörum voru Björg Ágústsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri í 

Grundarfirði til 11 ára.  Hún hefur kandidatspróf í lögfræði og tók einnig þriggja 

anna nám við EHÍ í opinberri stjórnsýslu og stjórnun í byrjun starfstíma síns. Hún 

starfar nú sem verkefnisstjóri og ráðgjafi hjá Alta ehf. Eiríkur Björn Björgvinsson tók 

við bæjarstjórastarfi á Akureyri í júní 2010 en hafði áður verið bæjarstjóri á 

Fljótsdalshéraði í átta ár. Hann er íþróttakennari að mennt með diploma í 

skólastjórnun og íþróttafræðum. Halldór Halldórsson var bæjarstjóri á Ísafirði í tólf 

ár en starfar nú sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann hefur 

stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands auk þess sem hann er löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja- og skipasali og sjúkraflutningamaður. Hann a einnig að baki fjölda 

námskeiða á sviði stjórnunar og reksturs. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri til 12 ára í 

Snæfellsbæ, er rekstrarfræðingur frá Samvinnuháskólanum á Bifröst og hefur auk 

þess tekið ýmis námskeið í stjórnun, rekstri og opinberri stjórnsýslu. Reinhard 

Reynisson var bæjarstjóri í 18 ár, lengst af á Húsavík en starfar nú sem 

framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga. Hann er menntaður 

stjórnmálfræðingur en tók auk þess ýmis námskeið í stjórnun og rekstri. 

Menntun sem nýtist í starfi. Viðmælendur voru fyrst spurðir hvort þeir teldu 

menntun sína hafa nýst þeim í starfi og hvaða þættir þá helst. Öll voru þau sammála 

því að formlegt nám þeirra hefði nýst þeim vel á einn eða annan hátt. Þeir sem 

stundað höfðu háskólanám töldu það skila sér í færni í að greina orsakir og 

afleiðingar, leita heimilda, kryfja mál til mergjar og við rökhugsun. En þegar spurt 

var hvaða menntun þeir teldu henta hvað best var svar þeirra allra að allt nám nýttist 

vel því starfið væri fjölbreytt. Helstu áherslur væru þó á sviði greiningarvinnu, 

stjórnunar, rekstrar og mannlegra samskipta. Nám eitt og sér gerði ekkert nema færni 

væri fyrir hendi hjá einstaklingi til að nýta það í starfi. Einn sagði að þegar þetta 
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umræðuefni bæri á góma innan raða framkvæmdastjóranna væru svör þeirra oftast 

bundin því hvort þeir sjálfir hefðu háskólamenntun eða ekki. Þeir háskólamenntuðu 

teldu menntun þeirra búa þá vel undir krefjandi og fjölbreytt starf en hinir væru 

yfirleitt á því að sama væri á hvaða stigi námið væri. Nefnt var að tegund æskilegs 

náms færi eftir því hvaða þekking væri til staðar hjá öðrum  starfsmönnum 

sveitarfélagsins svo sem bæjarriturum og fjármálastjórum. Ákjósanlegast væri að 

stjórnendahópurinn væri skipaður einstaklingum með ólíka menntun. Sumir höfðu 

reynslu af því að ýmsir gerðu ráð fyrir því að framkvæmdastjórar sveitarfélaga hefðu 

menntun á sviði fjármála eða lögfræði þó raunin sé jú allt önnur (Björg Ágústsdóttir, 

munnleg heimild,12.feb.2011; Eiríkur Björgvinsson, munnleg heimild, 26.jan.2011; 

Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 25.jan.2011; Kristinn Jónasson, munnleg 

heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, munnleg heimild, 31.jan.2011). 

Reynsla, þekking og eiginleikar sem nýtist í starfi. Reynsla af fyrri störfum sem 

talið var að nýttist hvað helst í starfi er í stjórnun, rekstri, fjármálum og verklegum 

framkvæmdum. Mannleg samskipti væru einnig stór hluti starfsins og því væri 

dýrmætt að hafa reynslu af þeim. Einnig reynsla og þekking á nærsamfélaginu og 

hvernig það virkar. Leiðtogahæfileikar og reynsla af félagsstörfum, einnig á 

pólitískum vettvangi,  þótti gott veganesti. Starfið fæli í sér málamiðlanir, að leita 

lausna og leiða samstarf og því reyndi mikið á mannleg samskipti og þekkingu á 

þeim sem og sjálfsþekking til að standa við  ákvarðanir sínar og gjörðir. Einn sagði 

að það sem væri hvað skemmtilegast við starfið væri stjórnun og rekstur annars vegar 

og hin miklu mannlegu samskipti hins vegar og þörfin á að eiga gott samstarf við 

allskonar fólk (Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur 

Björgvinsson, munnleg heimild, 26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 

25.jan.2011; Kristinn Jónasson, munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, 

munnleg heimild, 31.jan.2011). 

Menntunarkröfur til starfsins. Við ráðningu í starf framkvæmdastjóra sveitarfélaga 

eru yfirleitt ekki gerðar kröfur um háskólamenntun né aðra menntun þó oft sé 

háskólamenntun talin æskileg og voru viðmælendur spurðir í ljósi þess hvort þeir 

teldu menntunarkröfurnar nægar. Einnig var spurt hvort ástæða væri til að lögbinda 

eða skilgreina menntunarkröfur á einhvern hátt.  Almennt voru viðmælendur á því að 

menntunarkröfur væru nægar og að treysta yrði lýðkjörnum fulltrúum til að velja þá 

sem best hentuðu til starfsins í hverju tilfelli, samanber það sem áður kom fram um 
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mismunandi menntun stjórnunarteymis sveitarfélags. Þar sem 

framkvæmdastjórastarfið væri í raun pólitískt og því væri stundum sinnt af 

sveitarstjórnarmönnum væri ekki rétt að lögbinda menntunarkröfur. Hins vegar þótti 

viðmælendum rétt þar sem rekstrarumhverfi sveitarfélaga yrði sífellt flóknara og 

auknar stjórnsýslukröfur lagðar á sveitarfélög að skilgreining yrði gerð á almennum 

kröfum til starfsins. Einnig væri rétt að brýna fyrir sveitarstjórnum að það sé hlutverk 

þeirra að skilgreina kröfur til starfsins í samræmi við eðli þess. Einn viðmælenda 

talaði um að starf framkvæmdastjórans væri mjög ábyrgðarmikið og gerði kröfur um 

margvíslega hæfni, sem ekki hafi verið lagst nógu vel yfir að skilgreina. Kröfur til 

lýðkjörinna fulltrúa og þar með til framkvæmdastjóra sveitarfélaga töldu 

viðmælendur hafa aukist á liðnum árum með breyttum samfélagsháttum, jafnt á sviði 

þekkingar og persónulegra eiginleika. Mikið reyndi á framkvæmdastjóra í daglegum 

rekstri, í samskiptum við ríki, bankastofnanir, eftirlitsstofnanir og fleiri. Einn 

svarenda tiltók eftirfarandi þætti sem sveitarstjórnarmenn bæru að hafa í huga við 

skilgreiningu starfsins og ríma þeir við ummæli annarra viðmælenda (Björg 

Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur Björgvinsson, munnleg heimild, 

26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 25.jan.2011; Kristinn Jónasson, 

munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, munnleg heimild, 31.jan.2011). 

 Stjórnun, forysta og fyrirsvar – frumkvæði og ábyrgð, 

  út á við og inn á við.  

 Lagaumhverfi, skyldur og ábyrgð.  

 Rekstur, fjárhagsleg umsýsla og stjórnun, meðal  

  annars áætlanagerð, innkaup og samningar 

 

Ársreikningar, ábyrgð og ráðgjöf. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kom fram þungur 

áfellisdómur á endurskoðendur í landinu og þeir ekki taldir sinna skyldum sínum 

nægilega vel varðandi endurskoðun íslenskra banka árin fyrir efnahagshrun 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 11.kafli, bls.153).  

Bjarni Frímann Karlsson, lektor við Háskóla Íslands, hefur skoðað samþjöppun 

endurskoðunarfyrirtækja á Íslandi og hugsanlegar afleiðingar hennar. Hann telur 

hvarvetna blasa við í skýrslu Rannsóknarnefndarinnar að svipað megi segja um 

endurskoðun bankanna og  annarra rekstrareininga í landinu. Telur hann 

endurskoðunarstéttinni ekkert nauðsynlegra núna en að styrkja óhæði sitt. Hann telur 
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einnig að endurskoðendur hafi sinnt óeðlilega stórum þætti ráðgjafar til þeirra 

fyrirtækja sem þeir sáu um að endurskoða (Bjarni Frímann Karlsson, 2010, bls.43).  

Bjarni Frímann skoðaði þjú hundruð ársreikninga í úttekt sinni og komst að því að 

aðeins einn þeirra var með fyrirvara í áritun endurskoðenda og þrír með ábendingu í 

lok áritunar fram að miðju ári 2008 og hafa endurskoðendur því talið svo til allar 

þessar rekstrareiningar rekstrarhæfar þremur mánuðum fyrir hrun (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2010, bls.46). 

Í ljósi þessara upplýsinga voru viðmælendur spurðir um ábyrgð sveitarstjórnarmanna 

og framkvæmdastjóra sveitarfélaga á áritun ársreikninga og hvaðan þeir fengju 

ráðgjöf við greiningu þeirra. 

Viðmælendur voru sammála um að ekki væri hægt að gera formlegar kröfur til 

sveitarstjórnarmanna um þekkingu á greiningu ársreikninga. Ekki mætti þrengja að 

kjörgengi manna til sveitarstjórna og að treysta yrði lýðkjörnum fulltrúum til að afla 

sér þeirrar þekkingar sem til þyrfti. Samt sem áður væri rétt að hafa reglur og umgerð 

skýrari og góðar og vel skilgreindar fjármálareglur. Gott væri að þessir aðilar fengju 

allavega  lágmarksleiðsögn í greiningu ársreikninga. Einnig mætti Samband íslenskra 

sveitarfélaga eða jafnvel Innanríkisráðuneytið brýna fyrir kjörnum fulltrúum ábyrgð 

þeirra við áritun ársreiknings.  Varðandi framkvæmdastjórana telja viðmælendur, 

eins og áður var getið, að sveitarstjórnir skuli gæta þess að þekking sé til staðar innan 

kerfisins á málefninu (Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur 

Björgvinsson, munnleg heimild, 26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 

25.jan.2011; Kristinn Jónasson, munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, 

munnleg heimild, 31.jan.2011). 

Flestir nefndu námskeið Sambands íslenskra sveitarfélaga sem vettvang til 

þekkingarmiðlunar til lýðkjörinna fulltrúa og töldu jafnvel  mögulegt, í ljósi opinnar 

stjórnsýslu sem svo mjög hefur verið til umræðu eftir efnahagshrun, að á einhvern 

hátt væri hugsanlega hægt að upplýsa kjósendur um hvort sveitarstjórnarmenn sinntu 

skyldu sinni varðandi það að afla sér þekkingar á málefnum eins og þessum, hafi þeir 

hana ekki fyrir. Allir töldu þeir að sveitarstjórnarmenn ættu að fara á námskeiðin, 

allvega í byrjun starfs og jafnvel einnig á einhverra ára fresti til endurmenntunar 

(Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur Björgvinsson, munnleg 

heimild, 26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 25.jan.2011; Kristinn 
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Jónasson, munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, munnleg heimild, 

31.jan.2011). 

Þegar spurt var um þátt endurskoðenda við ráðgjöf um fjármál og greiningu 

ársreikninga voru flestir á því að hlutur þeirra væri þar stór. Flestir nefndu að 

endurskoðendur kynntu ársreikning á fundi sveitarstjórnar, jafnvel væru yfirferðirnar 

þar tvær eða fleiri með endurskoðendum. Misjafnt sögðu þeir vera hvað 

sveitarstjórnarmenn settu sig vel inn í málin en yfirleitt sinntu þeir starfi sínu vel og 

leituðu eftir aðstoð og spyrðu um það sem þeir hefðu ekki skilning á. Oft er nokkurs 

konar verkaskipting innan hópanna (minnihluta og meirihluta) þar sem einn kafar 

ofan í  fjárhagsmálin, annar í menntamálin og svo framvegis. Þó einnig hafi verið 

nefndur hlutur annarra starfsmanna sveitarfélaga við ráðgjöf um ársreikninga er ljóst 

á orðum viðmælenda að endurskoðendur  gegna  þar  stóru hlutverki. Þetta er 

umhugsunarvert í ljósi áðurnefndra athugasemda Rannsóknarnefndar Alþingis og 

Bjarna Frímanns Karlssonar. Einnig kom fram í máli hluta hópsins að 

endurskoðendur hefðu ekki verið nógu gagnrýnir, til dæmis á lántökur sveitarfélaga 

og ekki brýnt nægilega fyrir sveitarstjórnarmönnum afleiðingar mikillar 

skuldsetningar. Einn viðmælandi nefndi að hann hefði séð að yngri endurskoðendur 

hefðu meiri tilhneigingu til að samþykkja skuldsetningu og meiri áhættu og geti það 

lýst þeim tíðaranda sem allir viðmælendur töluðu um að hefði mótað gjörðir 

sveitarstjórnarmanna eins og annarra á Íslandi árin fyrir efnahagshrun. Þessar 

upplýsingar eru mjög umhugsunarverðar, það er að endurskoðendur veiti ráðgjöf 

varðandi áhættulántökur sem þeim ber síðan að gera athugasemd við fari allt á verri 

veginn seinna meir (Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur 

Björgvinsson, munnleg heimild, 26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 

25.jan.2011; Kristinn Jónasson, munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, 

munnleg heimild, 31.jan.2011). 

Fjárhagsstaða sveitarfélaga. Þegar rætt var við viðmælendur um erfiða 

fjárhagsstöðu ýmissa sveitarfélaga síðustu ár voru flestir á því að tíðarandinn og 

áhættusækni hefði orðið mörgum að falli. Agaleysi hefði orðið til þess að látið hafi 

verið að kröfum jafnvel fámennra íbúahópa um ákveðna þjónustu og framkvæmdir 

ekki verið ígrundaðar nógu vel. Þarfagreining hefði þar ekki ráðið gjörðum í 

nægilega miklum mæli. Sveitarstjórnarmenn og framkvæmdastjórar hefðu ekki sýnt 

nægilega ábyrgð og aðgát varðandi útgjöld og gert hafi verið ráð fyrir endalausri 
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aukningu tekna og jafnvel gerðar fjárhagsáætlanir miðað við væntanlegar 

framkvæmdir. Þar er til dæmis átt við áætlanir Reykjanesbæjar um tekjur af 

fyrirhuguðu álveri í Helguvík sem ekkert varð svo af. Viðmælendur töldu að aðhald 

af hálfu ríkisins hefði verið of lítið síðustu ár fyrir efnahagshrun. Úr því hafi verið 

bætt síðustu tvö ár og  hluta þess megi merkja í endurskoðuðum sveitarstjórnarlögum 

sem nú eru í vinnslu. Ekki er hægt að segja að aðhaldsleysi þetta flokkist algerlega á 

ábyrgð ríkisins því árið 2007 komu ráðherra sveitarstjórnarmála og formaður 

Sambands sveitarfélaga fram með endurskoðaðar fjármálareglur sem ekki hlutu 

góðan hljómgrunn meðal sveitarstjórnarmanna og voru ekki samþykktar (Björg 

Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur Björgvinsson, munnleg heimild, 

26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 25.jan.2011; Kristinn Jónasson, 

munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, munnleg heimild, 31.jan.2011). 

Samskipti ríkis og sveitarfélaga hafi einnig mátt vera á betri veg hvað varðaði 

verkaskiptingu og tilfærslu verkefna sem oft fylgdu ekki fjármunir (Björg 

Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur Björgvinsson, munnleg heimild, 

26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 25.jan.2011; Kristinn Jónasson, 

munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, munnleg heimild, 31.jan.2011). 

Kynjaskipting framkvæmdastjóra. Að lokum var spurt um hlut kvenna í röðum 

framkvæmdastjóra þar sem konur eru um 20-25% en karlar 75-80% og hvort ástæða 

væri til aðgerða eða umfjöllunar vegna ójafnrar stöðu kynjanna á þessum vettvangi.  

Flestir voru á því að hlutfall kvenna sem sæktu um starfið væri svipað og þeirra sem 

ráðnir væru. Vandamálið væri að of fáar konur sæktu um starfið. Ástæður þess eru 

taldar geta verið nokkrar en það sem helst þótti standa upp úr var að starfið væri 

krefjandi og tímafrekt og því oft sinnt utan hefðbundins vinnutíma. Einnig voru 

nokkrir á því að argaþras og umtal sem fylgir jafn pólitísku starfi henti síður konum 

eða allavega að þó nokkur hluti kvenna hefði síður áhuga á þannig starfi heldur en 

karlar. Ástæðan lægi því í samfélagsþættinum og því hvað jafnréttið er í raun stutt á 

veg komið. Lausnin lægi í því að jafna hlut kynja á heimilum og að starfið yrði gert 

fjölskylduvænna (Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur 

Björgvinsson, munnleg heimild, 26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 

25.jan.2011; Kristinn Jónasson, munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, 

munnleg heimild, 31.jan.2011). 



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

101 

Öllum þótti viðmælendum ástæða til þess að um málið væri fjallað og unnið í því á 

vettvangi sveitarstjórna enda hefði það verið gert undanfarin ár hvað varðaði 

sveitarstjórnirnar sjálfar. Þar hefði konum fjölgað í kjölfarið. En von fólks var sú að 

með fjölgun kvenna í sveitarstjórnum myndu aðstæður framkvæmdastjóranna 

breytast (Björg Ágústsdóttir, munnleg heimild, 12.feb.2011; Eiríkur Björgvinsson, 

munnleg heimild, 26.jan.2011; Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 25.jan.2011; 

Kristinn Jónasson, munnleg heimild, 19.jan.2011;  Reinhard Reynisson, munnleg 

heimild, 31.jan.2011). 
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Viðauki 6. Menntun framkvæmdastjóra 

 

Áttatíu og fimm einstaklingar sem gegndu framkvæmdatjórastöðum tímabilið frá 

2002 til 2010 eru með níutíu og sjö ólík próf. Þessum prófum var skipt upp í 

eftirfarandi fimm flokka: 

Menntun á sviði viðskipta. Tuttugu og fimm prósent prófa reyndust vera á sviði 

viðskipta. Þar er ýmist um að ræða efsta menntunarstig eða aukamenntun. Tveir eru 

með MBA (Master of Business Administration) þar af annar sem framhaldsnám eftir 

verkfræði. Tveir eru með Cand Oecon (lengra nám en BS) gráðu í hagfræði. Þrír eru 

með viðskiptafræði sem aðalmenntun og tveir sem aukafag. Einn er með hagfræði 

sem aukafag. Tveir eru með diploma í rekstri og stjórnun á háskólastigi. Tveir eru 

rekstrarfræðingar frá Háskólanum á Bifröst og fjórir með samvinnuskólapróf frá 

Samvinnuskólanum sem áður fyrr var starfræktur á framhaldsskólastigi á Bifröst. 

Tveir eru með verslunarpróf og einn með stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands. 

Menntun á sviði laga og opinberrar stjórnsýslu. Í þennan flokk var sett saman, 

vegna tengsla, lögfræði, stjórnmálafræði og mannréttindi. Tuttugu og fimm prósent 

framkvæmdastjóranna hafa menntun sem svarar til þessa flokks eða tuttugu próf þar 

af þrettán á sviði stjórnmálafræði en sjö á lögfræðisviði. Fimm reyndust vera með 

Cand jur próf (5 ára laganám) og einn með embættispróf í lögfræði. Einn er með 

masterspróf í mannréttindum og alþjóðalögum. Ellefu eru stjórnmálafræðingar og 

fimm þeirra með masterspróf, ýmist í stjórnmálafræði eða opinberri stjórnsýslu. Einn 

er með framhaldsnám í stjórnmálfræði og annar með masterspróf í opinberri 

stjórnsýslu en annað grunnfag og enn annar með masterspróf í fjölmiðla- og 

stjórnmálafræði. 

Menntun á sviði kennslu- og uppeldisfræða. Vegna tengsla fræða í þessum flokki er 

hann samsettur af kennslufræðum, uppeldis- og félagsfræði. Hann á við um tuttugu 

og tvö prósent framkvæmdastjóra. Átján próf fara því í þennan flokk. Fimmtán eru 

kennarar,  þar af þrír íþróttakennarar og einn stærðfræðikennari. Fimm þeirra eru 

með framhaldsnám á háskólastigi og þar af einn með doktorspróf. Einn er með 

mastersnám í  uppeldis- og menntunarfræðum en annað grunnnám. Einn er 

félagsfræðingur og annar er félagsráðgjafi og með BA í uppeldisfræðum. 

Annað háskólanám. Eins og áður er getið um er menntun framkvæmdastjóranna 

mjög fjölbreytt. Í þennan hóp var flokkað allt annað háskólanám en að framan greinir 
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en tuttugu og sjö prósent framkvæmdastjóra hafa slík próf. Þrír reyndust vera með 

byggingaverkfræði-, tveir með vélaverkfræði- og einn með tæknifræðipróf. Fjórir 

voru með masterspróf í greininni og þar af einn með viðskiptafræði sem aukafag og 

einn er með doktorspróf. Fimm eru með íslenskupróf og eru þrír þeirra einnig með 

kennsluréttindi. Tveir hafa BS í sagnfræði og annar þeirra er Cand mag. Tveir eru 

læknar og aðrir tveir sálfræðingar. Auk þess er líffræðingur, þjóðfélagsfræðingur, 

fornleifa- og mannfræðingur, matvælafræðingur og einn er með próf í kínverku og 

kínverskri sögu. 

Önnur menntun. Flokkurinn önnur menntun er eins og nafnið gefur til kynna allt 

annað en að framan greinir. Þetta eru próf úr grunn- framhalds- og iðnskólum og 

styttra nám úr háskólum. Tuttugu og eitt prósent prófanna fellur í þennan flokk. Tveir 

eru með skipstjórnarpróf og aðrir tveir með vélstjórarpróf, annar þeirra er einnig með 

skipstjórnarréttindi fyrir minni báta (30 tonn). Tveir hafa próf úr fisk- og 

útgerðartækni.  Iðnaðarmennirnir eru vélvirki, húsasmiður, múrari, bakari, rafvirki og 

rafeindavirki. Einn er þroskaþjálfi, annar er með próf í hótelstjórnun og 

nútímafræðum og sá þriðji með leiðsögumannapróf. Níu framkvæmdastjórar nefna 

einnig styttra nám á háskólastigi. Sex þeirra hafa stundað nám í opinberri stjórnsýslu, 

tveir í rekstri og stjórnun og einn í kerfisfræði. 
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Viðauki 7. Krosstöflur  

 

Menntunarstig * Meðaltals framlegð flokkuð * Íbúafjöldi  flokkað 2003-2006

0 0 0 1 0 0 1
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1 2 2 1 0 6
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Menntunarstig * Meðaltals framlegð flokkuð * Íbúafjöldi flokkað 2006-2009

0 0 0 0 0 2 2
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Menntunarstig * Meðaltals veltufé flokkað * Íbúafjöldi flokkað 2003-2006
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1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 33,3%

1 1 1 3

100,0% 100% 100,0% 100,0%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Iðnmenntun

Framhalds

skóli

Háskóli

grunnnám

Háskóli

f ramhald

Menntunar

stig

Samtals

Framhalds

skóli

Háskóli

grunnnám

Háskóli

f ramhald

Menntunar

stig

Samtals

Háskóli

grunnnám

Háskóli

f ramhald

Menntunar

stig

Samtals

Íbúaf jöldi f lokkað

800-2499 íbúar

2500-10000 íbúar

Yf ir 10000 íbúar

Mínus

Undir 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

61 og

yf ir

Meðaltals v eltufé f lokkað

Samtals



Háskólinn á Akureyri  BBH 2011 

 

107 

 

 

Menntunarstig * Meðaltals veltufé flokkað * Íbúafjöldi flokkað 2006-2009
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Menntunarstig * Yfirkeyrsla flokkuð  * Íbúafjöldi flokkað 2003-2006
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Menntunarstig * Yfirkeyrsla flokkuð  * Íbúafjöldi flokkað 2006-2009
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Menntun * Meðaltals framlegð flokkuð * Íbúafjöldi flokkað 2003-2006

0 1 4 0 1 0 6

,0% 25,0% 57,1% ,0% 50,0% ,0% 31,6%

0 2 1 0 0 0 3

,0% 50,0% 14,3% ,0% ,0% ,0% 15,8%
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Menntun * Meðaltals framlegð flokkuð * Íbúafjöldi  flokkað 2006-2009
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0 0 0 0 1 1
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uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Lög, op.stjórns.

og stjórnmálafr.

Annað

háskólanám

Menntun

Samtals

Íbúaf jöldi f lokkað

800-2499 íbúar

2500-10000 íbúar

Yf ir 10000 íbúar

Mínus 30

þús og

minna

Mínus

16-30

þús.

Mínus

1-15

þús.

0 til 15

þús.

15-30

þús.

31 þús.

og y f ir

Meðaltals f ramlegð f lokkuð

Samtals
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Menntun * Meðaltals veltufé flokkað * Íbúafjöldi  flokkað 2003-2006

1 0 0 2 1 1 0 1 6

50,0% ,0% ,0% 40,0% 33,3% 50,0% ,0% 100% 31,6%

0 1 1 0 1 0 0 0 3

,0% 50,0% 33,3% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 15,8%

0 0 0 2 0 0 1 0 3

,0% ,0% ,0% 40,0% ,0% ,0% 100% ,0% 15,8%

1 1 1 1 1 0 0 0 5

50,0% 50,0% 33,3% 20,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 26,3%

0 0 1 0 0 1 0 0 2

,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 10,5%

2 2 3 5 3 2 1 1 19

100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

0 1 1 0 1 1 0 4

,0% 50,0% 33,3% ,0% 33,3% 100% ,0% 30,8%

0 0 2 0 1 0 1 4

,0% ,0% 66,7% ,0% 33,3% ,0% 50,0% 30,8%

0 1 0 0 0 0 1 2

,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 15,4%

1 0 0 1 1 0 0 3

100,0% ,0% ,0% 100% 33,3% ,0% ,0% 23,1%

1 2 3 1 3 1 2 13

100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 33,3%

0 1 1 2

,0% 100% 100% 66,7%

1 1 1 3

100,0% 100% 100% 100,0%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Viðskiptafræði

Lög, op.

stjórns. og

stjórnmálafr.

Kennsla,

uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Viðskiptafræði

Lög, op.

stjórns. og

stjórnmálafr.

Kennsla,

uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Menntun

Samtals

Lög, op.

stjórns. og

stjórnmálafr.

Annað

háskólanám

Menntun

Samtals

Íbúaf jöldi f lokkað

800-2499 íbúar

2500-10000 íbúar

Yf ir 10000 íbúar

Mínus

Undir 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

61 og

yf ir

Meðaltals v eltuf é f lokkað

Samtals
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Menntun * Meðaltals veltufé flokkað * Íbúafjöldi  flokkað 2006-2009

0 0 1 0 0 1 2

,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 12,5% 11,8%

1 0 0 0 1 3 5

100,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 37,5% 29,4%

0 0 0 0 0 2 2

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 11,8%

0 1 0 1 1 1 4

,0% 100,0% ,0% 33,3% 50,0% 12,5% 23,5%

0 0 1 2 0 1 4

,0% ,0% 50,0% 66,7% ,0% 12,5% 23,5%

1 1 2 3 2 8 17

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 0 2 0 3

100,0% ,0% 66,7% ,0% 33,3%

0 0 1 1 2

,0% ,0% 33,3% 33,3% 22,2%

0 2 0 0 2

,0% 100,0% ,0% ,0% 22,2%

0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% 33,3% 11,1%

0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% 33,3% 11,1%

1 2 3 3 9

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 0 1

50,0% ,0% 33,3%

1 1 2

50,0% 100,0% 66,7%

2 1 3

100,0% 100,0% 100,0%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Viðskiptafræði

Lög, op.

stjórns. og

stjórnmálafr.

Kennsla,

uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Viðskiptafræði

Lög, op.

stjórns. og

stjórnmálafr.

Kennsla,

uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Lög, op.

stjórns. og

stjórnmálafr.

Annað

háskólanám

Menntun

Samtals

Íbúaf jöldi f lokkað

800-2499 íbúar

2500-10000 íbúar

Yf ir 10000 íbúar

Mínus

Undir 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 og y f ir

Meðaltals v eltuf é f lokkað

Samtals
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Menntun * Yfirkeyrsla flokkuð  * Íbúafjöldi flokkað 2003-2006

1 2 2 0 1 6

50,0% 33,3% 25,0% ,0% 100,0% 31,6%

0 1 0 2 0 3

,0% 16,7% ,0% 100,0% ,0% 15,8%

0 2 1 0 0 3

,0% 33,3% 12,5% ,0% ,0% 15,8%

1 0 4 0 0 5

50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 26,3%

0 1 1 0 0 2

,0% 16,7% 12,5% ,0% ,0% 10,5%

2 6 8 2 1 19

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 3 0 0 4

100,0% 60,0% ,0% ,0% 30,8%

0 2 2 0 4

,0% 40,0% 33,3% ,0% 30,8%

0 0 2 0 2

,0% ,0% 33,3% ,0% 15,4%

0 0 2 1 3

,0% ,0% 33,3% 100,0% 23,1%

1 5 6 1 13

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0 1 1

,0% 50,0% 33,3%

1 1 2

100,0% 50,0% 66,7%

1 2 3

100,0% 100,0% 100,0%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Viðskiptafræði

Lög, op.stjórns.

og stjórnmálafr.

Kennsla,

uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Viðskiptafræði

Lög, op.stjórns.

og stjórnmálafr.

Kennsla,

uppeldisf r.

Annað

háskólanám

Menntun

Samtals

Lög, op.stjórns.

og stjórnmálafr.

Annað

háskólanám

Menntun

Samtals

Íbúaf jöldi f lokkað

800-2499 íbúar

2500-10000 íbúar

Yf ir 10000 íbúar

Undir 1 1-1,09 1,1-1,19 1,2-1,29 1,3-1,39

Yf irkeyrsla f lokkuð

Samtals
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Menntun * Yfirkeyrsla flokkuð  * Íbúafjöldi  flokkað 2006-2009

1 1 0 0 0 0 2

50,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,8%

1 3 0 0 1 0 5

50,0% 50,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% 29,4%

0 1 1 0 0 0 2

,0% 16,7% 33,3% ,0% ,0% ,0% 11,8%

0 1 0 2 1 0 4

,0% 16,7% ,0% 100,0% 33,3% ,0% 23,5%

0 0 2 0 1 1 4

,0% ,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0% 23,5%

2 6 3 2 3 1 17

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 1 0 0 3

50,0% 33,3% ,0% ,0% 33,3%

0 1 1 0 2

,0% 33,3% 100,0% ,0% 22,2%

2 0 0 0 2

50,0% ,0% ,0% ,0% 22,2%

0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% 100,0% 11,1%

0 1 0 0 1

,0% 33,3% ,0% ,0% 11,1%

4 3 1 1 9

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 33,3%

2 0 2

100,0% ,0% 66,7%

2 1 3

100,0% 100,0% 100,0%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Viðskiptaf ræði

Lög, op.stjórns. og

stjórnmálafr.

Kennsla, uppeldisf r.

Annað háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Viðskiptaf ræði

Lög, op.stjórns. og

stjórnmálafr.

Kennsla, uppeldisf r.

Annað háskólanám

Annað nám

Menntun

Samtals

Lög, op.stjórns. og

stjórnmálafr.

Annað háskólanám

Menntun

Samtals

Íbúaf jöldi f lokkað

800-2499 íbúar

2500-10000 íbúar

Yf ir 10000 íbúar

Undir 1 1-1,09 1,1-1,19 1,2-1,29 1,3-1,39 1,4-1,5

Yf irkeyrsla f lokkuð

Samtals


