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1. Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um samvinnu sveitarfélaga og samninga um starfrækslu 

verkefna þeirra samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 (Hér eftir nefnd svsl.) auk 

sérákvæða í lögum þar sem sveitarfélögum er veitt heimild til að hafa samstarf um starfrækslu 

verkefna. Markmið rigerðarinnar er fyrst og fremst að túlka þær samvinnuheimildir sem til 

staðar eru í svsl. og sérlögum.  

Hverju sveitarfélagi ber að sinna þeim verkefnum sem til þess fellur til hagsmuna fyrir 

íbúa sína, sbr. 7. gr. svsl. Verkefnin geta verið með ýmsu móti, en sveitarfélögum ber að 

tryggja að nægt fjármagn sé til rækslu verkefna og verða þau því að sýna aðhald í 

fjárhagsmálefnum sínum og ekki eyða um efni fram. Sumum verkefnum er sveitarfélögum 

skylt að sinna, en önnur verkefni eru ekki skyldubundin. Sveitarfélög geta auk þess tekið að 

sér rækslu ólögbundinna verkefna, sbr. 3. mgr. 7. gr. svsl. Ólögbundin verkefni verða almennt 

að fullnægja því skilyrði að teljast vera til hagsmuna fyrir íbúa sveitarfélagsins, en hafa verður 

þar jafnræði íbúanna í huga, þ.e. taka ber mið af hagsmunum íbúanna í heild. Þar sem 

sveitarfélögin hafa á snærum sínum viðamikla starfsemi og ógrynni verkefna, leiðir af því að 

stærri sveitarfélög hafa meira bolmagn til þess að ráða við viðamikil eða kostnaðarsöm 

verkefni. Hætta getur verið á því að lítil og fámenn sveitarfélög ráði illa við rækslu 

viðamikilla verkefna sem þeim getur verið skylt að sinna samkvæmt lögum. Raunin hefur því 

orðið sú að sameiningar sveitarfélaga hafa farið vaxandi og sveitarfélög eru nú mun færri en 

áður, en jafnframt eru þau orðin stærri. Þó ber að nefna að enn eru fámenn og lítil sveitarfélög 

til staðar þrátt fyrir sameiningar. Auk sameiningar hefur samvinna sveitarfélaga farið vaxandi, 

sérstaklega þar sem stórir málaflokkar hafa á síðustu árum verið fluttir yfir til sveitarfélaganna 

frá ríkinu. Má þar nefna færslu grunnskólans yfir til sveitarfélaganna og málefni fatlaðs fólks 

einnig. Um hið síðarnefnda hafa sveitarfélög álitið samvinnu mjög fýsilegan kost.
1
  

Í 2. kafla verður almennt fjallað um sveitarfélögin og þau verkefni sem þau hafa fyrir 

höndum, en eðli verkefna ræður því meðal annars hvort hægt sé að hafa um þau samvinnu eða 

ekki. Í sveitarstjórnarlögum er meðal annars að finna fyrirmæli um verkefni sem sveitarstjórn 

hvers sveitarfélags fyrir sig getur ein sinnt og ekki er hægt að hafa samvinnu um slík verkefni. 

Meðal viðamikilla verkefna sem sveitarfélög hafa gjarnan samvinnu um er rekstur 

grunnskóla, þjónusta við fatlaða, brunavarnir, skipulagsmál og almenningssamgöngur.  

                                                 
1
„Hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga“, bls. 12. Í skýrslunni sem kom út árið 2011 kom fram að um 85% 

sveitarfélaga sem tóku þátt töldu að málefni fatlaðs fólks væri sá málaflokkur sem mestur ávinningur væri að 

varðandi samvinnu sveitarfélaga. 
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Í 3. kafla er fjallað um forsögu lagaákvæða um samvinnu sveitarfélaga. Meðal annars 

verður þar komið inn á sögu samvinnuákvæða í sveitarstjórnarlögum og síðan raktar helstu 

breytingar sem orðið hafa á þeim ákvæðum sveitarstjórnarlaga er fjalla um samvinnu 

sveitarfélaga. Þeim breytingum sem gerðar hafa verið á sveitarstjórnarlögum hefur verið ætlað 

að mæta aukinni samvinnu af ýmsu tagi, en einkenni sveitarstjórnarlaga fyrir gildistöku laga 

nr. 138/2011 var að ekki var gerð ítarleg grein fyrir hvernig formi samvinnu skyldi háttað, að 

byggðasamlagsforminu undanskildu.  Helstu breytingar sem gerðar voru með  

sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 voru þær að lögfest voru viss skilyrði sem samningur um 

samvinnu sveitarfélaga þarf að uppfylla, auk þess sem lögfest var að eitt sveitarfélag gæti 

tekið að sér rækslu verkefna fyrir eitt eða fleiri sveitarfélög, þ.e. ákvæði 96. gr. svsl. Slík 

heimild var ekki til staðar í sveitarstjórnarlögum áður en í framkvæmd hafði þó sú tegund 

samvinnu þekkst, meðal annars skv. ákvæðum sérlaga. 

Í 4. kafla verður fjallað um heimildir til samvinnu samkvæmt ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga. Heimildir til samvinnu er fyrst og fremst að finna í ákvæðum 92. gr. – 96. 

gr. svsl., auk þess sem ákvæði um annars konar samvinnu er að finna í ákvæðum 97. gr. – 99. 

gr. svsl. Sú meginregla er við lýði að sveitarfélögum er frjálst að hafa með sér samvinnu, en 

almenna heimild til frjálsrar samvinnu er að finna í ákvæði 92. gr. svsl.  Ef sveitarfélög 

ákveða að hafa með sér samvinnu þurfa þau að gera samning þar um sem þarf að uppfylla viss 

lágmarksskilyrði ef ekki er kveðið nánar á um skilyrði í lögum. Samvinnan getur meðal 

annars falist í því að stofnaður er sérstakur lögaðili um samvinnuverkefnið, t.d. byggðasamlag 

eða hlutafélag. Önnur samvinna þekkist þó líka, þ.e. þar sem ekki er stofnaður sérstakur 

lögaðili. En ákvæði laganna eru þó skýr um það að samvinnan þarf alltaf að byggjast á 

samningi milli aðila því annars er viss hætta á að ágreiningur rísi um útfærslu verkefnis. Form 

samvinnu getur því verið með ýmsum hætti. Þess ber þó að geta að skv. 1. mgr. 93. gr. svsl. er 

framsal valds af hendi sveitarfélags til töku stjórnvaldsákvarðana einungis heimilt á grundvelli 

samvinnu í formi byggðasamlags sbr. 94. gr. svsl. eða með þeim hætti að eitt sveitarfélag taki 

að sér stjórnsýslu fyrir annað sveitarfélag, sbr. 96. gr. svsl. Í fyrri sveitarstjórnarlögum var 

ekki að finna ákvæði af þessu tagi, engu að síður voru sveitarfélag að framselja slíkt vald til 

annarra sveitarfélaga Eitt helsta markmiðið með að koma þessu ákvæði inn í gildandi lög var 

sú að vafi gat leikið á lögmæti slíkra samninga milli sveitarfélaganna, sérstaklega ef eitthvað 

kom upp á í samstarfinu. Ítarlega verður fjallað um byggðasamlög í kaflanum, sbr. 94. gr. og 

95. gr. svsl. og samninga milli sveitarfélaga um að eitt þeirra ræki verkefni fyrir annað, sbr. 

96. gr. svsl. Af mörgu er þar að taka en almennt séð hefur kveðið mikið að stofnun 

byggðasamlaga. Byggðasamlag er sérstakt form samvinnu, og telst vera sérstakt stjórnvald 
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sem starfar í umboði sveitarfélaganna. Skýrar reglur gilda um hvernig staðið skuli að stofnun 

byggðasamlags og auk þess um slit þess, sbr. 95. gr. svsl. Meðal stórra byggðasamlaga má 

nefna Sorpu bs. og Strætó bs., sem bæði eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu.  

Ákvæði 96. gr. svsl. kveður á um heimildir fyrir sveitarfélag til að taka að sér stjórnsýslu 

fyrir annað sveitarfélag.  Lítið hefur  reynt á ákvæði 96. gr. svsl enn sem komið er, enda 

sveitarstjórnarlögin tiltölulega ný. Sveitarfélög hafa þó í gegnum tíðina sinnt 

þjónustuverkefnum hvert fyrir annað, meðal annars um rekstur grunnskóla. 

Síðan verður fjallað um samninga við einkaaðila, þ.e. um heimildir sveitarfélaga sem eru í 

samstarfi til þess að gera samninga við einkaaðila. Hina almennu heimild sveitarfélaga til 

samninga við einkaaðila er að finna í 100. gr. svsl. en það lagaákvæði verður ekki tekið fyrir í 

heild sinni heldur sjónum beint að samningum við einkaaðila í gegnum samvinnu 

sveitarfélaga og með hvaða hætti slíkir samningar geta verið gerðir.  

Að lokum er komið inn á annars konar samstarf sveitarfélaga, þ.e. skv. 97. gr., 98. gr. og 

99. gr. svsl. en þau ákvæði fjalla um landshlutasamtök sveitarfélaga, Samband íslenskra 

sveitarfélaga og samvinnu sveitarfélaga um gerð kjarasamninga, þar sem Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga er veitt umboð til kjarasamningsvinnu fyrir hönd sveitarfélaganna.  

Markmið kaflans í heild er að varpa ljósi á samvinnuheimildir sveitarstjórnarlaganna og 

kanna hvaða kostir og gallar geti fylgt slíku samstarfi, og einnig kanna hvort einhver ákvæði í 

lögunum mættu ef til vill vera skýrari. 

Í 5. kafla verður fjallað um samvinnu sveitarfélaga skv. sérákvæðum laga.    Í mörgum 

sérlögum er fjallað um heimildir sveitarfélaga til að hafa með sér samvinnu. Má þar meðal 

annars nefna lög um grunnskóla nr. 91/2008 , lög um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 , 

lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og barnaverndarlög nr. 80/2002 . Nokkur 

sérlaganna kveða á um, að um samvinnuna gildi sveitarstjórnarlög en önnur fela í sér 

sjálfstæða samvinnuheimild.   Sérákvæðin eru misskýr hvað varðar samvinnu og nokkur 

þeirra eru ekki mjög efnismikil og tiltaka ekki með hvaða hætti sveitarfélögin geti haft 

samstarf.  En ljóst er að sumum samvinnuverkefnum henta ekki öll form samvinnu, heldur 

getur þurft að haga samvinnu með vissum hætti. Má þar nefna að lagabálkur getur verið þess 

eðlis að stjórnvaldsákvarðanir séu teknar í tengslum við rækslu verkefnis, sbr. mörg störf 

barnaverndarnefndar skv. barnaverndarlögum. Heimildir eru í lögum fyrir sveitarfélög til að 

starfrækja saman barnaverndarnefndir. Af því má þá ráða að samvinna um slík verkefni getur 

einungis farið fram skv. 94. gr. svsl. og 96. gr. svsl. Viðfangsefnið hér var því að skoða eðli 

þeirra verkefna sem sérlögin fjalla um, í þeim tilgangi að kanna hvaða samstarfsform komi til 

greina.  
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2. Sveitarfélög og verkefni þeirra 

Í 1. mgr. 1. gr. svsl. er það tiltekið að landið skiptist í sveitarfélög sem sjálf ráði málefnum 

sínum á eigin ábyrgð. Með stjórn sveitarfélaganna fara sveitarstjórnir sem kjörnar eru af 

íbúum þeirra í lýðræðislegri kosningu, sbr. 2. mgr. 1. gr. svsl. Ráðherra hefur ekki 

yfirstjórnunarheimildir og eftirlitsheimildir yfir sveitarfélögunum nema lagaheimild
2
 sé til 

þess enda teljast sveitarfélög vera sjálfstæð stjórnvöld.
3
 Ráðherra hefur þó umsjón með 

sveitarstjórnarmálefnum, sbr. 1. mgr. 2. gr. svsl.  Sveitarfélög teljast til staðbundinna 

stjórnvalda og ber hvert sveitarfélag fyrir sig ber ábyrgð á framkvæmd stjórnsýslu í sínu 

umdæmi. Sveitarfélögum er auk þess tryggður  réttur til sjálfstjórnar í málefnum sínum 

samkvæmt 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.
4
 Um ákvæði 1. mgr. 

78. gr. stjskr. kunna að vakna upp spurningar til hvaða málefna sveitarstjórna ákvæðið taki en  

ætla má að ákvæðið taki til starfrækslu vissra lögbundinna verkefna.
5
 Nánari afmörkun 

málefna sveitarfélaga má svo ráða af sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 og lögum um einstök 

verkefni. Í 9. gr. svsl. segir að sveitarfélög skuli setja sér samþykktir um stjórn og stjórnsýslu 

sveitarfélaganna  en í samþykktunum er útfært nánar regluverk hvers sveitarfélags sem síðan 

skal sent ráðherra til staðfestingar. 

Í 3. gr. svsl. um markmið og forsendur laganna segir meðal annars að lögin byggi á þeirri 

forsendu að skipulag og starfsaðstæður sveitarfélaga sé með því marki að að þau geti borið 

ábyrgð sjálf á framkvæmd þeirra verkefna sem þeim er falið að sinna og að þau geti haft 

samvinnu sín á milli um verkefni sem þau geta ekki leyst á eigin vegum, eða þá ef þau telja 

hagkvæmara að leysa úr þeim með samvinnu. Ennfremur er tiltekið í ákvæðinu að afskipti 

annarra stjórnvalda af málefnum sveitarfélaganna skuli ávallt taka mið af því að 

sveitarfélögum er markað sjálfstæði í stjórnarskrá og sáttmála Evrópuráðsins um sjálfstjórn 

sveitarfélaga. 

Sveitarfélögum er skylt að sinna ýmsum lögbundnum verkefnum en geta einnig tekið upp 

verkefni að eigin frumkvæði, en lengi hefur tíðkast að sveitarfélög taki upp ýmis ólögbundin 

verkefni. Þó er það aðeins tiltölulega lítilll hluti verkefna sveitarfélaga sem telst vera 

                                                 
2
 Sbr. t.d. í því samhengi 109. gr og 110. gr. svsl. þar sem ráðherra hefur vissa eftirlitsskyldu með sveitarfélögum 

3
 Hafsteinn Dan Kristjánsson:“Ekki batnar allt þó bíði. Yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra, einkum 

athafnaskylda hans“ , bls. 63. 
4
 Hér eftir verður skammstöfunin stjskr. notuð um stjórnarskrána. 

5
 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 261-264.  Þar fjallar hann ennfremur um ólögbundin 

verkefni sem sveitarstjórnir taka að sér og svigrúm þeirra til þess. Niðurstöður hans eru þær að ákvæði 1. mgr. 

78. gr. stjskr. tryggi ekki rétt sveitarfélaga til að taka upp ólögbundin verkefni heldur sé heimild til þess að finna 

í sveitarstjórnarlögunum sjálfum. 
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ólögbundinn.
6
  Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. svsl. er sveitarfélagi skylt að sinna verkefnum sem 

þeim eru falin í lögum. Segir þar ennfremur að ráðherra gefi út leiðbeinandi yfirlit árlega yfir 

lögmælt verkefni sveitarfélaga, flokkuð eftir því hvort þau séu skyldubundin eða ekki.
7
 

Lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins er því skipt í skyldubundin verkefni og verkefni sem 

ekki eru skyldubundin. Skyldubundin verkefni ráðast af lögum, dæmi um slík verkefni er 

rekstur grunnskóla og leikskóla en almennt eru lögbundin verkefni sveitarfélaga mjög 

fjölbreytt. Má þar nefna málefni er varða stjórnsýslu sveitarfélagsins sem felst meðal annars í 

heilbrigðiseftirliti og byggingareftirliti og veiting ýmiss konar leyfa til til atvinnustarfsemi og 

athafna . Einnig verkefni er tengjast velferðarþjónustu fyrir einstaklinga, svo sem rekstur 

grunn- og leikskóla og félagsþjónustu. Að auki sér sveitarfélagið um tæknilega þjónustu eins 

og hitaveitu, gatnagerð og brunavarnir auk ýmissa annarra verkefna er tengjast hagsmunum 

íbúanna. Stærsta einstaka verkefni sveitarfélaganna eru fræðslu- og uppeldismál en allt að 

helmingur útgjalda sveitarfélags fer til þess málaflokks.
8
  

Í ákvæði 3. mgr. 7. gr. svsl. kemur síðan fram að sveitarfélag geti tekið að sér hvert það 

verkefni sem varði hagsmuni íbúa þess, enda sé það ekki falið öðrum aðilum til úrlausnar að 

lögum. Af orðalagi ákvæðanna má ráða að sveitarfélag geti aðeins tekið að sér ólögbundin 

verkefni er varða sameiginlega hagsmuni íbúa sveitarfélagsins.
9
 Þarf þá að gæta jafnræðis og 

ekki mismuna íbúum. Orðalagið sameiginlegir hagsmunir er ekki túlkað það þröngt að það 

feli í sér að hver og einn íbúi sveitarfélagsins þurfi að njóta góðs af rækslu verkefnisins heldur 

eru það frekar hagsmunir heildarinnar sem eru í fyrirrúmi.
10

 Dæmi um verkefni sem ekki 

myndi teljast uppfylla 3. mgr. 7. gr. svsl., um að verkefni þurfi að varða sameiginlega 

hagsmuni íbúa sveitarfélagsins myndi vera styrkveiting til einstakra íbúa. Til slíks þarf 

lagaheimild nema styrkirnir séu í tengslum við lögmætt verkefni sveitarfélags.  

Þar sem verkefni sveitarfélaganna eru ótalmörg hentar samvinna vel í mörgum tilvikum, 

enda hefur raunin verið sú að gerðar eru meiri kröfur um aukin gæði þjónustu nú í dag heldur 

en fyrir nokkrum áratugum. Má þar meðal annars nefna að sveitarfélög eru yfirhöfuð stærri og 

fjölmennari og verkefni sveitarfélaganna eru orðin fleiri og jafnframt flóknari. Auk þess sem 

sveitarfélög þurfa að eiga við meira umfang og flækjustig verkefna. Einnig eru gerðar sífellt 

meiri kröfur um aðhald í fjármálum, sem einna best má sjá á þeim breytingum sem gerðar 

voru á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, þar sem reglur um fjármál sveitarfélaga voru hertar. 

                                                 
6
 Trausti Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga“, bls. 87-88. 

7
 Ráðherra hefur þegar ritgerð þessi er skrifuð ekki enn gefið út slíkt yfirlit. 

8
 Sveitarstjórnir á Íslandi, bls. 7. 

9
 Trausti Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga“, bls. 90. 

10
 Birgir Tjörvi Pétursson: „Um ólögmælt verkefni sveitarfélaga“, bls. 29. 
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Eins og komið hefur verið inn á fyrr  getur verið erfitt fyrir smærra sveitarfélag að standa 

undir rækslu allra þeirra verkefna sem að því beinist, sérstaklega ef verkefni eru mjög 

viðamikil eða fjárhagslega dýr. Því er það visst öryggisatriði fyrir sveitarfélag ef það telur sig 

ekki geta ráðið við rekstur tiltekins verkefnis að geta leitað til annarra sveitarfélaga og eftir 

atvikum leitað eftir einhverju formi samvinnu um rækslu verkefnis. Samvinna 

sveitarfélaganna getur náð hvort tveggja til skyldubundinna verkefna sem óskyldubundinna, 

auk þess sem samvinnan getur einnig náð bæði til rækslu lögbundinna verkefna og 

ólögbundinna verkefna.  

Sveitarfélög hafa allrúmar heimildir til starfrækslu verkefna samkvæmt ákvæðum svsl., en   

lúta þó eftirlitsvaldi æðri stjórnvalda, sbr. 109. gr. svsl. eins og áður hefur komið fram. 

Eftirlitið snýr að því hvort sveitarfélag hafi farið að lögum og hvort það hafi framfylgt 

skyldum sínum. Eftirlitsvald ráðherra nær einnig til byggðasamlaga og annarra sem með 

samningi eða á annan hátt er falið að rækja stjórnsýslu sem ráðuneytið hefði haft eftirlit með 

hefði sveitarfélagið sinnt þeim sjálft. Þó sveitarstjórnir séu á þennan hátt háðar eftirliti 

ríkisvaldsins þá getur ríkisvaldið þó yfirleitt ekki tekið gildar ákvarðanir í staðinn fyrir 

sveitarstjórn. Slíkt brýtur í bága við sjálfstjórnarrétt sveitarfélaganna.
11

 

Ráðherra hefur ekki almennar yfirstjórnunarheimildir yfir sveitarfélögunum og má sjá það 

best er kemur að kærurétti. Almennt ákvæði um stjórnsýslukærur er að finna í 26. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en þar er heimild gefin fyrir aðila er ákvörðun beinist að til að 

kæra stjórnvaldsákvörðun. Slíkt samband er þó einungis á milli ráðherra og þess stjórnvalds 

sem hann hefur yfirstjórnunarheimildir yfir. Hvað sveitarfélög varðar gilda aðrar reglur. 

Stjórnvaldsákvarðanir  sem teknar eru á vegum sveitarfélaga eru ekki kæranlegar til ráðherra 

nema það sé sérstaklega gert ráð fyrir því í lögum.
12

 

Í 2. mgr. 109. gr. svsl. kemur fram að eftirlitsvald ráðherra taki ekki til landshlutasamtaka 

sveitarfélaga né Sambands íslenskra sveitarfélaga nema þeim hafi verið falið 

stjórnsýsluverkefni með samningi eða með öðrum hætti fyrir hönd einstakra sveitarfélaga sem 

ráðuneytið hefði ella haft eftirlit með. Í athugasemdum við 109. gr. frumvarps til laga nr. 

138/2011 kemur fram að, að þessu leyti séu landshlutasamtökin og Samband íslenskra 

sveitarfélaga í sömu stöðu og einkaaðilar sem gera þjónustusamninga fyrir hönd sveitarfélags. 

Byggist þetta á því að landshlutasamtökin og Samband íslenskra sveitarfélaga eru 

hagsmunasamtök sveitarfélaga en ekki stjórnvöld.
13

 

                                                 
11

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 171. 
12

 Sbr. til dæmis 109. gr og 110. gr. svsl. 
13

 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 127 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Í 110. gr. svsl. eru tilgreind þau mál sem ráðherra hefur einkum eftirlit með. Í fyrsta lagi 

staðfesting reglna sveitarfélags hafi ráðherra verið falið það hlutverk. Í öðru lagi eftirlit með 

ákvörðunum eða athöfnum sveitarfélaga er varða fjármál þeirra, sbr. VIII. kafla svsl. Í þriðja 

lagi hefur ráðherra  eftirlit við meðferð kærumála, sbr. 111. gr. svsl. Í fjórða lagi snýr eftirlitið 

svo að meðferð frumkvæðismála, sbr. 112. gr. svsl. En með ákvæði 112. gr. svsl. er ráðherra 

gefin heimild til að ákveða sjálfur hvort tilefni sé til að taka til formlegrar umfjöllunar 

stjórnsýslu sveitarfélags er lýtur eftirliti þess samkvæmt 109. gr. svsl. Í 2. mgr. 112. gr. svsl. 

er tiltekið hvernig ráðherra getur beitt sér: 

 
Þegar ráðuneytið tekur mál til meðferðar að eigin frumkvæði getur það: 

1. gefið út leiðbeiningar um túlkun laga og stjórnsýslu sveitarfélagsins að öðru leyti, 

2. gefið út álit um lögmæti athafna eða athafnaleysis sveitarfélags eða annars er eftirlit beinist 

að, 

3. gefið út fyrirmæli til sveitarfélags um að það taki ákvörðun í máli, felli ákvörðun úr gildi eða 

komi málum að öðru leyti í lögmætt horf, 

4. beitt öðrum úrræðum samkvæmt kafla þessum, sé tilefni til. 

Niðurstöður skv. 2. mgr. skulu rökstuddar eftir því sem tilefni er til. Í þeim skal einnig koma 

fram með skýrum hætti hvort og þá með hvaða hætti ráðuneytið muni fylgja niðurstöðu sinni 

eftir. 

 

Aðila máls er veitt heimild í 111. gr. svsl. til að kæra til ráðuneytisins ákvarðanir er varða rétt 

manna og skyldur er lúta eftirliti þess samkvæmt 109. gr. svsl. Aðili þarf þá að hafa 

lögvarinna hagsmuna að gæta. Tekið er fram í athugasemdum við 111. gr. frumvarpsins að 

einungis ákvarðanir sem teljast stjórnvaldsákvarðanir í merkingu 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 teljist kæranlegar. Undir slíkar ákvarðanir falla til dæmis ákvarðanir sveitarfélaga, 

byggðasamlaga og þeirra er vald hefur verið framselt til töku stjórnvaldsákvarðana fyrir hönd 

sveitarfélags eða byggðasamlags.
14

 

3. Forsaga lagaákvæða um samvinnu sveitarfélaga 

3.1 Almennt 

Í gildandi sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 eru skýr ákvæði um samvinnu sveitarfélaga og 

hvernig samvinnunni skuli háttað.  Í eldri sveitarstjórnarlögum var því ekki alltaf þannig 

háttað. Með lögum nr. 8/1986 kom fyrst fram sérkafli um samvinnu sveitarfélaga og var það 

vegna þess að vaxandi þörf þótti á að hafa lögfestar slíkar reglur, meðal annars vegna þess að 

                                                 
14

 Kemur þar ennfremur fram að kæruheimildin hafi veri þrengd mjög frá tíð laga nr. 45/1998 þar sem ekki 

einungis stjórnvaldsákvarðanir gátu sætt stjórnsýslukæru, heldur einnig aðrar ákvarðanir sveitarfélags sem ekki 

töldust þess eðlis. Með þessu var ætlunin að afmarka og skýra nánar kæruheimildina en ekki takmarka eftirlit 

ráðuneytisins í heild. 

Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 128 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sveitarfélög voru í auknum mæli farin að vinna saman að ýmsum verkefnum. Samvinna 

sveitarfélaga var því þekkt fyrir gildistöku síðastnefndra laga. Í þessum kafla verður fjallað 

nánar um sögu ákvæðanna um samvinnu sveitarfélaga og hvernig þau komu fyrst til og 

hvernig framkvæmdinni hefur verið háttað. 

3.2 Réttarframkvæmd fyrir gildistöku laga nr. 8/1986 

Sveitarfélög hafa verið til lengi á Íslandi, líklegast allt frá upphafi byggðar. Í hinni fornu 

lögbók Grágás frá 12. öld má til dæmis finna ákvæði um sveitarstjórnarmál, meðal annars um 

hlutverk sveitarfélaga. Landinu var skipt í hreppa á þjóðveldistímanum vegna sveitarstjórnar- 

og framfærslumála. Þó er ekki alveg vitað með vissu um aldur hreppanna og uppruna. Þegar 

tíundarlög voru sett árið 1096 má þó telja víst að hreppaskipan hafi verið komin í fast horf. En 

ekki er þó alveg nákvæmlega ljóst hvað hreppaskipanin hefur verið lengi við lýði.
 15

 

Almenn lög um sveitarstjórnarmálefni sem líkjast gildandi lögum komu hinsvegar ekki til 

sögunnar fyrr en með tilskipun konungs 4. maí 1872.
16

 Með tilskipuninni fengu sveitarfélögin 

sjálfstjórn á nýjan leik, en hún hafði verið tekin af þeim árið 1809. Í tilskipuninni var engin 

ákvæði að finna um frjálsa samvinnu sveitarfélaga. Tilskipunin sætti svo ýmsum breytingum 

næstu áratugina. Næstu almennu sveitarstjórnarlög tóku svo gildi með lögum nr. 43/1905 en 

með þeim var tilskipun konungs frá 1872 felld úr gildi.  Í þeim lögum var heldur ekki að finna 

nein ákvæði um frjálsa samvinnu sveitarfélaga. En þar var að finna ákvæði um sérstök 

sýslufélög, sem í reynd mynduðu sérstakt sveitarstjórnarstig. Í sveitarstjórnarlögum nr. 

12/1927 sem á eftir komu og auk þess lögum nr. 58/1961 sem komu þar á eftir voru einnig 

ákvæði um sýslufélög. Var í ákvæðunum kveðið á um að sýslunefndir skyldu sjá um 

yfirstjórn sveitarstjórnarmálefna í öllum hreppum sýslunnar og áttu sýslunefndir þessar auk 

þess að hafa umsjón með að hreppsnefndir höguðu sér samkvæmt lögum og löglegum 

fyrirskipunum, sbr. 1. mgr. 68. gr. laga nr. 43/1905. Fyrir sýslunefndunum var hægt að taka til 

meðferðar mál sem vörðuðu viðkomandi sveitarfélög sameiginlega. Þetta fyrirkomulag gat þá 

jafnframt dregið úr þörfinni fyrir aðrar formbundnar leiðir sveitarfélaga við samvinnu sín á 

milli.
17

 

Á 107. löggjafarþingi veturinn 1984-1985 var lagt fyrir þingið frumvarp til nýrra 

sveitarstjórnarlaga.
18

 Í því voru ákvæði um lögbundið samstarf sveitarfélaga í IX. kafla 

frumvarpsins. Lagt var til að sýslufélögin yrðu lögð niður, meðal vegna þess að þau væru ekki 

                                                 
15

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 66. 
16

 Bar tilskipunin nafnið „Tilskipan um sveitarstjórn á Íslandi“ en almennt má um hana segja að hún hafi markað 

grundvöll sveitarstjórnarlöggjafar á Íslandi og nýrri löggjöf um sveitarstjórnarmálefni í grunninn á henni byggð. 
17

 Trausti Fannar Valsson: „Samvinna sveitarfélaga“, bls. 393. 
18

 Alþt. 1984-1985, A-deild, bls. 2485-2531. 
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sá samnefnari og framkvæmdaraðili sem sveitarfélögunum væri nauðsynlegur á síðustu árum. 

Í staðinn fyrir sýslunefndirnar skyldu koma héraðsnefndir sem samkvæmt 98. gr. 

frumvarpsins áttu að vera sameiginlegur vettvangur sveitarstjórna í héraðinu. Kom ennfremur 

fram í athugasemdum með frumvarpinu að sveitarfélögin gætu nýtt héraðsnefndirnar meðal 

annars til samstarfs um einstök verkefni sem þau kæmu sér saman um að vinna að. Ætti sú 

regla að gilda um allar samþykktir héraðsnefndanna varðandi slíkt samstarf að þær myndu 

einungis binda þær sveitarstjórnir sem veittu samþykki. Ekki væri um það að ræða að meiri og 

minnihlutar sköpuðust innan héraðsnefnda hvað varðaði einstakar framkvæmdir og verkefni, 

heldur skyldu allar sveitarstjórnir vera jafnréttháar.
19

 Í frumvarpinu var auk þess kafli um 

frjálsa samvinnu sveitarfélaga í X. kafla. Í athugasemdum við X. kafla kom fram að samvinna 

hefði aukist mjög hjá sveitarfélögum. Nánar sagði svo: 

 
Í ákvæðum 10. kafla er fjallað um frjálsa samvinnu sveitarfélaga sín á milli, en eins og 

kunnugt er hefur samvinna sveitarfélaga um hin ýmsu verkefni stórlega aukist á síðari 

árum. Slík samvinna er ekki bundin við sveitarfélög innan sýslu eða kjördæmis heldur 

gengur hún í mörgum tilvikum þvert á slík mörk og er hagkvæmni af samvinnunni látin ráða. 

Samvinna sveitarfélaga af þessu tagi er venjulega bundin í stofnsamningum, en ekki 

hafa verið sett um hana almenn ákvæði í lögum. Getur það í ýmsum tilvikum valdið 

vandkvæðum, t.d. þegar ágreiningur kemur upp milli sveitarstjórna, sem að slíkri samvinnu 

standa og þegar aðstæður breytast vegna þróunar byggðar og verkefna.
20

 

 

Ennfremur kom svo fram í athugasemdum með frumvarpinu að í Svíþjóð og Finnlandi væru 

starfandi svokölluð „kommunalförbund“ sem væri sérstakt félagsform um samvinnu 

sveitarfélaga um lausn einstakra sveitarstjórnarverkefna, t.d. rekstur stofnana og sorphreinsun. 

Lagði nefndin til að slíkt félagsform yrði framvegis nefnt „byggðasamlag“. 

Ljóst er þó að sveitarfélög höfðu fyrir framlagningu frumvarpsins haft visst samstarf sín á 

milli með samningum og má meðal annars leiða það af athugasemdum frumvarpsins, en 

nauðsyn þótti á að setja um slíka samvinnu almenn lög. Frumvarp þetta varð ekki útrætt á 

þinginu þennan veturinn en var lagt fyrir á nýjan leik óbreytt á 108. löggjafarþingi veturinn 

1985-1986. 

 

3.3 Sveitarstjórnarlög nr. 8/1986 og nr. 45/1998 

3.3.1 Lög nr. 8/1986 

Frumvarp til sveitarstjórnarlaga sem lagt hafði verið  fyrir 107. löggjafarþing kom að nýju 

fyrir Alþingi veturinn 1985-1986. Frumvarpið var lagt fram óbreytt en sætti síðar ýmsum 

                                                 
19

 Alþt. 1984-1985, A-deild, bls. 2526. 
20

 Alþt. 1984-1985, A-deild, bls. 2527. 
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breytingum í meðförum þingsins og var að lokum samþykkt sem sveitarstjórnarlög nr. 8/1986. 

Helstu breytingarnar fólust í því að kafli IX. um lögbundið samstarf sveitarfélaga var felldur 

niður. Fyrirætlunum frumvarpsins meðal annars um að leggja skyldi sýslufélögin niður og að 

héraðsnefndir skyldu koma í stað þeirra var hins vegar haldið eftir. Þau verkefni sem áður 

féllu til sýslunefnda lögum samkvæmt voru færð yfir til sveitarfélaganna sjálfra, sbr. 6. gr. 

laganna. Sveitarfélögunum sjálfum var þá gert kleift að stofna héraðsnefndir um lausn 

verkefnanna.   Eignir og skuldir sýslufélaganna voru síðan færðar yfir til héraðsnefndanna.  

Ákvæði um samvinnu sveitarfélaga var að finna í 97. gr. -100. gr. laganna, en í 97. gr. 

laganna var kveðið á um að sveitarfélög gætu haft samvinnu sín á milli um framkvæmd 

einstakra verkefna, á vettvangi héraðsnefnda, byggðasamlaga eða  landshlutasamtaka. Í 98. gr. 

laganna var svo kveðið nánar á um að ef um varanlegt samvinnuverkefni væri að ræða, svo 

sem rekstur skóla og heilbrigðisstofnana eða brunavarna gætu sveitarfélög myndað 

byggðasamlög sem tæki þá með samningi að sér framkvæmd verkefnis.  Í ákvæði 99. gr. var 

svo ennfremur kveðið á um skyldu til að mynda byggðasamlög um framkvæmd verkefnis sem 

sveitarfélagi væri ætlað með lögum, ef verkefnið reyndist þeim um megn hverju fyrir sig, þó 

ekki um þau verkefni sem falin væri héraðsnefndum.  

Sérstakt ákvæði var svo í 100. gr. lagana er tók á því ef sveitarfélög hæfu samvinnu um 

áhættusaman atvinnurekstur án hlutdeildar annarra aðila. Skyldi þá stofnað félag í samræmi 

við ákvæði laga nr. 24/1972.
21

  

3.3.2 Lög nr. 45/1998 

Með sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 sættu fyrri sveitarstjórnarlög nokkrum breytingum. 

Ákvæði um samvinnu sveitarfélaga var að finna í VIII. kafla, þ.e. 81.- 87. gr. Meðal helstu 

breytinga sem gerðar voru var að ákvæði 97. gr. laga nr. 8/1986  um að samvinna 

sveitarfélaga gæti aðeins farið fram á vettvangi héraðsnefnda, byggðasamlaga eða 

landshlutasamtaka var orðað með öðrum hætti. Ákveðið var að hafa ákvæði 81. gr. laga nr. 

45/1998 almennt orðað og þannig gert ráð fyrir að sveitarfélög gætu haft samvinnu sín á milli 

um framkvæmd einstakra verkefna og að slík samvinna gæti meðal annars farið fram á 

vettvangi héraðsnefnda, byggðasamlaga, landshlutasamtaka og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Starfsemi héraðsnefnda hafði þó er hér var komið við sögu dregist talsvert 

saman frá gildistöku laga nr. 8/1986, meðal annars vegna þess að sameiningar sveitarfélaga 

fóru ört vaxandi.
22

 Eðlilegt þótti einnig að fella burt ákvæði 99. gr. áðurgildandi laga um að 

                                                 
21

 Lög um heimild sveitarfélaga til stofnunar og starfrækslu atvinnu- og þjónustufyrirtækja með takmarkaðri 

ábyrgð. Þau féllu brott með gildistöku sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. 
22

 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum , bls. 220. 
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sveitarfélögum gæti verið skylt að mynda byggðasamlög í tilteknum tilvikum. Eðlilegra þætti 

að ákvörðun um hvort byggðasamlög væru stofnuð væri alfarið í höndum viðkomandi 

sveitarfélaga, sbr. athugasemdir með frumvarpinu.
23

 Var það í takt við þær breytingar sem 

urðu á lögunum um að öll samvinna sveitarfélaga væri frjáls. Hin frjálsa samvinna fól því líka 

í sér að sveitarfélögum var nú heimilt að leggja niður héraðsnefndir, en ekki þótti nógu skýrt 

samkvæmt lögum nr. 8/1986 hvort slíkar heimildir væru til staðar.
24

  Ákvæði 100. gr. eldri 

laga um samvinnu sveitarfélaga er varðaði áhættusaman atvinnurekstur án hlutdeildar annarra 

aðila var auk þess numið brott með lögum nr. 45/1998 en lög nr. 24/1972 þóttu ekki lengur 

þjóna þeim tilgangi og þeim aðstæðum sem fyrir hendi voru við setningu þeirra. Sérstaklega 

þar sem engin slík félög voru stofnuð á árunum fyrir 1998. Sveitarfélög voru frekar farin að 

nota hlutafélagsform við stofnun slíkra fyrirtækja.
25

  

 

3.4 Helstu breytingar sem gerðar voru á kaflanum um samvinnu sveitarfélaga með 

lögum nr.  138/2011 

Ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um samvinnu sveitarfélaga eru mikið breytt ef miðað 

er við eldri lög. Talið var nauðsynlegt að setja skýrari reglur um framkvæmd og form 

samvinnunnar. Í athugasemdum við IX. kafla frumvarpsins segir að helstu breytingarnar séu 

þríþættar. Í fyrsta lagi að gert er ráð fyrir mun skýrari reglum um form samvinnu þegar hún 

felur í sér framsal valds til töku stjórnvaldsákvarðana í skilningi 1. gr.  stjórnsýslulaga nr. 

37/1993.  Athugasemdir voru gerðar við þá framkvæmd sem skapast hafði hjá sveitarfélögum 

um að slíkt valdframsal hefði tíðkast og farið fram án skýrra heimilda. Í nýju 

sveitarstjórnarlögunum er gert  ráð fyrir því  að slík samvinna geti nú einungis farið fram í 

byggðasamlagsformi eða með því að eitt sveitarfélag taki að sér rækslu verkefnis fyrir annað 

sveitarfélag, sbr. 1. mgr. 93. gr. svsl. Ákvæði 81. gr. laga nr. 45/1998 sem kvað á um almenna 

frjálsa samvinnuheimild var nokkuð stuttlega orðað, en í stað þess ákvæðis kom inn ákvæði 

92. gr. svsl. sem er mjög ítarlegt. Meðal annars kemur þar fram að samvinna þurfi að byggjast 

á samningi sem uppfylla skal viss lágmarksskilyrði ef um annað er ekki kveðið í lögum. Í 

öðru lagi var sú breyting gerð að nýtt ákvæði kom inn í lögin um að einu sveitarfélagi sé 

heimilt að rækja verkefni  fyrir annað sveitarfélag, þ.e. ákvæði 96. gr. svsl. Slíkt ákvæði 

þekktist ekki í tíð eldri sveitarstjórnarlaga en þörf þótti á að lögfesta slíka reglu því  

framkvæmdin hafði verið sú fyrir gildistöku nýju sveitarstjórnarlaganna að slík samvinna fór í 

                                                 
23

 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1985. 
24

 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 220. 
25

 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 221. 
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raun fram, en mikill vafi gat þótt á lögmæti slíks samnings sem gerður var, sérstaklega ef það 

varðaði stjórnvaldsákvarðanir. En með slíkum samningi var eitt sveitarfélag þá í raun að taka 

ákvarðanir um réttindi og skyldur íbúa í öðru sveitarfélagi án beinnar lagaheimildar í 

sveitarstjórnarlögum.
26

 Í þriðja lagi voru ákvæði um héraðsnefndir felldar úr lögunum, en með 

lögum nr. 45/1998 höfðu héraðsnefndir verið felldar í flokk frjálsrar samvinnu og 

sveitarfélögum ekki skylt að eiga aðild að þeim. Ákvæðum um byggðasamlög var einnig 

breytt að vissu marki, þar á meðal um úrgöngu úr byggðasamlagi. Í ákvæði 84. gr. laga nr. 

45/1998 var kveðið á um að ef sveitarfélag gengi úr byggðasamlagi gæti það óskað eftir að fá 

nettó eignarhluta sinn í byggðasamlaginu innleystan, en eigi væri skylt að greiða hann á 

skemmri tíma en 20  árum. Í ákvæði 95. gr. svsl. er nú kveðið á að uppsagnarfrestur geti farið 

upp í 5 ár ef miklir hagsmunir eru í húfi. 

Aðrar mikilvægar breytingar á sveitarstjórnarlögum almennt voru þær að reglur um 

fjármál sveitarfélaga voru hertar en það hefur ósjálfrátt áhrif á samvinnu sveitarfélaga, þar 

sem samstarfsvettvangurinn þarf að rúmast innan hinna hertu fjármálareglna. 

4. Heimildir til samvinnu samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011 

4.1 Inngangur 

Þróunin hefur orðið sú í sveitarstjórnarmálum að vaxandi þörf hefur verið fyrir samvinnu 

sveitarfélaga. Verkefni sveitarfélaganna hafa verið að aukast og meiri kröfur eru gerðar til 

rækslu þjónustuverkefna af ýmsu tagi. Mikilvægir málaflokkar hafa flust yfir til 

sveitarfélaganna, nefna má sem dæmi rekstur grunnskóla (1996) og málefni fatlaðra (2011).  

Hugmyndir eru auk þess uppi um að færa málefni aldraðra yfir til sveitarfélaganna þó enn hafi 

ekki orðið af því þegar ritgerð þessi er skrifuð. Raunin hefur orðið sú að íbúum á 

landsbyggðinni hefur farið fækkandi í gegnum árin og fólksflutningar hafa orðið miklir til 

stærri þéttbýliskjarna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur leitt til þess að mörg sveitarfélög á 

landsbyggðinni eru orðin mjög fámenn og því erfiðara fyrir þau að sinna verkefnum sínum. 

Sameining sveitarfélaga er meðal þeirra ráða sem gripið hefur verið til í þeim tilgangi að 

stuðla að eflingu þjónustu sveitarfélaganna og hefur sveitarfélögum farið ört fækkandi með 

tímanum. Um miðja 20. öld voru sveitarfélögin 229 talsins, en eru nú 74.
27

 Sameiningar 

                                                 
26

 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 113 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
27

 Vefsíða Sambands íslenskra sveitarfélaga,  http://www.samband.is.  Fjöldi sveitarfélaganna miðast við 

ársbyrjun 2013. Nýjasta sameiningin varð árið 2012 er Sveitarfélagið Álftanes sameinaðist Garðabæ.  
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sveitarfélaganna hafa orðið til þess að nú eru sveitarfélögin færri en á móti kemur að þau eru 

mun stærri. Enn eru þó til sveitarfélög sem ekki hafa farið í sameiningarferli og eru smá og 

fámenn auk þess sem sum sameinuðu sveitarfélaganna eru enn lítil og fámenn. Eitt helsta 

markmið sameiningar sveitarfélaganna er að gera sveitarfélögin það burðug að þau þurfi ekki 

að fara í samvinnu með öðrum sveitarfélögum við lausn verkefna, en ætla má að það eigi þó 

frekar við um stærri sveitarfélögin. Í rannsókn sem gerð var um samvinnu sveitarfélaga í 

Eyjafirði í apríl 2007 kom fram að taka þyrfti til endurskoðunar skipulag á þeirri þjónustu 

sveitarfélaga sem gangi þvert á sveitarfélagamörk vegna þeirar breytingar sem orðið hefðu á 

sveitarstjórnarstiginu. Tvær gerðir sveitarfélaga væru orðnar til vegna búsetuþróunar í landinu 

og sameiningar sveitarfélaga, þ.e. stór og burðug sveitarfélög sem veitt gætu alla þjónustu 

sem ætlast væri til af þeim og hinsvegar fámenn sveitarfélög sem gætu ekki ein og sér veitt 

þjónustu sem löggjafinn ætlaðist til af þeim. Samvinna sveitarfélaganna hefði því stuðlað að 

því að veita íbúum smærri sveitarfélaga aðgang að sambærilegri þjónustu og íbúum þeirra 

stærri. Ennfremur kom fram að sameining sveitarfélaga hafi breytt stöðunni nokkuð og stærri 

sveitarfélögum fjölgað en eftir séu þó fámenn sveitarfélög sem sameina þyrftu krafta sína til 

að veita íbúunum sem jafnasta þjónustu.
28

 

Í þessum kafla verður fjallað um ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 sem varða 

samvinnu sveitarfélaga en lögin kveða á um nokkur samstarfsform, þ.e. byggðasamlagsform, 

sbr. 94. gr.- 95. gr. svsl. og samvinnu sem fer fram með þeim hætti að eitt sveitarfélag rækir 

verkefni fyrir eitt eða fleiri sveitarfélög, sbr. 96. gr. svsl. Að auki er kveðið á um almenna 

heimild til samvinnu í ákvæði 92. gr. svsl. Ýmis álitaefni geta tengst samvinnuheimildum 

laganna, meðal annars er kveðið á um í 1. mgr. 93. gr. svsl. að þegar um framsal valds er að 

ræða af hendi sveitarfélaga geti slíkt samstarf einungis farið fram á vettvangi byggðasamlags 

og með þeim hætti að eitt sveitarfélag taki að sér stjórnsýslu fyrir annað sveitarfélag. Í lok 

kaflans verður síðan fjallað um samvinnu sveitarfélaga á vettvangi landshlutasamtaka 

sveitarfélaga, Sambands íslenskra sveitarfélaga og við kjarasamningsgerð, sbr. 97. gr. – 99. 

gr. svsl. 

4.2 Meginreglan um frjálsa samvinnu sveitarfélaga 

4.2.1 Almennt 

Meginreglan er sú um samvinnu sveitarfélaga að samstarfið er frjálst. Með tilkomu 

sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 voru héraðsnefndir felldar í flokk frjálsrar samvinnu og auk 

                                                 
28

 Hjalti Jóhannesson, Valtýr Sigurbjarnarson, Ögmundur Knútsson: Samvinna sveitarfélaga í Eyjafirði. 

Greining og framtíðarfyrirkomulag, bls. 4-5.  
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þess felld á brott ákvæði 99. gr. og 100 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 en í fyrrnefndu 

ákvæði var sveitarfélögum gert skylt að að mynda byggðasamlög í tilteknum tilvikum, til 

dæmis ef sveitarfélagi hverju fyrir sig reyndist verkefni um megn. En eðlilega þótti vera að 

ákvörðun um hvort byggðasamlag skyldi stofnað væri einvörðungu á hendi viðkomandi 

sveitarfélaga en ekki lögbundin í vissum tilvikum. Í síðarnefndu ákvæði var kveðið á um 

skyldu sveitarfélaga til stofnunar félags í samræmi við ákvæði laga nr. 24/1972 ef um 

samvinnu væri að ræða um áhættusaman atvinnurekstur án hlutdeildar annarra aðila.
29

 Það 

atriði að héraðsnefndir væru felldar í flokk frjálsrar samvinnu olli nokkrum vandkvæðum því 

þá var sú aðgerð túlkuð þannig að sveitarfélögum væri ekki skylt að eiga aðild að 

héraðsnefndum. En samt sem áður voru viss efni sem kröfðust þess að sveitarfélögum væri 

skylt að eiga aðild í héraðsnefnd vegna tiltekinna málaflokka í sérlögum. Þar á meðal vegna 

laga um afréttarmálefni og fjallskil o.fl. nr. 6/1986. Vegna þessa var sú ákvörðun tekin að 

afnema héraðsnefndir í frumvarpi til sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Sveitarfélög gætu sjálf 

leyst úr þessum málum t.d. með stofnun byggðasamlaga, þó með þeirri undantekningu að 

sérákvæði um  fjallskil væru færð í lög um afréttarmálefni og fjallskil o.fl. nr. 6/1986.
30

 

Jafnframt var þeim sérlögum þar sem ákvæði voru um héraðsnefndir breytt. Héraðsnefndir er 

þó enn hægt að stofna á grundvelli ákvæðis 92. gr. svsl. ef sveitarfélög kjósa svo að hafa þann 

samstarfsvettvang. Margar héraðsnefndir eru starfandi á landinu sem hafa fjölþætt verkefni 

með höndum.  Nefna má sem dæmi Héraðsnefnd Árnesinga sem stofnuð var 13. ágúst 1988. 

Héraðsnefndin hefur tiltölulega frjálsar hendur um verkefni sín en þau helstu eru yfirstjórn á 

verkefnum á menningarsviði og fjárveitingar til Byggða- og náttúrusafns Árnesinga og 

Hússins Eyrarbakka ásamt því að nefndin kýs í skólanefnd Tónlistarskóla Árnesinga.
31

 

Í ákvæði 92. gr. svsl. er kveðið á um heimild tveggja eða fleiri sveitarfélaga til að hafa 

með sér samvinnu um framkvæmd afmarkaðra verkefna, en í ákvæði 1. mgr. 92. gr. svsl. 

segir: 

Tveimur eða fleiri sveitarfélögum er heimilt að hafa samvinnu sín á milli um framkvæmd 

afmarkaðra verkefna, enda mæli lög eða eðli máls því ekki í mót. Ef sveitarstjórn er óheimilt að 

framselja vald til fullnaðarafgreiðslu innan sveitarfélags er einnig óheimilt að framselja til aðila 

utan sveitarfélags slíkt vald nema fyrir því sé sérstök lagaheimild. 

 

                                                 
29

Lög nr. 24/1972 um heimild sveitarfélaga til stofnunar og starfrækslu atvinnu og þjónustufyrirtækja með 

takmarkaðri ábyrgð. Lögin voru felld niður með tilkomu laga nr. 45//1998 þar sem þau voru ekki lengur talin 

þjóna þeim tilgangi og þeim aðstæðum sem fyrir hendi voru við setningu þeirra. Engin dæmi voru um að slík 

fyrirtæki væru stofnuð á árunum fyrir 1998 og sveitarfélög hefðu mun frekar notast við hlutafélagaformið, sbr. 

Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 221. 
30

 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 113 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
31

 Vefsíða Héraðsnefndar Árnesinga, http://www.heradsnefndarnesinga.is. 

http://www.heradsnefndarnesinga.is/
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Ákvæði í líkingu við 92. gr. svsl.  var að finna í 81. gr. laga nr. 45/1998, en það var ekki eins 

ítarlegt, þar sem aðeins var kveðið á um að sveitarfélög gætu haft samvinnu sín á milli um 

framkvæmd einstakra verkefna. Slík samvinna gat þá meðal annars farið fram á vettvangi 

héraðsnefnda, byggðasamlaga, landshlutasamtaka og Sambands íslenskra sveitarfélaga.  

Af orðalagi ákvæðis 1. mgr. 92. gr. svsl. má sjá að heimildin til samvinnu taki til rækslu 

afmarkaðra verkefna. Ekki öll verkefni eru þess eðlis að hægt sé að hafa um þau samstarf. 

Sem dæmi má nefna atriði sem aðeins heyra undir hverja sveitarstjórn fyrir sig, eins og kjör á 

oddvita og varaoddvita sveitarstjórnar  samkvæmt 13. gr. svsl. Óeðlilegt væri að sveitarfélög 

hefðu með sér samvinnu um slíkt. Auk þess má nefna fundi sveitarstjórnar samkvæmt 15. gr. 

svsl. Þar er um það að ræða að lýðræðislega kjörin sveitarstjórn fjallar um málefni 

sveitarfélagsins. Það væri ekki raunhæft að halda sameiginlega sveitarstjórnarfundi tveggja 

eða fleiri sveitarfélaga og halda sameiginlega atkvæðagreiðslu, enda starfa 

sveitarstjórnarmenn í umboði þess sveitarfélags þar sem þeir hlutu kosningu. Eins og áður 

hefur verið komið inn á hafa sveitarfélög yfirleitt með sér samvinnu um verkefni ef það er 

talið þjóna hagsmunum beggja/allra sveitarfélaganna er að samvinnunni standa. Slíkir 

hagsmunir geta verið fjárhagslegir en einnig getur verið um að ræða að samvinnan sé beinlínis 

nauðsynleg fyrir sveitarfélag til að geta haldið úti þjónustu sem nútímasamfélagið krefst. 

Verkefnin geta verið með ýmsum hætti og geta verið fjölbreytt.
32

 En af athugasemdum 92. gr. 

frumvarps til laga nr. 138/2011 má þó ráða að heimild til samvinnu sé ekki ótakmörkuð en þar 

segir: 

 
Augljóst er að ekki er gert ráð fyrir að samvinna feli í sér samvinnu um heildarrekstur 

sveitarfélaga, eða samrekstur þeirra að mjög stórum hluta, enda má telja að sé sveitarfélagi þörf 

á samvinnu í slíkum mæli þá sé að sama skapi brostin forsenda fyrir tilvist sveitarfélagsins sem 

sjálfstæðs stjórnvalds. Þær mikilvægu takmarkanir eru settar á heimildir til samvinnu að ef 

sveitarstjórn væri óheimilt að framselja frá sér tiltekið hlutverk á grundvelli heimildar til að 

framselja vald innan sveitarfélagsins þá er einnig óheimilt að framselja slíkt vald til aðila utan 

sveitarfélagsins.
33

 

 

 Ákvæði 81. gr. laga nr. 45/1998 var þögult um, hvernig fara ætti með ef taka ákvörðunar fól í 

sér valdframsal en ákvæði 92. gr. svsl. var ætlað að marka skýrari mynd um hvernig með slíkt 

ætti að fara. Eins og komið var inn á fyrr eru settar takmarkanir á valdframsal í vissum 

tilfellum innan sveitarfélags, sbr. nánari umfjöllun í kafla 4.2.1.1 

                                                 
32

 Sbr. samvinna sveitarfélaga í Eyjafirði um eyðingu á mink. Samvinnan er á vegum Atvinnuþróunarfélags 

Eyjafjarðar (AFE bs.) og þykir hafa gefið mjög góða raun. Vefsíða Bændablaðsins, http://www.bbl.is. Einnig má 

hér nefna heimild í 4. mgr. 4. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 fyrir sveitarfélög til að vinna 

sameiginlegar áætlanir um stöðu úrgangsmála á svæðinu fyrir sín svæði eða svæði einstakra sorpsamlaga 
33

 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 114 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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4.2.1.1 Valdframsal innan sveitarfélags 

 Eftir að sveitarstjórn hefur verið kjörin sér hún um kosningu  í nefndir á vegum 

sveitarfélagsins, sbr. 37. gr. svsl. Nefndum þessum er ætlað að fara með afmörkuð verkefni 

fyrir sveitarfélagið en valdsvið þeirra er ákveðið af sveitarstjórn nema kveðið sé á um annað í 

lögum, sbr. 40. gr. svsl. Sveitarstjórn er einnig heimilt að kjósa til byggðaráðs samkvæmt 1. 

mgr. 35. gr. svsl. Byggðaráð telst til fastanefnda sveitarfélags samkvæmt 2. mgr. 35. gr. svsl. 

og getur sveitarfélag ákveðið að byggðaráð taki að mestu yfir starf annarra nefnda samkvæmt 

4. mgr. 35. gr. svsl. Í ákvæði 3. mgr. 35. gr. svsl. er kveðið á um að  byggðaráði sé ætlað að 

fara með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn sveitarfélagsins ásamt framkvæmdastjóra nema 

málin séu öðrum falin. Gerð draga fjárhagsáætlunar og ársreiknings fyrir sveitarfélagið er eitt 

verkefna byggðaráðsins, en það er svo síðar lagt fyrir sveitarstjórn til samþykktar, samkvæmt 

3. mgr. 35. gr. svsl. En sá varnagli er sleginn í ákvæði 5. mgr. 35. gr. svsl. að byggðaráði er 

aðeins heimil fullnaðarákvörðun í máli sem ekki varðar verulegan fjárhag sveitarfélagsins, þó 

með þeirri undantekningu að það hefur fullar heimildir sveitarstjórnar meðan sveitarstjórn er í 

sumarleyfi. Í ákvæði 1. mgr. 42. gr. svsl. er kveðið á um að sveitarstjórn geti falið fastanefnd 

fullnaðarafgreiðslu einstakra mála til aukinnar hagræðingar, skilvirkni og aukins málshraða 

mæli lög eða eðli máls ekki gegn því. Sú undantekning er gerð að málin varði ekki verulegan 

fjárhag sveitarfélagsins. Í 2. mgr. 42. gr. svsl. er einstökum starfsmönnum sveitarfélagsins 

veitt sama heimild til fullnaðarafgreiðslu mála. 

Ljóst er af ákvæðum laga nr. 138/2011 að sveitarstjórn hefur ekki heimildir til að fela 

nefndum á vegum þess vald til fullnaðarafgreiðslu mála ef málin varða verulega fjárhag 

sveitarfélagsins. Af ákvæðum 1. mgr. 92. gr. svsl. má því ráða að afgreiðslu þeirra mála megi  

ekki fela öðrum aðilum utan sveitarfélagsins. Sveitarstjórn getur því ekki ákveðið að fela öðru 

sveitarfélagi, byggðasamlagi eða einkaaðila vald til að taka meiriháttar fjárhagslegar 

ákvarðanir. Slíkar ákvarðanir getur sveitarfélagið sjálft einungis tekið. Viss höft eru því lögð á 

samvinnu sveitarfélaganna hvað það varðar. Öðru máli gegnir um annað samstarf sem algengt 

er að sveitarfélög hafi með sér til dæmis samningum um sameiginlega félagsþjónustu um 

verkefni sem ef til vill yrðu smærra sveitarfélagi ofviða. Gott dæmi um slíka samvinnu er 

félagsþjónusta í málefnum fatlaðs fólks, en slík samvinna getur meðal annars farið fram 

þannig að sveitarfélög myndi byggðasamlög skv. 94. gr. svsl. eða þannig að eitt sveitarfélag 

ræki verkefni fyrir annað sveitarfélag, sbr. 96. gr. svsl. Einnig er hægt að fela einkaaðilum 

rækslu þjónustunnar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Sveitarfélög geta auk þess ákveðið 

að haga samvinnu sinni með öðrum hætti, til dæmis með að stofna almennt félag eða 
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félagsskap, hlutafélag, einkahlutafélag eða þá bara eftir þeim aðstæðum sem henta hverju 

sinni. Nánar verður fjallað um slíkt fyrirkomulag í kafla 4.2.3. sem fjallar um form samvinnu. 

4.2.2 Samningur um samvinnu 

Sú meginregla gildir að sveitarfélögum er frjálst að hafa samvinnu hvert við annað um 

tiltekna málaflokka eða verkefni, en sveitarfélögin þurfa að finna sjálf út í hvaða formi þau 

vilja haga samvinnu. Til dæmis hvort þau vilji stofna sérstakan lögaðila um samstarfið, eins 

og byggðasamlag, hlutafélag eða einkahlutafélag eða þá hvort þau vilji hafa annað form á 

samvinnunni. Þar getur hugsanlega verið um að ræða almennt samstarf þar sem ekki er 

stofnaður sérstakur lögaðili um rækslu verkefnisins. Samvinnan þarf þó alltaf að byggjast á 

samningi milli aðila eins og nánar er tiltekið í 2. mgr. 92. gr. svsl. en þar segir: 

 
Samvinna sveitarfélaga skal ávallt grundvallast á samningi viðeigandi sveitarfélaga, sem ekki 

öðlast gildi fyrr en hann hefur fengið staðfestingu viðkomandi sveitarstjórna. Sé ekki ítarlegri 

ákvæði að finna í lögum skal í samningi um samvinnu að lágmarki kveðið á um form samvinnu, 

ákvarðanatöku, slit samvinnu og fjárhagsleg atriði. 

 

Nauðsynlegt þótti að breyta eldri ákvæðum laga nr. 45/1998 um samvinnu sveitarfélaga, en í 

framkvæmd hafði þótt skorta á að sveitarfélög gengju nógu vel frá formi samvinnunnar. 

Rökin skv. athugasemdum við 92. gr. laga nr. 138/2011, eru þau að sveitarstjórnarmenn eru 

lýðræðislega kjörnir og þeir verða að byggja ákvarðanir sínar á upplýstum grunni og einnig 

ber þeim að taka tillit til reglna um fjármál sveitarfélaga. Hagsmunir af því að gæta vel að 

stjórnsýslunni um þessi málefni þóttu vega þyngra en það mikla frjálsræði sem áður hafði ríkt 

varðandi samvinnu sveitarfélaganna, en þau höfðu jafnvel tekið upp samvinnu um verkefni án 

nauðsynlegra lagaheimilda.
34

 Slíkir samningar sem sveitarfélögin gerðu voru oft í búningi 

þjónustusamninga en fólu í raun í sér valdframsal sem skorti lagastoð. Slík framkvæmd getur 

verið vafasöm til dæmis þegar verið er að taka ákvarðanir af nefnd eins sveitarfélags (X) um 

þjónustu við íbúa annars sveitarfélags (Y). Þannig er valdið til ákvarðanatöku sveitarfélagsins 

Y um þjónustuna komið í hendur nefndar X. Ljóst er að slíkt gat boðið upp á erfiðleika, til 

dæmis ef íbúar Y voru ósáttir við þjónustuna en gátu ekki gert neitt sökum þess að þeir voru 

bundnir samningi við sveitarfélag. 

Af orðalagi ákvæðisins má sjá að samningur öðlast ekki gildi fyrr en hann hefur verið 

staðfestur af viðkomandi sveitarstjórnum. Hvað felst í því nákvæmlega má ráða að samningur 

verður væntanlega að vera staðfestur af meirihluta sveitarstjórnarmanna í viðkomandi 

sveitarstjórnum. En til þess að vettvangur skapist til slíkrar atkvæðagreiðslu þarf að halda 

                                                 
34

 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 114 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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fundi á vegum sveitarstjórnanna. Í ákvæði 1. mgr.  14. gr. svsl. er mælt fyrir um skyldu 

sveitarstjórna til að halda reglulega fundi. Einnig er þar kveðið á um heimild til að halda 

aukafundi ef þörf þykir á. Fylgja þarf reglum 15. gr. svsl. um réttmæta boðun á fund og auk 

þess þarf að auglýsa fundinn með réttum hætti samkvæmt 3. mgr. 15. gr. svsl. Sveitarstjórn 

telst ályktunarhæf ef meira en helmingur stjórnarmanna situr fundinn og afl atkvæða ræður 

úrslitum mála, sbr. 1. og 2. mgr. 16. gr. svsl.  

Ennfremur segir svo í ákvæðinu að tiltaka þurfi viss lágmarks formskilyrði sem samningur 

þarf að uppfylla ef um annað er ekki kveðið ítarlegar í lögum. Þau skilyrði eru form 

samvinnu, ákvarðanatöku, slit samvinnu og fjárhagsleg atriði. Í sérlögum kann að vera kveðið 

á um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla í samningi. Má þar nefna sem dæmi ákvæði 9. gr. 

bókasafnslaga nr. 150/2012. Þar segir að sveitarfélögum sé heimilt að sameinast um rekstur 

almenningsbókasafna í samræmi við sveitarstjórnarlög. Ef sveitarfélög sameinast um 

reksturinn skal í samstarfssamningi kveðið á um skiptingu kostnaðar, aðild hvers sveitarfélags 

að stjórn og um verkefni stjórnarinnar. Þar sem kveðið er á um að samvinnan skuli vera í 

samræmi við sveitarstjórnarlög má því álykta að samninginn þurfi að túlka í samræmi við 

ákvæði sveitarstjórnarlaga.. 

4.2.3 Form samvinnu 

 Form samvinnunnar er sá farvegur sem verkefni er rekið í, þ.e. hvernig unnið er að úrlausn 

verkefnis og hvernig samvinnunni er háttað. Form samvinnu getur meðal annars verið falið í  

félagsformi. Byggðasamlagsform samkvæmt 94. gr. svsl. er  ákveðið form samvinnu, en 

ítarlegar reglur 94. gr. og 95. gr. svsl. gilda um slíkt form samstarfs. Einnig má hér nefna sem 

dæmi önnur félagsform sem sveitarfélög geta haft um samstarf sitt, til dæmis hlutafélagsform, 

sameignarfélagsform og einkahlutafélagsform. Samstarf af þessu tagi byggist á þvi að búinn 

er til sérstakur lögaðili. Einnig geta sveitarfélög stofnað almenn félög sem teljast þá einnig til 

sérstakra lögaðila, nefna má sem dæmi íþróttafélög og tómstundafélög. Sveitarfélögin ákveða 

þá með sér hvaða aðsetur slíkt félag skuli hafa og veita þá öll fjármagni til slíks félags en 

þurfa þá að tiltaka í samningi hvað hvert og eitt þeirra skuli reiða af hendi til rekstursins. Slík 

fjárhagsleg atriði þurfa að vera á hreinu. Ákvæði 92. gr. svsl. er þó opið á þann hátt að 

sveitarfélög geta einnig haft með sér almennt samstarf án þess að búa til sjálfstæða lögaðila.   

Í sérlögum er oft kveðið á um heimildir sveitarfélaga til að stofna félög um tiltekinn 

málaflokk. Sem dæmi um slíkt má nefna 26. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965, en þar segir 

að bændum, sveitarfélögum eða sýslufélögum sé heimilt að stofna félög til landgræðslu. 
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Nánar verður fjallað um félög sem þessi í 5. kafla, þar sem fjallað verður um samvinnu 

sveitarfélaga samkvæmt sérákvæðum laga. 

Varðandi fjárhagsleg málefni sveitarfélaganna getur það skipt miklu máli í hvaða 

félagsformi verkefni er rekið. Mismunandi ábyrgðarreglur gilda um hvert félagsform. Ef 

verkefni er svo dæmi sé nefnt rekið í opinberu hlutafélagsformi (ohf.) gilda reglur 

hlutafélagalaganna nr. 2/1995 um ábyrgð, þ.e. takmörkuð ábyrgð. Í því felst að enginn 

eigenda ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Sveitarfélögin leggja þá 

tiltekið fjármagn til hlutafélagsins og eru einungis ábyrg fyrir greiðslu þess fjármagns sem þau 

reiddu af hendi og tapa því ekki meiru en sem nemur framlögðu fé ef til þrots kemur. 

Varðandi byggðasamlagsform gildir einföld ábyrgð, þ.e. sveitarfélögin bera einfalda ábyrgð á 

skuldbindingum byggðasamlags og ef byggðasamlag fer í þrot er hægt að ganga að hverju og 

einu þeirra um skuldir byggðasamlagsins.  

4.2.4 Ákvarðanataka 

Ef taka þarf ákvarðanir í tengslum við samstarfsvettvanginn er nauðsynlegt að hafa skýrar 

reglur þar um í samningnum. Form samvinnunnar getur ráðið því hvernig að ákvarðanatöku er 

staðið, þ.e. ef valið er tiltekið félagsform, t.d. opinbert hlutafélag eða byggðasamlag. Þá gilda 

reglur laga um hlutafélög nr. 2/1995
35

 um ákvarðanatöku í hinu fyrrnefnda en ákvæði 94. gr. 

svsl. um hið síðarnefnda. Hér má hér nefna að sveitarfélög hafa einnig  séð hag sinn í að að 

stofna sameignarfélög um tiltekið samstarfsverkefni. Má þar nefna sem dæmi Faxaflóahafnir 

sf.
36

 Regluverk sameignarfélaga má finna í lögum um sameignarfélög nr. 50/2007.  

En hvernig fer þá með almenn samvinnuverkefni, þ.e. samvinnuverkefni sem fara ekki 

fram á grundvelli 94. gr. og 96. gr. svsl.,  sem innihalda ekki ákvæði í lögum um hvernig að 

verkefni skuli staðið? Þar sem gert er ráð fyrir að samvinna þurfi alltaf að byggjast á samningi 

milli aðila, þarf að afmarka í samningnum hvernig standa skuli að töku ákvörðunar um 

útfærslu verkefnis. Í beinu framhaldi þarf þá að ákveða hverjir skulu taka ákvarðanir og hvaða 

valdheimildir þeim eru fengnar til að taka ákvarðanir um samvinnuverkefnið. 

Samvinnuverkefni af þessum toga felur í sér að aðilum eru ekki veittar heimildir til töku 

stjórnvaldsákvarðana, slíkar ákvarðanir má aðeins taka á grundvelli samvinnuverkefnis 

                                                 
35

 Hluthafafundur fer með æðsta vald í málefnum hlutafélagsins samkvæmt því sem lög og samþykktir þess 

ákveða, sbr. 1. mgr. 80. gr. laga um hlutafélög. Hluthafar hafa svo hver um sig ákvörðunarvald á hluthafafundi í 

samræmi við hlutafjáreign sína, sbr. 2. mgr. 80. gr. laganna. Ennfremur segir síðan að ef sveitarfélag á hlut í 

félaginu megi viðkomandi sveitarstjórnarmenn sitja aðalfund og bera fram fyrirspurnir, sbr. 3. mgr. 80. gr. 

laganna. 
36

 Að stofnun sameignarfélagsins stóðu  fimm sveitarfélög, Reykjavíkurborg, Borgarbyggð, Akraneskaupstaður, 

Hvalfjarðasveit og Skorradalshreppur. Fyrirtækið Faxaflóahafnir sf. var stofnað 1. janúar 2005 og tilgangur þess 

var meðal annars að sameina hafnir sveitarfélaganna til að ná hagkvæmni í rekstri og til að sameinað fyrirtæki 

yrði stærra og öflugra í breyttu samkeppnisumhverfi. Vefsíða  Faxaflóahafna sf., http:// www.faxafloahafnir.is. 

http://www.faxafloahafnir.is/
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samkvæmt 94. gr. og 96. gr. svsl. en á vettvangi slíkrar samvinnu gilda sérstakar reglur um 

ákvarðanatöku. 

Almennt má ætla að langflest stærri samvinnuverkefni fari fram þannig að búinn sé til 

sérstakur lögaðili um framkvæmdina til þess að marka sem skýrasta framkvæmd. Þetta hefur 

einnig verið reyndin í Danmörku. En önnur samvinna þekkist þó, og hvernig staðið skuli að 

ákvarðanatöku á slíkum vettvangi byggir því beint á því sem tekið er fram í samningi aðila. 

Til að haga málum með sem skýrustum hætti væri eðlilegt að kveða svo á um í samningi að ef 

taka þurfi einhverjar stórar ákvarðanir sem geta skipt máli fyrir samstarfið þurfi að halda 

fundi hjá viðkomandi sveitarstjórnum þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Slíkir fundir þurfa þá 

að uppfylla skilyrði sveitarstjórnarlaga um boðun og auglýsingu, sbr. 15. gr. svsl., auk þess 

sem meirihluti stjórnarmanna þarf að samþykkja ákvörðun svo hún öðlist gildi, sbr. 2. mgr. 

17. gr. svsl., auk þess sem fundur þarf að vera ályktunarhæfur, sbr. 1. mgr. 17. gr. svsl.  Hvert 

sveitarfélag fyrir sig er sjálfstætt og ber að halda sína eigin sveitarstjórnarfundi. Þó getur 

hugsast að sveitarfélög sem eiga í samstarfi ákveði að halda sameiginlega fundi um 

samstarfsverkefni. Slík framkvæmd gæti verið hagkvæm meðal annars vegna þess að þá fá 

allir sem sitja fundinn sömu upplýsingar á sama tíma. Atkvæðagreiðsla þyrfti þó að vera 

haldin sér fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Ekkert væri þá til fyrirstöðu að skipta fundinum 

niður eftir umræður, þannig að hver sveitarstjórn myndi greiða atkvæði fyrir hönd síns 

sveitarfélags. Fundir sveitarstjórna eru almennt opnir, og einungis heimild til að loka fundum 

ef eðli máls kveður á um slíkt, sbr. 1. mgr. 16. gr. svsl. Af því má ætla að aðrir aðilar en 

sveitarstjórn geti setið fundi sveitarstjórnar og fylgst með framvindu mála. Þeir aðilar hafa þó 

ekki rétt til að taka þátt í fundarhöldum nema ef lög kveða sérstaklega á um slíkt, til dæmis ef 

þeim er tryggður réttur til setu áheyrnarfulltrúa á fund sveitarstjórnar með málfrelsi og 

tillögurétt, sbr. til dæmis 2. mgr. 96. gr. svsl. 

4.2.5 Slit samvinnu og fjárhagsleg atriði 

Í samningi um samvinnu sveitarfélaga þarf að vera kveðið á hvernig  haga eigi málum þegar 

samvinnu er slitið og auk þess hvernig fjárhagslegum atriðum skuli hagað. Sérstök ákvæði eru 

um slit samvinnu þegar um byggðasamlög er að ræða, sbr. 95. gr. svsl. en í ákvæði 96. gr. 

svsl. þ.e. þegar eitt sveitarfélag rekur verkefni fyrir annað sveitarfélag er kveðið á um að geta 

þurfi um slit samvinnu í samningi, aðilar geta þá ákveðið að slíta samstarfi þegar í stað ef þeir 

eru sammála um það, en annars er kveðið á um eins árs uppsagnarfrest. Slit samvinnu sem 

fram fer í öðrum lögákveðnum félagsformum fer eftir ákvæðum laga þar um. Þannig er hægt 

að slíta hlutafélagi, sameignarfélagi sem og öðrum félögum. 
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Ef samstarf fer fram á öðrum vettvangi, til dæmis þegar sveitarfélög hafa ekki stofnað 

sérstakan lögaðila um samstarfið eða ekkert er kveðið á um slit samstarfs í lögum getur hins 

vegar verið meira matsatriði hvernig haga beri slitum. Sveitarfélögin þurfa þá að koma sér 

saman um hvernig slitum skuli háttað. Þegar eitt sveitarfélag ákveður að draga sig úr samstarfi 

getur það verið íþyngjandi fyrir hin sveitarfélögin og því væri óeðlilegt að sveitarfélag geti  

sagt sig úr samstarfinu án nokkurs fyrirvara. Eðli máls samkvæmt væri því rétt að kveða á um 

vissan uppsagnarfrest því það gæfi hinum sveitarfélögunum sem eru með í samvinnunni frest 

til að aðlögunar. Sérstaklega rík krafa er um þetta ef verkefni er af þeim toga að miklir 

fjárhagslegir hagsmunir eru í húfi þó alltaf séu gerðar kröfur til þess að haga slíkum atriðum 

með skýrum hætti jafnvel þó samvinnuverkefni sé minniháttar að umfangi. 

Sveitarfélög þurfa að gera samkomulag sín á milli hvernig fjárhagslegum atriðum skuli 

hagað í samstarfinu. Til dæmis eignarhald á húsnæði og tækjum svo dæmi séu nefnd. Aðilar 

geta til dæmis gert með sér samning um kaup á sameiginlegum tækjum og þarf þá að koma 

fram hver eignaraðild hvers sveitarfélags er í þeim tækjum. Þannig þarf að gera grein fyrir og 

halda utan um það fjármagn sem hvert og eitt sveitarfélag reiddi af hendi. Ef sveitarfélög hafa 

stofnað með sér félag þarf að gera grein fyrir af hvers hendi launakostnaður starfsmanna 

félagsins er greiddur og svo framvegis. Það er því á ýmsu að taka varðandi fjárhagsleg atriði 

sveitarfélaganna sem standa í samvinnu.  Skýrt þarf að vera kveðið á um þetta þar sem 

sveitarstjórnir þurfa að geta gert grein fyrir þessum kostnaðarliðum í fjárhagsáætlunum sínum, 

einnig á þeim forsendum ef að ágreiningur rís milli samstarfsaðila um fjárhagsmálefni er 

upplagt að geta litið til samningsins og séð af ákvæðum hans hvernig fara eigi með þessi 

atriði.  

4.2.6 Kæruheimildir 

Í 3. mgr. 92. gr. svsl. er svo kveðið á um að ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli samnings 

um samvinnu séu ekki kæranlegar til viðkomandi sveitarfélags, jafnvel þó þær teljist vera 

stjórnvaldsákvarðanir í sjálfu sér. Nánar segir í ákvæðinu: 

Ákvarðanir sem eru teknar á grundvelli samnings um samvinnu sveitarfélaga, jafnvel þótt þær 

byggist á framsali á valdi til töku ákvörðunar um rétt eða skyldu manna, sæta ekki kæru til 

viðkomandi sveitarfélaga. 

 

Hin venjubundna regla í stjórnsýslurétti er þannig að þegar ákvörðun er tekin af stjórnvaldi 

þar sem stjórnvald framselur vald til töku ákvörðunar um rétt eða skyldu manna myndast 

kæruréttur til æðra stjórnvalds, sbr. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
37

 Málum háttar 

                                                 
37

 Í athugasemdum við 26. gr. frumvarps til stjórnsýslulaga nr. 37/1993 segir svo ennfremur að í ákvæði 1. mgr. 

26. gr. sé lögfest óskráð meginregla að heimilt sé að kæra til æðra stjórnvalds sé því á annað borð til að dreifa. 
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öðruvísi þegar um samvinnu sveitarfélaga á sviði sveitarstjórnarréttar er að ræða. Sveitarfélög 

á Íslandi mega taka ákvarðanir í samvinnu er fela í sér stjórnvaldsákvarðanir, en skv. 3. mgr. 

92. gr. svsl. myndast ekki kæruréttur til viðkomandi sveitarfélaga. Lagaumhverfið hér á landi 

er skýrt um þetta atriði en málum getur háttað öðruvísi í öðrum löndum. Ísland hefur löngum 

sótt grundvöll lagareglna til Danmerkur, enda var Ísland lengi vel undir Danakonungi. En 

sveitarstjórnarrétturinn er um margt ólíkur, og má þar nefna samvinnuákvæðin sem dæmi um 

það. Í Danmörku er sveitarfélögum heimilt að hafa með sér samvinnu um hin ýmsu málefni, 

sbr. 60. gr. dönsku sveitarstjórnarlaganna en almennt er þeim óheimilt að hafa með sér 

samvinnu um verkefni sem geta falið í sér töku stjórnvaldsákvarðana.
38

 Dönsku ákvæðin gera 

kröfu um að til að geta tekið stjórnvaldsákvörðun þurfi ótvíræða lagaheimild. Hægt er að 

finna dæmi um slíkar heimildir meðal annars í innflytjendalögum.
39

 Þar opnast heimildir til 

samvinnu þegar um stjórnvaldsákvarðanir er að ræða, en eins og áður segir þá er um að ræða 

undantekningar frá meginreglunni.  

4.2.7 Túlkun samninga um samvinnu 

Sú regla gildir í samningaréttinum að samningsfrelsi ríkir á flestum sviðum. Hvað varðar 

samninga um samvinnu sveitarfélaga hefur áður komið fram sú meginregla að aðilum er 

frjálst hvort þeir hafi með sér samstarf. Meginviðmið er skuldbindingargildi samninga, en 

byggt hefur verið á reglunni að samninga skuli halda, þó með vissum takmörkunum vegna 

ógildingarástæðna.
40

 Samningar sem gerðir eru milli sveitarfélaga eru gerðir af tveimur eða 

fleiri opinberum samningsaðilum og fela í sér gagnkvæma efndaskyldu. Um samninga sem 

stjórnvöld gera gilda tilteknar reglur stjórnsýsluréttarins, og gilda þær reglur um alla samninga 

sem stjórnvöld gera, einnig samninga einkaréttarlegs eðlis.
41

 Þau sjónarmið ríkja varðandi alla 

samninga sem stjórnvöld gera að byggja verður á málefnanlegum sjónarmiðum, meðal annars 

þurfa fjármunir hins opinbera að vera nýttir á sem árangursríkastan og hagstæðastan hátt í 

þeim tilgangi að stjórnvöld nái þeim lögbundnu markmiðum sem þeim ber að ná í störfum 

                                                                                                                                                         
Hin almenna kæruheimild byggi á skiptingu stjórnsýslukerfisins í fleiri stjórnsýslustig þar sem æðri stjórnvald 

hafi eftirlit gagnvart lægri stjórnvöldum.  

Alþt. 1992-1993, bls. 3307. 
38

 Hans B. Thomsen , Lise Brandi-Hansen ,Pernille Christiensen,: Lov om kommunernes styrelse med 

kommentarer,  bls. 513. 
39

 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark  (Innflytjendalögin) nr. 1071/2012. Í 5. gr. stk. 

2 dönsku innflytjendalaganna er heimild fyrir sveitarfélag að leita til annars sveitarfélags um lausnir á verkefnum 

er varða innflytjendur. „Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt 

eller delvis at forestå opgaver vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte 

udlændinge, jf. kapitel 4, introduktionsforløb for indvandrere, jf. kapitel 4 a, udbetaling af kontanthjælp til 

udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik, udbetaling af hjælp i 

særlige tilfælde, jf. kapitel 6, og samordning heraf med den øvrige integrationsindsats i kommunen.“ 
40

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
41

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 193. 
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sínum.
42

 Er þetta í samræmi við 65. gr. svsl. um að sveitarstjórn beri að gæta ábyrgðar við 

meðferð fjármuna sveitarfélagsins og 1. mgr. 64. gr. svsl. um að sveitarstjórn beri að haga 

rekstri, fjárfestingum og ráðstöfunum eigna og sjóða á þann hátt að sveitarfélagið muni til 

framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Framkvæmd verkefna samkvæmt 

samningnum þarf því að vera skýr og í samræmi við þau markmið sem að er stefnt.  

4.2.8 Stutt yfirlit um samvinnu sveitarfélaga í Danmörku 

Í Danmörku er sveitarfélögum frjálst að taka þátt í samvinnu. Samvinnan þar er gjarnan í 

formi samvinnufélaga eða „interessentskab“, en hömlur eru lagðar á hlutafélaga- eða 

einkahlutafélagaform, og sjálfseignarstofnanir, þar sem hinn opinberi réttur sem gildir um 

sveitarfélögin nær illa utan yfir reglurnar sem gilda um þessi félagsform.
43

 Í Danmörku hefur 

verið hefð fyrir samvinnu af ýmsu tagi. Hefðbundin samvinnuverkefni eins til dæmis  

sameiginleg innkaup sveitarfélaga á malbikunarvél og sameiginleg þjónusta um 

skólatannlækni og sálfræðing. Einnig má nefna sem dæmi notkun á fundaraðstöðu annarra 

sveitarfélaga og framkvæmd á snjómokstri milli sveitarfélaga. Slík samvinna þekkist mjög 

mikið hjá minni sveitarfélögum. En þegar um stærri verkefni er að ræða hefur verið stofnað til 

sérstaks samvinnuforms, svokallað „kommunale fælleskaber“. Félögin eru missjálfstæð en 

fulltrúar eru valdir af sveitarstjórnum. Sum félögin hafa eigin fjárhag en reikningarnir fara 

síðan til sveitarstjórnanna.  Önnur félög geta verið í nánari tengslum við sveitarstjórnirnar 

sjálfar. Þegar um er að ræða félagsform af þessu tagi er gerð krafa um náið eftirlit með 

félögunum þar sem þau fá framselt vald frá aðildarsveitarfélögum og ákvarðanataka af þeirra 

hálfu skortir hið lýðræðislega vald sem gildir um ákvarðanatöku af hálfu sveitarstjórna.
44

 Árið 

2007 varð umbreyting á sviði sveitarstjórnarmálefna í Danmörku, þar sem sveitarfélögum var 

fækkað mjög mikið (úr 273 í 98) og ömtin lögð niður, en stofnað til fimm héraða í staðinn.
45

  

Samvinnuvettvangurinn hefur því breyst og taka hefur þurft á vandamálum sem fylgt hafa 

stofnun nýrra sveitarfélaga, þar á meðal hvernig taka ætti á samvinnuverkefnum sem voru í 

framkvæmd voru hjá „gömlu“ sveitarfélögunum. Því hefur þurft að taka ákvarðanir um 

áframhaldandi samvinnu hjá hinum nýju sameinuðu sveitarfélögum. 

 

                                                 
42

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 195. 
43

 Hans Gammeltoft – Hansen o.fl.: Forvaltningsret 2. udgave, bls. 672. 
44

 Martin Basse, Oluf Jørgensen: Kommunalforvaltning, bls. 140-141. 
45

 Landshlutasamtök sveitarfélaga. Starfsemi landshlutasamtaka og tillögur að framtíðarfyrirkomulagi 

svæðisbundinnar samvinnu, bls. 15. 
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4.3 Sérstök skilyrði samvinnu ef hún felur í sér framsal á valdi til töku 

stjórnvaldsákvarðana 

4.3.1 Almennt um valdframsal 

Sveitarfélög sem stjórnvöld taka oft ákvarðanir sem varða rétt og skyldu manna og teljast 

slíkar ákvarðanir vera stjórnvaldsákvarðanir. Margar þeirra geta verið íþyngjandi fyrir 

borgarana. Af þeim orsökum gilda vissar reglur hvað varðar valdframsal en grundvallarreglan 

er sú að stjórnsýslan er lögbundin og þurfa íþyngjandi ákvarðanir sem teknar eru að hafa 

skýra lagastoð. Nefnist sú regla lögmætisreglan. Stjórnvöld geta hinsvegar tekið ákvarðanir 

sem ekki eru íþyngjandi án þess að hafa til þess jafnskýra lagaheimild.
46

 Þegar 

stjórnvaldsákvörðun er tekin gilda reglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um þá ákvörðun, sbr. 1. 

gr. stjórnsýslulaga. Ber þá að hafa í huga meginreglur stjórnsýsluréttarins en stjórnvöld þurfa 

meðal annars að fylgja rannsóknarreglunni, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga., jafnræðisreglunni, 

sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga., og meðalhófsreglunni, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga 12. gr. 

stjórnsýslulaga. setur sjálfstjórn sveitarfélaganna vissar takmarkanir, þ.e. lögbundnar 

takmarkanir
47

, þ.e. sérstaklega þegar verið er að taka íþyngjandi ákvarðanir, líkt og á við um 

önnur stjórnvöld og ber sveitarstjórnum því að hafa reglur stjórnsýsluréttarins í huga þrátt 

fyrir sjálfstjórn sína. Ekki eru allar ákvarðanir sem sveitarfélög taka þó stjórnvaldsákvarðanir, 

en eitt einkenni stjórnvaldsákvarðana er að ákvörðunin er einhliða og opinberu valdi beitt.
48

 

Sveitarfélög geta einnig tekið ákvarðanir á einkaréttarlegum lagagrundvelli, en í 

athugasemdum við  1. gr.   frumvarps til stjórnsýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að lögin gildi 

ekki um kaup stjórnvalds á vörum og þjónustu, þar með talið samningum við verktaka. Einnig 

kemur þar fram að lögin gildi ekki um ýmsa þjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda, eins og 

til dæmis þjónustu og umönnun við sjúka, aldraða, fatlaða, kennslu, slökkvistörf og 

bókavörslu.
49

  

Í svsl. er sérstaklega tiltekið að ef um samvinnu  sveitarfélaga sé að ræða þurfi að vera 

byggt á samningi milli aðila. Samningur þessi getur falið í sér framsal á valdi til að taka 

stjórnvaldsákvarðanir, sbr. 93. gr. svsl. og gilda þá reglur stjórnsýslulaga um meðferðina. Í 

athugasemdum með frumvarpi til sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 við 93. gr. frumvarpsins eru 

nefnd nokkur atriði sem beint er að borgurunum en um slíkar ákvarðanir þarf samstarf 

sveitarfélaganna að vera í skýrum farvegi til að tryggja réttaröryggi borgaranna. Ástæðan er 

                                                 
46

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 140. 
47

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 531. 
48

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 140. 
49

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283. 
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sú að ákvörðununum er beint að þeim. Eru þar nefnd tilvik eins og til dæmis valdbeiting á 

grundvelli ákvæða barnaverndarlaga, ákvarðanir á sviði eldvarnaeftirlits, ákvarðanir um 

aðstoð samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga auk annarra tilvika, m.a. verkefni 

um rekstur grunn- og leikskóla.
50

 Ef um ákvarðanir sem falla undir 93. gr. svsl. er að ræða 

gilda þær reglur að samstarfið um slík verkefni geta aðeins farið fram fyrir tilstilli 

byggðasamlaga sbr. 94. gr. svsl. og þegar eitt sveitarfélag tekur að sér verkefni fyrir annað 

sveitarfélag, sbr. 96. gr. svsl. Þessum reglum var ætlað að taka á því ástandi sem skapast hafði 

í tíð eldri laga þar sem nokkuð frjálslega hafði verið farið með vald í einhverjum tilvikum, 

meðal annars voru sveitarfélög að standa í því að sveigja framhjá reglum um valdframsal með 

að búa til hlutafélög og einkahlutafélög í einhverjum  mæli um vissa starfsemi, en samningar 

sem gerðir voru með þeim hætti gátu valdið lagalegri óvissu, þá sérstaklega ef samningar af 

slíku tagi innihélt heimildir til félaganna til töku stjórnvaldsákvarðana. 

Í tilvikum þar sem aðilum eru veittar heimildir til töku stjórnvaldsákvarðana þarf að tiltaka 

sérstaklega hvaða valdheimildir aðilum eru veittar. Þarf í þeim tilvikum að gæta reglna 

stjórnsýsluréttarins um málsmeðferð.  Um almennt samstarf sveitarfélaga að öðru leyti, þarf 

að kveða á um hvernig að ákvörðunartöku í tengslum við samning er staðið ef ekki er kveðið 

á um það í lögum, sbr. 2. mgr. 92. gr. svsl.  

4.3.2 Nánar um valdframsal sveitarstjórna 

Sveitarstjórn getur verið heimilt að framselja vald, bæði innan og utan sveitarfélags. Um innra 

valdframsal gilda sérstakar reglur sem fjallað var  um í kafla 4.2.1.1, en með því er átt við að 

sveitarstjórn getur falið nefndum eða starfsmönnum innan innan sveitarfélagsins að taka 

endanlegar ákvarðanir um tiltekin málefni. Almennt gildir um innra valdframsal að nefndum 

getur ekki verið falið vald til töku fullnaðarákvarðana sem varða verulega fjárhag 

sveitarfélagsins. Um ytra valdframsal gilda þær reglur að sveitarfélögum er ekki heimilt að 

framselja vald til aðila utan sveitarfélagsins ef slíkt framsal er ekki heimilt innan 

sveitarfélagsins nema fyrir því sé sérstök lagaheimild, sbr. 1. mgr. 92. gr. svsl. Um 

valdframsal eru gerðar vissar kröfur. Meðal annars þarf að hafa verið þörf á slíku 

valdframsali, til dæmis til að létta undir þeim aðila er felur öðrum valheimildir. Einnig ef þörf 

er á tiltekinni sérfræðiþekkingu sem sveitarstjórn hefur ekki yfir að búa. Framsalið þarf auk 

þess að vera þannig hnútum búið að sá aðili sem fær framselt vald sé hæfur til að fá valdið 

framselt. Hann þarf að hafa yfir ákveðinni þekkingu og reynslu að búa til að geta tekið að sér 
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þau verkefni sem felast í framsalinu. Þær valdheimildir sem færast yfir þurfa auk þess að vera 

skýrar og í því felst meðal annars að auðgreinanlegt þarf að vera hvaða vald er framselt og 

hvers vegna.
51

 Eins og áður hefur verið komið inn á er meðal annars að finna 

valdframsalsheimildir í ákvæðum 94. gr. og 96. gr. svsl., þar sem byggðasamlagi eða öðru 

sveitarfélagi kann að vera framselt vald. Sérlög kunna einnig að hafa slíkar heimildir eins og 

síðar verður fjallað um. 

4.4 Byggðasamlög 

4.4.1 Almennt 

Fjallað er um byggðasamlög í ákvæðum 94. gr. og 95. gr. svsl.  Í 94. gr. svsl.  er fjallað 

almennt um byggðasamlög og í 95. gr. svsl. um úrsögn og slit byggðasamlags. Byggðasamlög 

eru þess eðlis að þau eru sjálfstæðir lögaðilar og sérstakt félagsform. Þau tilheyra 

sveitarstjórnarstiginu og eru opinberir aðilar og gilda því ekki sömu reglur um þau eins og um 

önnur félög , t.d. hlutafélög og einkahlutafélög. Byggðasamlagið telst vera sérstakt stjórnvald 

og lýtur almennt sömu reglum og sveitarfélögin sjálf, sbr. 6. mgr. 94. gr. svsl. Byggðasamlög 

teljast vera sérstakt rekstrarform um samvinnu sveitarfélaga og eru falin tiltekin verkefni, sbr. 

94. gr. svsl. Verkefni byggðasamlagana eru bæði lögmælt verkefni og einnig ólögmælt 

verkefni, sbr.  ákvæði í stofnsamningi Sorpu bs. um hvaða verkefnum byggðasamlagið sinni, 

þ.e. hefðbundnum verkefnum en í l. lið 2. gr. samningsins segir að samlaginu séu falin önnur 

verkefni af aðildarfélögum sérstaklega. Ekkert er þó tiltekið í samningnum hvaða önnur 

verkefni sé um að ræða, en ætla má að það sé þá mat sveitarfélaganna sjálfra hvaða verkefni 

þau fela byggðasamlaginu. Þó eru byggðasamlög stofnuð með vissan tilgang í huga og 

markmið þeirra þurfa að vera skýr. Ef farið er of mikið út fyrir upprunalegan tilgang starfsemi 

þeirra geta vaknað álitaefni um heimildir þeirra til rækslu þeirra verkefna. Einnig getur verið 

um það að ræða að byggðasamlag taki að sér einhvern hluta verkefnis sem tilheyrir 

ríkisvaldinu, en nánar verður rætt um það síðar í ritgerðinni. 

 

4.4.2 Stofnun byggðasamlaga 

Í ákvæði 1. mgr. 94. gr. svsl. er kveðið á um heimild sveitarfélaga til stofnunar 

byggðasamlaga um framkvæmd afmarkaðra verkefna þeirra, til dæmis um rekstur skóla eða 

um brunavarnir. Í framkvæmd hefur samvinnuháttum sveitarfélaga verið hagað þannig að 

einna mest hefur borið á byggðasamlögum við samvinnu. 
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Byggðasamlögin geta tekið ákvarðanir um rétt og skyldu manna og leiðir það til þess að 

þau geta tekið að sér víðtæk verkefni og ákvarðanir um stóra málaflokka. Þegar um er að ræða 

stóra málaflokka er varða réttindi og skyldur manna er mikilvægt að samningur um samvinnu 

sé skýr en byggðasamlagsformið gerir miklar skýrleikakröfur og má leiða af því að það 

samvinnuform sé einna hentugast varðandi mikilvæg verkefni.  

Í ákvæði 2. mgr. 94. gr. svsl. kemur fram að byggðasamlögum einum sé rétt og skylt að 

hafa heitið byggðasamlag í heiti sínu eða skammstöfunina bs. 

Það var þó ekki alltaf svo að þeim bæri að hafa slíkt heiti samkvæmt lögum en fyrir gildistöku 

laga nr. 138/2011 var á því byggt að skapast hefði venja  að nota skammstöfunina bs. fyrir 

aftan heiti byggðasamlags.
52

 Líta má svo á að tilgangurinn með að lögfesta regluna sé sá að 

marka byggðasamlaginu sérstöðu sem lögaðila rétt eins og gert er við önnur félagsform eins 

og hlutafélög, einkahlutafélög og sameignarfélög. 

4.4.3  Efni samnings um byggðasamlag 

4.4.3.1 Almennt 

Í ákvæði 3. mgr. 94. gr. svsl. eru talin upp atriði sem taka verður fram í samningi
53

 milli 

sveitarfélaga um byggðasamlög en ljóst er að samningurinn þarf að vera skýr og geta tekið á 

öllum vafaatriðum sem upp geta komið í samstarfinu. Í samningi um byggðasamlag skulu 

m.a. vera ákvæði um: 

 
1. heiti byggðasamlags, eignarhluti einstakra sveitarfélaga í byggðasamlaginu, hvaða verkefnum 

það sinnir og valdheimildir, 

2. kjör til stjórnar, fjölda stjórnarmanna, kjörtímabil og varafulltrúa, 

3. ályktunarhæfi funda og annað sem máli skiptir í því sambandi, 

4. umboð stjórnar til að skuldbinda aðildarsveitarfélög, 

5. hvenær þörf er staðfestingar sveitarstjórna á ákvörðunum stjórnar, 

6. heimildir til samninga við einkaaðila, sbr. 100. gr., 

7. heimildir til samninga við einstök aðildarsveitarfélög um að þau taki að sér afmarkaða þætti í 

þeirri starfsemi sem falin hefur verið byggðasamlagi, 

8. úrgöngu úr byggðasamlagi, þar á meðal um uppgjör aðildarsveitarfélaga, ábyrgð á 

skuldbindingum og rétt til innlausnar á eignarhlutum. 

 

Nánar verður fjallað um hvert þessara atriða hér í eftirfarandi köflum. 
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4.4.3.2 Heiti byggðasamlags og eignarhluti einstakra sveitarfélaga í byggðasamlaginu 

Samkvæmt 1. tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. þarf í samningi um byggðasamlag, m.a. að koma fram 

heiti þess og eignarhluti einstakra sveitarfélaga í byggðasamlaginu. Sveitarfélögin sem að 

samstarfinu standa gefa byggðasamlaginu heiti sem oft er lýsandi fyrir verkefnin sem það 

stendur fyrir, t.d. Sorpa bs. og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. Þessi byggðasamlög eru 

bæði mjög öflug,  og stór sveitarfélög standa að þeim og hafa þau því mikilvægu hlutverki að 

gegna. 

Eignarhlutinn þarf einnig að vera skýr en eftir því stærra sem sveitarfélagið er því meiri 

fjármunir fara frá því til byggðasamlagsins eðli máls samkvæmt. Mikið kveður að rekstri 

byggðasamlaga á landinu, meðal annars á höfuðborgarsvæðinu þar sem nokkur stór 

byggðasamlög eru starfandi. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru mjög misstór og 

fjölmenn og einmitt vegna þess geta komið upp viss vandkvæði varðandi eignarhluta hvers 

sveitarfélags. Í stjórnsýsluúttekt sem gerð var að beiðni Framtíðarhóps SSH (Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu) í febrúar 2011 um byggðarsamlögin Sorpu bs., 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. og Strætó bs. kom meðal annars fram í viðræðum við 

nokkra fulltrúa sveitarfélaganna 6 sem að þeim standa, að Reykjavíkurborg hefði sett sig í 

einskonar foreldrahlutverk gagnvart hinum sveitarfélögunum (Kópavogsbæ, Garðabæ, 

Mosfellsbæ, Hafnarfjarðarbæ og  Seltjarnarnesbæ) og jafnvel gert málamiðlanir á kostnað 

eigin hagsmuna. Hin sveitarfélögin hafi hinsvegar upplifað það að vilja þeirra hefði oft verið 

vikið til hliðar af borginni og borgin ráðið því sem hún vildi í krafti stærðar sinnar.
54

 Slík 

vandamál geta óhjákvæmilega komið upp, sérstaklega þegar eitt sveitarfélaganna sem að 

byggðasamlagi stendur er umtalsvert stærra og fjölmennara en hin aðildarsveitarfélögin. 

4.4.3.3 Verkefni  byggðasamlaga 

Í 1.tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. kemur fram að í samningi um byggðasamlög þurfi að koma fram 

hvaða verkefni þau eiga að rækja og auk þess valdheimildir þeirra. 

Byggðasamlög eru stofnuð um rækslu tiltekinna verkefna og skiptir miklu máli að 

afmarka þau vel í stofnsamningi eða samningi ef ekki hefur verið gerður sérstakur 

stofnsamningur. Byggðasamlög teljast vera stjórnvöld í sjálfu sér líkt og sveitarfélögin og 

gilda því reglur stjórnsýsluréttarins um framkvæmd samvinnunnar. Verkefnin geta verið af 

ýmsum toga og í samþykktum byggðasamlaga er þeim yfirleitt lýst á tæmandi hátt, en 

samlögunum er þó stundum gefin heimild til rækslu annarra verkefna sem ekki eru nánar 

tilgetin, sbr. l. lið 2. gr. stofnsamnings Sorpu bs. þar sem Sorpu er gefin heimild til annarra 
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verkefna sem aðildarsveitarfélögin fela byggðasamlaginu sérstaklega.  Þessi víðtæka heimild 

til rækslu „annarra“ verkefna getur því gefið sveitarfélögunum sem og byggðasamlaginu 

vissan sveigjanleika við starfssemina. Einnig má hér nefna að verkefni byggðasamlaganna 

geta sætt breytingum frá því sem upprunalega var gert ráð fyrir. Í því sambandi má nefna 

Strætó bs. en byggðasamlagið hefur fært út kvíarnar og almenningssamgöngur á vegum þess 

ná ekki lengur bara til höfuðborgarsvæðisins, heldur til annarra landshluta einnig.  Verður nú 

fjallað stuttlega um nokkur stór byggðasamlög sem staðsett eru á höfuðborgarsvæðinu, en af 

því má sjá að verkefni þeirra eru fjölþætt: 

1) Sorpa bs. (Sorpeyðing höfuðborgarsvæðisins bs.) var stofnað árið 1988. Í fyrstu voru 

umræður um að reksturinn yrði í hlutafélagsformi en ákveðið var að hafa hann í 

byggðasamlagsformi, enda höfðu þá nýlega verið sett ný sveitarstjórnarlög nr. 8/1986, þar 

sem heimildir voru veittar til stofnunar byggðasamlaga.
55

 Í stofnsamningi Sorpu bs. kemur 

fram að tilgangur byggðasamlagsins sé að annast meðhöndlun úrgangs, sbr. lög 55/2003 fyrir 

sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem eru aðilar að því. Sveitarfélögin voru 7 í fyrstu en 

eru 6 núna eftir sameiningu Sveitarfélagsins Álftaness og Garðabæjar.
56

 Verkefnin eru meðal  

annars þau að útvega og starfrækja urðunarstaði fyrir sorp, flutning á sorpi frá 

móttökustöðvum, bygging og rekstur móttökustöðva og að sjá um eyðingu hættulegra 

úrgangsefna.  

2) SHS  bs. (Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.) var stofnað af sveitarfélögum 

höfuðborgarsvæðisins árið 2000 með sameiningu Slökkviliðs Reykjavíkur, Slökkviliðsins á 

Reykjavíkurflugvelli og Slökkviliðs Hafnarfjarðar. Áður hafði fyrirkomulagið verið þannig að 

Reykjavík seldi þjónustu til nágrannasveitarfélaganna sem ekki höfðu slökkvilið. 

Byggðasamlagið sinnir  verkefnum  eins og  slökkvistörfum, sjúkraflutningum, forvörnum og 

eldvarnaeftirliti og almannavörnum og auk þess öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður 

hverju sinni og falla að tilgangi SHS og ekki eru ákveðin öðrum aðilum til úrlausnar 

samkvæmt lögum.
57

 Tilgangurinn með starfseminni samkvæmt stofnsamningi er að vinna að 

forvörnum og veita fyrstu viðbrögð til að vernda líf og heilsu fólks, umhverfi og eignir. 

3) Strætó bs.  var stofnað árið 2001 af sjö sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. Með því var 

rekstur samgöngufyrirtækjanna Stætisvagna Reykjavíkur, Almenningsvagna Hafnarfjarðar og 

Strætisvagna Kópavogs færður undir einn hatt. Gerður var stofnsamningur ásamt 

eigendasamkomulagi sem taldist hluti stofnsamningsins. Í eigendasamkomulaginu voru 
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tilgreindir 11 þættir
58

 sem samkomulagið náði til. Meginhlutverk byggðasamlagsins er að 

veita almenna þjónustu á sviði almenningssamgangna, innan þess fjárhagsramma sem 

samlaginu er settur. Gerðar eru þær kröfur að nýta skuli  fjármagnið sem best til að koma til 

móts við óskir og væntingar viðskiptavina. Rekstur almenningsvagna, ferðaþjónustu fatlaðra 

og eldri borgara teljast falla innan hlutverks byggðasamlagsins. Stefna samlagsins er sú að 

auka þjónustu við viðskiptavini og tryggja gæði viðskiptavina. Auk þess er marmiðið að  efla 

almenningssamgöngur og auka hagkvæmni þeirra.
59

 

4.4.3.4 Valdheimildir byggðasamlaga 

Í 1. tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. er kveðið á um að í samningi um byggðasamlag skuli fjallað um  

valdheimildir samlagsins. 

Með hugtakinu valdheimildir í þessu samhengi er átt við að sveitarfélög sem að stofnun 

byggðasamlags standa fela því visst vald til þess að taka ákvarðanir fyrir hönd þeirra. Þegar 

um slíkan gerning er að ræða þarf því að kveða skýrt á um hvaða vald byggðasamlaginu er í 

raun og veru fengið. Helstu ástæðurnar eru þær að forðast árekstra sem hugsanlega kunna að 

koma upp milli sveitarfélaganna og byggðasamlagsins, en einnig þarf að hafa í huga að túlka 

þarf sérlög, þar sem byggðasamlögum er hugsanlega falið vald í samræmi við samning um 

byggðasamlag og einnig í samræmi við ákvæði 94. gr. svsl. En hvaða valdheimildir getur 

verið um að ræða? Byggðasamlaginu má veita heimild til að taka stjórnvaldsákvarðanir og þar 

sem það telst vera stjórnvald lýtur það eftirliti ráðherra skv. 109. gr. svsl. líkt og sveitarfélögin 

sjálf. Þó byggðasamlagið sé sem slíkt sjálfstætt stjórnvald, verður alltaf að haga í huga að það 

starfar í umboði sveitarfélaganna sem að því standa og því getur stjórn byggðasamlags ekki 

tekið allar ákvarðanir eftir sinni hentisemi. Sum verkefni eru þess eðlis að aðeins sveitarstjórn 

getur tekið lokaákvörðun um útfærslu þeirra. Þau verkefni sem þar falla undir eru meiriháttar 

fjárhagslegar ákvarðanir og einnig má nefna sem dæmi ef breyta á rekstri byggðasamlagsins. 

Eðlilegt væri að slík ákvörðun eigi undir stjórnir aðildarsveitarfélaganna. Í 1. mgr. 58. gr. svsl. 

eru tiltekin nokkur atriði um þau mál sem aðeins sveitarstjórn getur tekið ákvörðun um, þ.e. 

þau mál er varða verulega fjárhag sveitarfélagsins. Þar undir falla staðfesting ársreiknings, 

fjárhagsáætlun næstkomandi árs, viðauki við fjárhagsáætlanir, lán, ábyrgðir eða aðrar 

fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélags, sala eigna sveitarfélagsins og annarra réttinda þess 

og álagning skatta og gjalda.  
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Meðan málefni fatlaðs fólks heyrðu ennþá undir íslenska ríkið var framkvæmdin í 

ákveðnum tilvikum sú að ríkið gerði þjónustusamninga við tiltekin sveitarfélög um 

framkvæmd verkefna málaflokksins. Einnig voru dæmi um að ríkið gerði þjónustusamning 

við tiltekið byggðasamlag um útfærslu fyrrnefndra verkefna, sbr. dóm Félagsdóms 4. júlí 

2001 (9/2001). Í því máli var forsagan sú að  gerður var samningur milli ríkisins og 

Byggðasamlags um málefni fatlaðra í  Norðurlandskjördæmi vestra um að byggðasamlagið 

tæki að sér rekstur svæðisskrifstofu  um málefni fatlaðra á svæðinu, þar með talið rekstur 

sambýla fyrir fatlað fólk. Starfsmenn skrifstofunnar sem fyrir voru héldu áfram að teljast 

ríkisstarfsmenn. Í samningnum kom fram að byggðasamlaginu yrðu framseldar allar þær 

valdheimildir sem framkvæmdastjórar svæðisskrifstofu hefðu samkvæmt lögum um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins svo fremi sem starfsmönnum væri tilkynnt hver færi með það 

vald. Þó hér verði ekki rætt nánar um niðurstöðu dómsmálsins má sjá að valdheimildirnar sem 

byggðasamlaginu voru fengnar í þessu tilviki voru nokkuð skýrar. 

Í stjórnsýsluúttekt er gerð var á byggðasamlögunum Strætó, Sorpu og Slökkviliði 

höfuðborgarsvæðisins árið 2011 er þeirri spurningu velt upp að hugsanlega geti myndast 

vissir árekstrar milli eigenda byggðasamlagsins (sveitarfélaganna) og stjórnar þess þar sem 

sömu fulltrúar sitja í stjórn beggja. Þá um hvenær þeir eiga að koma fram sem fulltrúar 

sveitarfélaganna og hvenær fyrir hönd byggðasamlagsins. Tekin voru viðtöl við nokkra 

viðmælendur í úttektinni sem voru í þessari stöðu og þeir sögðu vissa togstreitu geta myndast 

við það að vera bæði fulltrúi aðildarsveitarfélags og einnig  stjórnarmaður byggðasamlagsins, 

en þar þyrfti að hafa í hagsmuni beggja í huga, þ.e. sveitarfélagsins og byggðasamlagsins. 

Áherslur á milli einstakra sveitarfélaga væri einnig mismunandi til dæmis hvað varðar 

þjónustustig og mikilvægt væri því að ná sameiginlegri sýn á hagsmuni sveitarfélagsins og 

svo byggðasamlagsins.
60

 

Byggðasamlögum getur verið falið að fara með verkefni sem eru ekki á ábyrgð 

sveitarfélaganna, til dæmis er Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs. meðal annars falið að sjá 

um sjúkraflutninga samkvæmt samningi sem gerður var við velferðarráðuneytið en 

sjúkraflutningar eru  ábyrgð og kostnað ríkisins, sbr. lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

Sá samningur er gerður á grundvelli 1. mgr. 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. Í 

því ákvæði er ráðherra heimilt að gera  verksamninga og samninga um einstök 

rekstrarverkefni sem heyra undir ráðuneytið við ríkisstofnanir sem sinnt hafa verkefni, aðrar 

ríkisstofnanir, sveitarfélög og einkaaðila, enda sé áætlað fyrir verkefninu í fjárlögum. 
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 Stjórnsýsluúttekt á byggðasamlögunum, Strætó, Sorpu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, bls. 19. 
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Byggðasamlög eru hér ekki nefnd beinum orðum í lögunum, aðeins að ráðherra sé heimilt að 

gera samninga við sveitarfélögin sjálf, en þar sem byggðasamlög eru þess eðlis að þau starfa í 

umboði sveitarstjórnar má færa rök fyrir þessari tilhögun.  

4.4.3.5 Stjórn byggðasamlags og fundir 

Í 2. tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. er kveðið á um að í samningi um byggðasamlag þurfi að tiltaka 

hvernig að kjöri stjórnar byggðasamlags skuli staðið, þar þurfa að koma upplýsingar um kjör 

til stjórnar, fjölda stjórnarmanna og varafulltrúa og kjörtímabil . Það getur verið misjafnt eftir 

byggðasamlögum hvernig að því er staðið og hvaða aðilar skuli sitja í stjórn þeirra.
61

Almenna 

reglan er tiltekin í 5. mgr. 94 gr. svsl. en þar segir: 

 
Kjör til stjórnar byggðasamlags getur annaðhvort farið fram á aðalfundi byggðasamlags eða á 

grundvelli tilnefninga sveitarstjórna einstakra aðildarsveitarfélaga. Ef kjör til stjórnar fer fram á 

aðalfundi byggðasamlags skulu í samningi um byggðasamlag einnig vera viðeigandi ákvæði um 

aðalfund þess, þar á meðal um öll þau atriði sem getur í 2.–5. tölul. 3. mgr. 

 

Í 3. tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. segir að koma þurfi fram upplýsingar um ályktunarhæfi funda 

og annað sem máli skiptir í því samhengi. Misjafnt getur verið eftir byggðasamlögum hversu 

oft þau halda fundi, en aðalfundir eru almennt haldnir einu sinni á ári, en hvað varðar 

hefðbundna fundi þá eru þeir haldnir reglulega og hægt er að boða aukafundi ef þurfa þykir, 

t.d. ef upp koma aðkallandi málefni sem taka þarf fyrir.
62

 Leiða má líkur að því að ef ekkert er 

kveðið á um í samningi um hvernig skuli boða stjórnarmenn til fundar skuli reglum 15. gr. 

svsl. fylgt. Sömu rökum má beita um ályktunarhæfi funda. Eðlilegast má ætla fundur teljist 

ályktunarhæfur ef meirihluti stjórnarmanna situr fundinn, sbr. 2. mgr. 17. gr. svsl. 
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 Sbr. Strætó bs. þar sem einn fulltrúi og einn varafulltrúi koma frá hverju aðildarsveitarfélagi og fulltrúinn sem 

situr í stjórninni skal vera aðalmaður í sveitarstjórn eða framkvæmdastjóri sveitarfélags. Stjórnin skiptir sjálf 

með sér verkum og formennskan skiptist milli sveitarfélaganna sem að byggðasamlaginu standa og kjörtímabil 

þeirra er 2 ár. Vefsíða  strætó.bs, http://www.straeto.is.  

Þessu er t.d öðruvísi farið hjá byggðasamlaginu AFE (Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar bs.) Samkvæmt 4. gr. 

stofnsamnings  eru stjórnarmenn fimm og og tveir til vara og eru þeir tilnefndir af sveitarfélögunum sem að 

samlaginu standa, þ.e. tveir fulltrúar frá Akureyrarbæ og einn varafulltrúi. Önnur aðildarsveitarfélög tilnefna þrjá 

aðalmenn og einn til vara. Kjörtímabilið er á milli aðalfunda samlagsins, þ.e. 1 ár. Að byggðasamlaginu standa 

hins vegar 6 önnur sveitarfélög, utan Akureyrarbæjar þannig að ljóst er að ekki öll sveitarfélögin hafa 

aðalfulltrúa í stjórn byggðasamlagsins. 
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 Í stofnsamningi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar bs. kemur fram í ákvæði 7.gr. hans að fundir séu haldnir 

einu sinni á ári en boða megi aukafundi eins og þurfa þyki. Ef tveir stjórnarmenn æskja þess að halda beri fund 

er skylt að verða við því. Stjórnarfundur telst lögmætur og ályktunarhæfur ef meirihluti stjórnar situr fundinn. 

Ennfremur er svo kveðið á um að  samþykktir stjórnar  nái aðeins fram að ganga ef þær eru studdar af fulltrúum 

þeirra sveitarfélaga er bera meirihluta kostnaðar við rekstur félagsins. Reglur sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 

gilda um boðun á fundi og fundarsköp. 

http://www.straeto.is/
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4.4.3.6 Umboð stjórnar til að skuldbinda aðildarsveitarfélög  

Ljóst er að þó byggðasamlag sé sjálfstætt stjórnvald sem slíkt geta sveitarfélög ekki falið 

samlaginu ótakmarkað vald. Nánar tiltekið þurfa að gilda skýrar reglur um umboð 

byggðasamlagsins svo ekki sé hætta á að það fari út fyrir þær heimildir sem því eru faldar 

með umboðinu. Sem dæmi um vandamál sem geta komið upp er ef eigendur (sveitarfélög) og 

stjórn byggðasamlags eru ekki sammála einhverri tiltekinni útfærslu á verkefni.63
  Valdmörk  

milli þessara tveggja stjórnvalda er atriði sem myndast getur ágreiningur um, en 

byggðasamlaginu er afmarkað visst starfssvið og þannig sett valdmörk. Ef byggðasamlagið 

gengur um of  inn á svið sveitarfélagsins sjálfs sem stjórnvalds brestur það vald til ákvörðunar 

og valdþurrðar gætir.64
 Byggðasamlagið sjálft getur því ekki tekið ákvarðanir um atriði sem 

sveitarfélögunum er ætlað að taka ákvarðanir um. Á slíkt ágreiningsefni reyndi í úrskurði 

innanríkisráðuneytisins 16. mars 2011 (77/2009). Þar kærði Íslenska gámafélagið (ÍG) 

samkomulag milli Sorpu bs. og Sorpstöðvar Suðurlands bs. (SOS bs.) og vildi fá það lýst 

ólögmætt. Samkomulagið sem um ræddi var á þá leið að Sorpa bs. tók að sér með 

þjónustusamningi að taka við sorpi og öðrum úrgangi frá SOS bs. ÍG vildi meðal annars 

meina að slík samningsgerð væri ekki heimil á grundvelli 2. gr. stofnsamnings Sorpu bs., en 

þar var svo kveðið á um að Sorpa bs. þjónustaði aðildarsveitarfélög sín, þ.e. sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu. ÍG taldi að Sorpa bs. hefði farið út fyrir valdmörk sín, þ.e. farið út fyrir 

það verksvið sem samlaginu væri falið í stofnsamningi með því að taka við sorpi og úrgangi 

frá SOS bs. þar sem engar heimildir væru í stofnsamningnum til þess að taka við sorpi frá 

sveitarfélögum á Suðurlandi. Væri því fyrir að fara valdþurrð hjá Sorpu bs. Niðurstaða 

ráðuneytisins varðandi þennan þátt kærunnar  var á þá leið að Sorpu bs. hefði verið heimilt að 

gera slíkt samkomulag við SOS bs. Fjallaði ráðuneytið meðal annars um heimildir 

byggðasamlaga til samningsgerðar við önnur byggðasamlög í niðurstöðum sínum og kom 

fram með eftirfarandi athugasemd: 

 
Þó að því hafi hér verið slegið föstu að sveitarfélög geti gert með sér samninga um ákveðin 

verkefni verður ekki með því fullyrt að byggðasamlög í þeirra eigu geti gert slíkt hið sama. 

 

Nánar var svo fjallað um stöðu byggðasamlaganna innan stjórnkerfis aðildarsveitarfélaganna 

og komst ráðuneytið að þeirri niðurstöðu að 81. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 fæli í sér 

nægilega skýra heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að fela byggðasamlögum stjórnsýsluvald í 
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 Sbr. breytingu á leiðakerfi Strætó bs. þar sem raddir voru uppi um að stjórn byggðasamlagsins hefði farið út 

fyrir verk- og valdsvið sitt og tekið ákvörðun sem ekki féll að væntingum eigendanna. 

Stjórnsýsluúttekt á byggðasamlögunum, Strætó, Sorpu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, bls. 13. 
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 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 168.  
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ákveðnum málaflokkum, þar með talið við meðhöndlun úrgangs og sorphirðu. Tilfærsla slíks 

valds þyrfti þó að sæta einhverjum takmörkunum og aðildarsveitarfélög þyrftu að hafa skýrar 

reglur um starfsramma byggðasamlags í stofnsamningi þess. Ráðuneytið ákvað að líta ekki 

einungis til ákvæðis 2. gr. stofnsamnings Sorpu bs. heldur til samningsins í heild og út frá 

tilgangi samningsins í heild væri ekkert því til fyrirstöðu að Sorpa bs. tæki við úrgangi frá 

öðrum sveitarfélögum en aðildarsveitarfélögum en aðgæta þyrfti  þá að slíkt athæfi mætti ekki 

skerða þjónustuna við aðildarsveitarfélögin eða gera þau skuldbundin á einhvern hátt Ef um 

slíkt væri að ræða þyrfti að bera slíkt samkomulag undir þau til staðfestingar og vísaði 

ráðueytið þar til úrskurðar félagsmálaráðuneytisins frá 26. mars 2002. 

Stjórn byggðasamlags er fengið vald til að skuldbinda þau sveitarfélög er að 

byggðasamlaginu standa og þarf að vera kveðið á um umboð þetta í samningi þess, sbr. 4. 

tölulið 3. mgr. 94. gr. svsl. Enn fremur segir svo í  í 4. mgr. 94. gr. svsl. að tryggt skuli að 

umboð stjórnar byggðasamlagsins til að skuldbinda aðildarsveitarfélögin sé í samræmi við 

reglur laga nr. 138/2011 um fjármál sveitarfélaga, þar með talið bindandi gildi 

fjárhagsáætlunar næstkomandi árs 

Með sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 voru reglur hertar um fjármál sveitarfélaga og 

ætlað að koma betri stjórn á þau. Meðal annars kemur fram í 1. mgr. 58. gr. svsl. að 

einvörðungu sveitarstjórnir geti tekið ákvarðanir sem varða verulega fjármál sveitarfélagsins. 

Nefnd eru nokkur tilvik, meðal annars, gerð fjárhagsáætlunar næstkomandi árs og 

fjárhagsáætlun til fjögurra ára og viðauka við fjárhagsáætlanirnar, auk þess staðfestingu 

ársreiknings. 

Sérstök áhersla er lögð á bindandi gildi fjárhagsáætlana og verður byggðasamlagið því að 

aðgæta að gerð sinnar fjárhagsáætlunar rúmist innan ramma fjárhagsáætlana sveitarfélaganna 

sjálfra. Auk þess þarf byggðasamlagið að leggja áætlun sína tímanlega fram svo hægt sé að 

gera ráð fyrir henni í endanlegum fjárhagsáætlunum sveitarfélaganna. Í þessu samhengi getur  

skipt máli sú nýjung sem fram kom í lögum 138/2011 að setja sérstakt skuldaþak á 

sveitarfélög, sbr. 64. gr. svsl. Nánar tiltekið segir í 60. gr. svsl. að í reikningsskilum 

sveitarfélaga skuli starfsemi þeirra skipt í A- og B-hluta. A-hluti inniheldur aðalsjóð 

sveitarfélagsins o.fl. en B-hluti inniheldur stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar 

rekstrareiningar sem að hálfu eða meira eru í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem 

fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Í 1. mgr. 64. gr. svsl. segir svo að sveitarstjórn beri að sjá til 

þess að rekstri og fjárfestingum, ásamt ráðstöfun eigna og sjóða sé varið á þann hátt að 

sveitarfélag geti sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Til þess að svo sé ber sveitarfélagi 

að eyða ekki meira til reksturs A- og B-hluta reikningsskila sveitarfélagsins en sem nemur 
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sameiginlegum tekjum á hverju þriggja ára tímabili, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 64. gr. svsl. og 

heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. svsl. mega ekki 

vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Ef heildarskuldir og skuldbindingar 

samstæðu A- og B-hluta fer umfram 250% fá sveitarfélög ekki lán nema aðeins til 

endurfjármögnunar. Auk þess segir í 1. mgr. 60. gr. svsl. að ef sveitarstjórn tekur ákvörðun 

um fjárfestingu, framkvæmd eða aðra skuldbindingu sem nemur hærri fjárhæð en 20% af  

skatttekjum sveitarfélagsins yfirstandandi reikningsár sé skylt að gera mat á áhrifum hennar á 

fjárhag sveitarfélagsins. Undir slíkar skuldbindingar falla meðal annars fjárfestingar í eignum, 

samningar um þjónustu, sölu- og endurleigu fasteigna o.fl., einnig ákvarðanir um veitingu 

ábyrgða skv. 69. gr. svsl. Einnig falla undir þær ákvarðanir stofnana
65

 og fyrirtækja 

sveitarfélagsins sem leiða til þess að ábyrgðarskuldbindingar sveitarfélagsins hækki sem nemi 

meira en 20% af skatttekjum viðkomandi árs. Það hefur þau áhrif að sveitarfélag getur ekki 

eytt peningum að vild og hvað þá byggðasamlag sem viðkomandi sveitarfélag á aðild að. 

Ákvæði sveitarstjórnarlaganna um fjármál sveitarfélaga geta þannig takmarkað getu 

sveitarfélaga til að taka þátt í fjárfestingum byggðasamlaga að þessu leyti, sérstaklega ef 

sveitarfélag stendur höllum fæti fjárhagslega. Ennfremur getur byggðasamlag ekki staðið í 

mjög fjárhagslega frekum framkvæmdum ef innanborðs er sveitarfélag sem er stórskuldugt, til 

dæmis ef skuldir þess eru umfram 250% af reglulegum tekjum, og það getur þar af leiðandi 

ekki fengið lán til framkvæmda. Ef hagur sveitarfélags er með þessum hætti getur það illa lagt 

fram fjármagn til verkefna á vegum byggðasamlagsins og hvað þá verið í ábyrgð fyrir 

skuldum byggðasamlagsins.  

Þau tilvik geta komið upp að þörf er staðfestingar sveitarstjórna á ákvörðunum stjórnar 

byggðasamlags og segir  í 5. tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. að um slík atriði þurfi að kveða á um í 

samningi. Dæmi um slíkt eru til dæmis meiriháttar fjárhagslegar ákvarðanir. Eðlilegt er að 

sveitarstjórn eigi lokaorðið ef um slíka ráðstöfun fjármuna er að ræða. Varlegasta úrræðið 

væri þá það að ef einhver vafi leikur um heimild byggðasamlags til töku ákvörðunar skuli 

stjórn byggðasamlagsins leita staðfestingar hjá stjórnum sveitarfélaganna. Einkum þá ef 

ákvarðanir kalla á aukin útgjöld fyrir sveitarsjóði, sbr. úrskurð félagsmálaráðuneytisins 26. 

mars 2002. 

4.4.3.7 Heimildir til samninga við einkaaðila, sbr. 100. gr. svsl. og heimildir til samninga við 

einstök aðildarsveitarfélög um rækslu afmarkaðra þátta starfsemi byggðasamlags 
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Í ákvæðum 6. og 7. tölul. 3. mgr. 94. gr. svsl. koma  fram mikilvæg atriði sem geta þarf á um í 

samningi en í fyrrnefndu ákvæði segir að taka þurfi fram heimildir byggðasamlagsins til 

samninga við einkaaðila, sbr. 100. gr. svsl.
66

 um rækslu hluta verkefnis sem byggðasamlagi 

eru falin en í því síðarnefnda heimildir til samninga við einstök aðildarsveitarfélög um rækslu 

afmarkaðra þátta í starfsemi byggðasamlags. Í athugasemdum við fyrrnefnd ákvæði segir svo: 

 
Ákvæði 6. og 7. tölul. skipta hér einnig máli, en þau fela bæði í sér reglur um svigrúm til 

ákvarðana um rekstur byggðasamlags sem miklu geta skipt í framkvæmd og um að það séu 

aðildarsveitarfélög byggðasamlags sem taki slíkar ákvarðanir eða veiti heimildir til þeirra, en 

ekki stjórn byggðasamlags að eigin frumkvæði og án samþykkis aðildarsveitarfélaga.
67

 

 

Til að geta sinnt hlutverki sínu sem best getur komið til þess að byggðasamlag semji við 

einkaaðila um rækslu tiltekinna þátta verkefnis. Dæmi um slíkt má nefna 10. gr. 

stofnsamnings Sorpu bs. þar sem byggðasamlaginu er veitt heimild til þess að ganga til 

samstarfs við aðra aðila um einstaka þætti starfseminnar. Stjórn byggðasamlagsins er einnig 

veitt heimild til stofnunar hlutafélaga til að sinna tilteknum verkefnum sem falla að tilgangi 

byggðasamlagsins. Stjórnin má leita til annarra aðila um stofnun þessara félaga.
68

 Af orðalagi 

ákvæðis 10. gr. samningsins má sjá að verkefnin verða að tengjast starfseminni. Stjórn 

byggðasamlagsins mætti því ekki stofna hlutafélag sem er ekki í samræmi við tilgang þess.  

Einnig mætti velta upp álitaefnum er tengjast samkeppni á markaði, til dæmis ef 

byggðasamlag á í beinni samkeppni á markaði með stofnun hlutafélags. Álykta má að ef ekki 

er kveðið á um í samningi um heimildir sem þessar sé byggðasamlagi ekki heimilt að semja 

við aðra aðila um rækslu hluta verkefnis. Sérstaklega verður hér að hafa í huga að þátttaka 

sveitarfélaga í beinni atvinnustarfsemi er því marki brennd að sveitarfélögum er ekki leyfilegt 

að stofna fyrirtæki sem að á í beinni samkeppni á markaði við önnur fyrirtæki. Þar sem 

sveitarfélögum er ekki heimilt að stunda slíkan samkeppnisraskandi atvinnurekstur er 

byggðasamlögum því síður veitt slík heimild. Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 21. desember 

2012 (34/2012) reyndi á samkeppnissjónarmið varðandi atvinnurekstur byggðasamlags. 

Gámaþjónustan hf. kvartaði til Samkeppniseftirlitsins 10. desember 2009 undan þeirri 

háttsemi Sorpu bs. að veita mismunandi afslætti til viðskiptavina sinna. Nutu eigendur 
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 Í ákvæði 100. gr. svsl. kemur meðal annars fram að sveitarstjórn sé heimilt að gera samninga við einkaaðila 

um framkvæmd þjónustu og annrarra verkefna fyrir sveitarfélag enda sé ráðrúm fyrir þeim framkvæmdum í 

fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Nær þjónustusamningur þessi til afmarkaðrar þjónustu sem sveitarfélagi er skylt 

eða heimilt að sinna.  
67

 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 115  (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
68

 Einnig má hér nefna samþykktir byggðasamlagsins Sorpstöðvar Suðurlands (SOS bs.), en þar kemur fram í 

grein 1.3 að Sorpstöðinni sé heimilt að eignast hlut í öðrum fyrirtækjum sem starfa á sviði úrgangsmála til að ná 

markmiðum sínum. Ákvarðanir um hlutafjárkaupin verða þá að njóta stuðnings minnst 2/3 atkvæða 

stjórnarmanna á aðalfundi eða félagsfundi. Vefsíða Sorpstöðvar Suðurlands bs., 

http://www.sorpstodsudurlands.is.  

http://www.sorpstodsudurlands.is/
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byggðasamlagsins (sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins) og Sorpstöð Suðurlands bs. meiri 

afslátta en aðrir viðskiptamenn. Taldi Gámaþjónustan hf. Sorpu bs. brjóta gegn 11. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005.
69

 Samkeppniseftirlitið komst að því að Sorpa bs. hefði misnotað 

markaðsráðandi stöðu sína á markaði fyrir flokkun og meðhöndlun úrgangs og á markaði fyrir 

förgun úrgangs og að þar með væri um brot gegn 11. gr. samkeppnislaga að ræða. Var 

stjórnvaldssekt að upphæð 45 milljónir lögð á Sorpu bs. Sorpa bs.  kærði ákvörðunina til 

áfrýjunarnefndar Samkeppnismála. Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 21. mars 

2013 (1/2013) var ákvörðun um álagningu stjórnvaldssektar á Sorpu bs. staðfest. Sorpa bs. bar 

því meðal annars fyrir sig fyrir áfrýjunarnefndinnifyrir að þau lög sem byggðasamlagið 

starfaði eftir, þ.e. sveitarstjórnarlög væru sérlög gagnvart samkeppnislögum sem hefði það í 

för með sér að samkeppnislögin ættu að víkja. Einnig því að sveitarfélög sem að 

byggðasamlaginu stæðu bæru víðtæka lögbundna skyldu til að sinna meðhöndlun úrgangs, en 

innan þess félli hirðing, flokkun og urðun heimilissorps, en sveitarfélögum bæri skylda til að 

sjá til að starfræktar væru móttöku- og söfnunarstöðvar fyrir úrgang frá sveitarfélögunum. 

Þyrftu þau að hafa nauðsynlegt svigrúm til að ná markmiðum laga og reglna og gjaldtaka 

skipti miklu í því samhengi.  Með sveitarstjórnarlögum væri veitt svigrúm til sveitarfélaga til 

að ákvarða hvort og með hvaða hætti þjónustugjald væri innheimt vegna allrar meðhöndlunar 

úrgangs og annarrar förgunar og því væri bein lagaskylda til að innheimta gjald. Sú 

gjaldtökuskylda væri byggð á mengunarbótareglu umhverfisréttarins. Að auki hélt Sorpa bs. 

því fram að byggðasamlög ættu ekki að falla undir hugtakaskilgreiningar samkeppnisréttarins 

og þau ættu að falla utan við lagaramma hans. Samkeppniseftirlitið hefði túlkað hugtakið 

„fyrirtæki í atvinnurekstri“ of rúmt með því að fella Sorpu bs. þar undir.  Gamaþjónustan hf. 

og Sorpa bs. væru auk þess eðlisólík varðandi þjónustu því Gámaþjónustan hf. gæti valið 

viðskiptavini sína sjálft út frá rekstrarlegum forsendum og þjónustan beindist fyrst og fremst 

að henni sjálfri og fáum útvöldum viðskiptavinum meðan Sorpa bs. væri opin öllum. 

Gámaþjónustan hf. gæti auk þess þjónustað allt landið en Sorpa bs. aðeins þau sveitarfélög er 

aðild ættu að byggðasamlaginu eða öðrum sem byggðasamlagið gerði samning við. Eins og 

áður segir féllst áfrýjunarnefndin ekki á þessi sjónarmið Sorpu bs. Sorpa bs. hefði mismunað 

viðskiptavinum sínum með ólíkum afsláttarkjörum í samskonar viðskiptum í formi aukinna 
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 Í ákvæði 11. gr. segir: „Misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu er bönnuð. 

Misnotkun skv. 1. mgr. getur m.a. falist í því að:  

   a. beint eða óbeint sé krafist ósanngjarns kaup- eða söluverðs eða aðrir ósanngjarnir viðskiptaskilmálar settir, 

   b. settar séu takmarkanir á framleiðslu, markaði eða tækniþróun, neytendum til tjóns, 

   c. viðskiptaaðilum sé mismunað með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum og samkeppnisstaða þeirra 

þannig veikt, 

   d. sett sé það skilyrði fyrir samningagerð að hinir viðsemjendurnir taki á sig viðbótarskuldbindingar sem 

tengjast ekki efni samninganna, hvorki í eðli sínu né samkvæmt viðskiptavenju.“ 
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afslátta til eigenda sinna og Sorpstöðvar Suðurlands bs. Afslátturinn væri til þess fallinn að 

raska samkeppni á markaði fyrir flokkun og meðhöndlun úrgangs og aukinn afsláttur til 

Sorpstöðvar Suðurlands bs. væri sömuleiðis ólögmætur. Ekki væri nein lagastoð til aukins 

afsláttar í formi ígildis arðs til eigenda. Ekki var heldur fallist á því að hin kærða ákvörðun 

fæli í sér hindrun fyrir Sorpu bs. í að sinna lögbundnum skyldum sínum. Ákvæði 

samkeppnislaga voru því túlkuð rúmt og sveitarfélög og byggðasamlög  ótvírætt talin falla 

undir 4. gr. samkeppnislaganna.
70

 

Hvað varðar það að fela einstökum aðildarsveitarfélögum rækslu afmarkaðs hluta 

verkefnis þarf að gera skýra grein fyrir þeim valdheimildum sem byggðasamlagið felur 

sveitarfélögunum. Ætla má að sá vettangur að fela aðildarsveitarfélögum hluta valds 

byggðasamlagsins sé góður fyrir samstarfið í heild út frá lýðræðislegum sjónarmiðum, því 

með því móti kemur hluti ákvörðunarvalds byggðasamlagsins til sveitarstjórna þeirra 

aðildarsveitarfélaga sem samstarf eiga. En til að ekki myndist ágreiningur innan 

byggðasamlagsins um þátt hvers aðildarveitarfélags þarf hlutverk hvers aðildarsveitarfélags 

um rækslu verkefnis á vegum byggðasamlags að vera skýrt afmarkað í samþykktum, svo 

sveitafélögin stígi ekki á tær byggðasamlagsins eða hvers annars hvað varðar ákvarðanatöku í 

tengslum við verkefni.  

4.4.3.8 Úrsögn úr byggðasamlagi og slit þess 

Ef byggðasamlagi er slitið gilda um það sérstakar reglur, sbr. 95. gr. svsl. og þarf í samningi 

að kveða á um hvernig fara eigi með úrgöngu úr byggðasamlagi, samkvæmt 8. tölul. 3. mgr. 

94. gr. svsl.  Þarf að gera grein fyrir fjárhagslegu uppgjöri og ábyrgð á skuldbindingum 

byggðasamlagsins. Nánar verður fjallað um úrsögn og slit byggðasamlags síðar í ritgerðinni. 

4.4.4 Ábyrgð á skuldbindingum byggðasamlags og eftirlit 

Samkvæmt 6. mgr. 94. gr. svsl. gilda almennar reglur sveitarstjórnarlaga um störf 

sveitarfélaganna og annarra stjórnvalda einnig um byggðasamlög. Þar með talið um meðferð 

mála, skyldur og réttindi stjórnarmanna, starfslið, fjármál, fjárhagsáætlanir og endurskoðun 

ársreikninga auk stjórnsýslueftirlits ráðherra, sbr. 109. gr. svsl. Þó að byggðasamlög séu 

sérstakir lögaðilar  eru þau á ábyrgð sveitarfélaganna meðal annars að því leyti að  

aðildarsveitarfélögin bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum þeirra í samræmi 

við íbúatölu, sbr. 8. mgr. 94. gr. svsl. Í því felst að ábyrgðin er „in solidum“ gagnvart 

kröfuhöfum. Sveitarfélagi er ekki skylt að greiða nema kröfuhafar hafi árangurslaust reynt að 
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 Í 4. gr. samkeppnislaga er hugtakið fyrirtæki skilgreint sem einstaklingur, opinberir aðilar og aðrir sem stunda 

atvinnurekstur. 
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fá skuldina greidda hjá byggðasamlaginu. Kröfuhafarnir geta þá gengið að hvaða 

aðildarsveitarfélagi sem er ef byggðasamlagið greiðir ekki þær skuldir sem verið er að 

innheimta.
71

 Það sveitarfélag er sér um greiðslu skuldanna á þá endurkröfurétt á hin 

aðildarsveitarfélögin. Í ákvæði 2. mgr. 69. gr. svsl. segir að sveitarfélög geti veitt einfaldar 

ábyrgðir á lánum stofnana og fyrirtækja sem það á og rekur í samvinnu við önnur sveitarfélög 

eða aðra opinbera aðila. Innbyrðis skiptist ábyrgðin niður á eigendur í samræmi við 

eignarhlut. Þau skilyrði eru þá sett að viðkomandi lögaðili sé að öllu leyti í eigu opinberra 

aðila og að tryggingin sé bundin lántöku í samræmi við lögákveðin verkefni sveitarfélaga og 

að allir eigendur ábyrgist lán í samræmi við eignarhlut sinn. Ennfremur segir í 66. gr. svsl. að 

ábyrgðir sveitarfélags samkvæmt 69. gr. svsl. og aðrar ákvarðanir sem stofnanir og fyrirtæki  

sveitarfélags taka sem leiða til þess að ábyrgðarskuldbindingar sveitarfélags hækki sem nemur 

20% af skatttekjum viðkomandi árs skuli sæta sérstöku mati á fjárhag sveitarfélagsins. Á þetta 

meðal annars við um byggðasamlög, sem teljast til B-hluta í reikningsskilum sveitarfélaga og 

teljast til stofnana sveitarfélaga., sbr. álit félagsmálaráðuneytisins 23. mars 1987. 

Byggðasamlög geta svo ekki fengið víðtækari heimildir til að ganga í ábyrgðir en 

sveitarfélögin sjálf, sbr. úrskurð félagsmálaráðuneytisins 26. mars 2002.
72

 Byggðasamlög 

geta því ekki að eigin frumkvæði ákveðið að eyða miklum fjármunum í verkefni sem eru 

ótengd tilgangi þeirra og meiriháttar fjárhagslegar ákvarðanir sem þau taka þurfa að fara fyrir 

sveitarstjórn til mats. Ákvæði 69. gr. svsl. og 8. mgr. 94. gr. svsl. eru nokkuð samræmd en af 

orðalagi má sjá að  ákvæði 69. gr. svsl. veitir þrengri heimildir en 8. mgr. 94 gr. svsl.  á þann 

hátt að ábyrgð á lántöku skal vera í samræmi við lögákveðin verkefni sveitarfélaga. Eins og 

áður hefur komið fram eru ekki öll verkefni byggðasamlaga lögbundin verkefni sveitarfélaga, 

sbr. til dæmis almenningssamgöngur. Auk þess sem hluti verkefnis byggðasamlags getur 

verið lögbundinn en annar hluti ekki.  

Til að ná sem best utan um starfsemi byggðasamlags er einstökum sveitarstjórnum og 

endurskoðendum sveitarfélaga veittur aðgangur að öllum gögnum um stjórnsýslu 
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 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 223. 
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 Sveitarfélagið Ölfus kærði til ráðuneytisins þá ákvörðun aukafundar Sorpstöðvar Suðurlands bs. að auka 

hlutafjármagn sitt í Kjötmjöli ehf. um 20 milljónir króna. Ölfus krafðist þess einnig að ráðuneytið tæki til 

skoðunar ábyrgðir sem byggðasamlagið undirgekkst fyrir Kjötmjöl ehf.  og vildi sveitarfélagið meina að það 

hefði verið án heimilda og í andstöðu við 6. mgr. 73. gr. laga nr. 45/1998. Niðurstaðan var sú að 

byggðasamlaginu hefði verið heimilt að auka hlutafjármagnið sitt á viðkomandi aukafundi, þar sem starfsemi 

Kjötmjöls ehf. tengdist starfsemi Sorpstöðvarinnar. Hvað varðar ábyrgðir sem byggðasamlagið undirgekkst fyrir 

Kjötmjöl ehf. var skoðun ráðuneytisins sú að ákvörðun Sorpstöðvarinnar um að veita Kjötmjöli ehf. ábyrgð á 

skammtímaskuldum félagsins væri ekki í samræmi við 6. mgr. 73. gr. laga nr. 45/1998, því Kjötmjöl ehf. væri 

sjálfstæður lög- og skattaðili en ekki stofnun sveitarfélags og byggðasamlagið gæti ekki haft ríkari heimildir til 

að ganga í slíkar ábyrgðir en aðrar stofnanir sveitarfélaga. Sveitarfélögunum sjálfum væri ekki veittar slíkar 

heimildir og því gæti byggðasamlag á vegum þeirra ekki haft ríkari heimildir til þess. 
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byggðsamlagsins, sbr. 7. mgr. 94. gr. svsl.  Það er eðlileg krafa að sveitarfélögin sem eigendur 

byggðasamlagsins geti fylgst náið með stjórnsýslunni. Það getur minnkað hugsanlega árekstra 

milli eigendanna og stjórnar byggðasamlagsins. Eigendur leggja fjármagn til 

byggðasamlagsins í samræmi við eignarhluta sinn og því er eðlilegt að þeim sé gefinn kostur á 

að tryggja að byggðasamlagið vinni á forsvaranlegan hátt úr þeim fjármunum þó 

byggðasamlagið sjálft sé sjálfstætt stjórnvald. Er þetta í samræmi við ákvæði 28. gr. svsl. um 

heimild sérhvers  sveitarstjórnarmanns til aðgangs að gögnum um stjórnsýslu sveitarfélags 

síns. Í 2. mgr. 28. gr. svsl. segir að sveitarstjórnarmenn skuli eiga eðlilegan aðgang að 

skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi og rekstur 

þess. Í 4. mgr. 28. gr. svsl. er svo ennfremur kveðið á um að sveitarstjórnarmenn skuli gæta 

þagnarskyldu um það sem þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt á að fara samkvæmt lögum 

eða eðli máls. Ákvæði 7. mgr. 94. gr. svsl. tiltekur ekki heimild fyrir hvern og einn 

sveitarstjórnarmann til þess að fá aðgang að gögnum um stjórnsýslu byggðasamlagsins, 

heldur einungis einstökum sveitarstjórnum. Af því má draga þá ályktun að slíkur aðgangur sé 

einungis veittur sveitarstjórninni í heild. Enda er tilhneiging til þess að ríkari aðgangur sé 

veittur fjölskipuðum stjórnvöldum á borð við sveitarstjórnir heldur en einstaka 

sveitarstjórnarmanni.
73

 Þess ber þó að geta að þeir sveitarstjórnarmenn sem einnig sitja í 

stjórn byggðasamlags hafa að sjálfsögðu víðtækari rétt til aðgangs en þeir sveitarstjórnarmenn 

sem ekki sitja í stjórn byggðasamlagsins, og hafa þeir rétt til aðgangs í samræmi við ákvæði 7. 

mgr. 94. gr. svsl. 

4.4.5 Önnur atriði  

Í ákvæði 6. mgr. 94. gr. svsl. er það tiltekið að byggðasamlög lúti ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga að öðru leyti varðandi meðferð mála, skyldur og réttindi stjórnarmanna, 

starfslið, fjármál, fjárhagsáætlanir og endurskoðun ársreikninga og stjórnsýslueftirlit. Einnig 

þeim almennu reglum sem að öðru leyti gilda um störf sveitarfélaga og annarra stjórnvalda. 

Leiðir þetta beinlínis af því að byggðasamlag er sjálfstætt stjórnvald sem starfar í umboði 

sveitarstjórnarinnar. Byggðasamlag gerir meðal annars sína eigin fjárhagsáætlun, þó innan 

þeirra marka að hún þarf að rúmast innan ramma fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins. Ef 

samningur um byggðasamlag felur ekki í sér nógu skýrar reglur er því möguleiki að nota 

ákvæði sveitarstjórnarlaganna samningnum til fyllingar. En eins og fyrr hefur nefnt eru 

valdheimildir byggðasamlags þó því marki brenndar að það getur ekki tekið stórar 
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 Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Aðgangur sveitarstjórnarmanna að gögnum skv. 30. gr. sveitarstjórnarlaga“, bls. 

491. 



45 

 

fjárhagslegar ákvarðanir um tiltekin atriði ef þeim eru ekki fengnar beinar heimildir til þess. 

Auk þess sem þau geta ekki tekið upp hjá sér rækslu verkefna sem ekki eru í samræmi við þau 

markmið og tilgang sem þau starfa eftir og tiltekin eru í samningi nema heimildir séu til þess. 

4.4.6 Endurskoðun samnings og úrganga og slit á byggðasamlagi  

4.4.6.1 Endurskoðun samnings 

Í 1. mgr. 95. gr. svsl. er það tiltekið að ákvæði skuli vera í samningi um byggðasamlag 

hvernig fara eigi með endurskoðun hans. Í ákvæðinu og athugasemdum við 95. gr. svsl. segir 

ekkert frekar um hvernig með endurskoðun eigi að fara. En í 1. mgr. 83. gr. laga nr. 45/1998 

var það tiltekið að samþykktir (samningar) byggðasamlaga skyldu teknar til endurskoðunar í 

síðasta lagi þegar liðin væru 10 ár frá stofnun þeirra og síðan á að minnsta kosti 10 ára fresti.
74

 

Í 2. mgr. 83. gr. laganna kom svo fram að til þess að breyting á samþykktum næði fram þyrftu 

2/3 hlutar sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga að staðfesta hana eða þá að breyting væri 

samþykkt í almennri atkvæðagreiðslu á starfssvæði byggðasamlagsins. 2/3 hlutar 

stjórnarmanna gátu þá krafist þess að atkvæðagreiðsla færi fram um tillögu til breytinga á 

samþykktunum. Af ákvæði 83. gr. laga nr. 45/1998 má sjá að aukinn meirihluta atkvæða 

þurfti fyrir breytingum á samþykktum. Ef einungis lítill hluti aðildarsveitarfélaga vildi fá fram 

breytingar, var því ljóst að slíkt gekk ekki upp. Í núgildandi lögum er ekki lögfast hvernig fara 

eigi með endurskoðun samþykkta og er samningsaðilum þá sjálfum falið það vald að kveða á 

um slíkt í samþykktum sínum. 

4.4.6.2 Úrganga 

Í ákvæði 8. tölul. 3. mgr. 94. gr. segir að í samningi aðila þurfi að kveða á um hvernig haga 

eigi úrgöngu úr byggðasamlagi, þar á meðal um uppgjör aðildarsveitarfélaga, ábyrgð á 

skuldbindingum og innlausn á eignarhlutum. Ennfremur kemur síðan fram í ákvæði 1. mgr. 

95. gr. svsl. að í samningi um byggðasamlag skuli vera ákvæði um endurskoðun á samningi, 

heimildir til úrsagnar úr byggðasamlagi og um slit þess.  Samkvæmt 2. mgr. 95. gr. svsl. er 

almenna reglan sú að sveitarfélögin geta sagt upp aðild að byggðasamlagi með tveggja ára 

fyrirvara hafi ekki verið samið um annan tímafrest. Sveitarfélagið getur þá krafist innlausnar á 

nettó eignarhlut sínum í samlaginu núvirðisreiknuðum í samræmi við ákvæði samnings 

samkvæmt 94. gr. svsl. Í eldri lögum nr. 45/1998 var kveðið á um að ef sveitarfélag gengi úr 
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 Við slíka endurskoðun þurfti þá að meta reynslu af starfsemi viðkomandi byggðasamlags og stjórnskipulagi 

þess og við fulltrúatölu í stjórn byggðasamlagsins þurfti að taka tillit til breytinga sem leiddu af breyttum 

aðstæðum, þar á meðal ef breytingar urðu á íbúafjölda aðildarsveitarfélaga og skipan þeirra, sbr. 1. mgr. 83. gr. 

laga nr. 45/1998. 



46 

 

byggðasamlagi og vildi eignarhlut sinn innleystan væri eigi skylt að greiða hann á skemmri 

tíma en 20 árum. Reglurnar eru því sveigjanlegri í gildandi lögum að því leyti að 

skuldbindingargildið er ekki jafn langt. Ætla má að hinn langi skuldbindingartími eldri laga 

hafi jafnvel orðið til þess að sveitarfélög hafi hikað við myndun byggðasamlaga og jafnvel 

frekar notað önnur félagsform,
75

 til dæmis hlutafélagsform eða einkahlutafélagsform.
76

 Einnig 

eru dæmi um að byggðasamlag hafi verið stofnað í fyrstu um tiltekið verkefni en síðar 

ákveðið að haga formi samvinnunnar á annan hátt.
77

 

Upp getur komið sú staða að sveitarfélagi sé ekki heimilt að segja upp aðild að 

byggðasamlagi með svo skömmum fyrirvara sem 2. mgr. 95. gr. svsl. kveður á um. Í 3. mgr. 

95. gr. svsl. segir að ef mikilvægir samfélagslegir hagsmunir séu undir eða mikilvægir 

hagsmunir annarra aðildarsveitarfélaga sem að byggðasamlaginu standa geti ráðuneytið 

ákveðið að úrsögn úr byggðasamlagi sé óheimil í tilgreindan tíma. Þó ekki lengur en fimm ár.  

Getur komið til þessa ef að ósætti ríkir um úrgöngu sveitarfélags og er máli þá vísað til 

ráðuneytisins. Ráðuneytinu er þá einnig heimilt að ákveða frestun innlausnar á eignarhlut 

sveitarfélags. Ætla má að svona staða geti komið upp í byggðasamlagi ef eitt 

aðildarsveitarfélag sem segir sig úr byggðasamlagi er mjög stórt og beri stærsta eignarhlutinn 

í krafti stærðar sinnar. Þá getur jafnvel komið til þess að hin aðildarsveitarfélögin séu ekki 

nógu burðug til að halda samstarfi sínu áfram.
78

 Af þessu leiðir að ef aðildarsveitarfélag á 

aðeins lítinn eignarhlut skipti úrganga ekki jafn miklu máli því þó það hafi vissulega áhrif á 

byggðasamlagið í heild er líklegra að samstarfið geti gengið áfram. Í athugasemdum við 

ákvæðið segir: 

Ákveðnar líkur eru til þess að úrganga eins sveitarfélags úr byggðasamlagi muni ávallt koma 

öðrum aðildarsveitarfélögum illa. Einnig eru vissar líkur til þess að úrganga eins sveitarfélags úr 

byggðasamlagi muni ávallt leiða til einhverra breyting á þjónustu sem byggðasamlagi er fært að 

veita og þar með að snerta almannahag. Það er því ekki nægjanlegt til þess að heimild 

ráðuneytisins verði virk að úrganga muni hafa einhver áhrif á þá hagsmuni sem eru nefndir. Það 

er ljóst að áhrifin þurfa að vera umtalsverð. Á hinn bóginn er það viðmið sem hér er lagt til 
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 Trausti Fannar Valsson: Samvinna sveitarfélaga, bls. 408. 
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 Sbr. álit félagsmálaráðuneytisins 15. janúar 2004 í svokölluðu Jeratúnsmáli. Þar  var talið heimilt fyrir 

sveitarfélag að veita einkahlutafélagi ábyrgð, vegna þess að að það var alfarið í eigu sveitarfélaganna og stofnað 

til að sinna lögákveðnu verkefni. Jeratún ehf. var stofnað um rekstur og byggingu Fjölbrautarskóla Snæfellinga í 

Grundarfirði. Einkahlutafélagið er í eigu Snæfellsbæjar, Grundafjarðarbæjar, Stykkishólmsbæjar og 

Helgafellssveitar. 
77

 Sbr. Sorpeyðingu Eyjafjarðar bs. Byggðasamlaginu var slitið árið 2007 og ákveðið að nýta 

einkahlutafélagsformið frekar. Einkahlutafélaginu var gefið nafnið Flokkun Eyjafjörður ehf. Hið nýja félag tók 

við öllm rekstri byggðasamlagsins og skyldum einnig. Eignarhlutar eigenda byggðasamlagsins (sveitarfélaganna 

er að því stóðu) var nýtt sem hlutafé í einkahlutafélaginu. Vefsíða Flokkunar Eyjafjarðar ehf., http:// 

www.flokkun.is. 
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 Í stofnsamningi Strætó bs. má sem dæmi nefna að eignarhluti Reykjavíkurborgar í samlaginu er 63,68%, 

eignarhluti Kópavogsbæjar 13,46%, eignarhluti Hafnarfjarðar bæjar er 11,23%,  Garðabæjar  4,6%, 

Mosfellsbæjar 4,9%, Seltjarnarness  2,66 % og Sveitarfélagsins Álftaness (nú sameinað Garðabæ) 0,88%.  Af 

þessu má sjá að Reykjavíkurborg er langstærsti og öflugasti eigandinn. 

http://www.flokkun.is/
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grundvallar ekki svo strangt að heimildinni megi aðeins beita ef úrganga eins sveitarfélags úr 

byggðasamlagi muni hafa þau áhrif að lögbundin lágmarksþjónusta verði ekki veitt af hálfu 

byggðasamlagsins eða af hálfu annarra aðildarsveitarfélaga eftir þann gjörning. Hér verður að 

horfa heildstætt á málavexti m.a. með það í huga að viðkomandi sveitarfélögum sé veittur 

tilhlýðilegur frestur til að tryggja þá þjónustu eða starfsemi sem um er að tefla, og þá einnig að 

tryggja að hægt sé að veita hana án þess að kostnaður þar af hækki verulega.
79

 

 

Sem dæmi má nefna ef Reykjavíkurborg myndi ganga út úr byggðasamlaginu Strætó bs. 

Reykjavíkurborg er með langstærsta eignarhlutinn og ef hún hyrfi á braut úr samstarfinu má 

ætla að forsendur gætu brostið fyrir áframhaldandi samstarfi hinna sveitarfélaganna. Allavega 

yrði byggðasamlagið að byggja á gjörbreyttum grunni og með mun minna fjármagn milli 

handanna.  

4.4.6.3 Slit á starfsemi byggðasamlags 

Í ákvæði 4. mgr. 95. gr. svsl. segir að ef tillaga um að hætta starfsemi byggðasamlags komi 

fram nái hún aðeins fram að ganga ef hún er staðfest með atkvæðum 2/3 hluta sveitarstjórna 

aðildarsveitarfélaga eða þá ef hún hefur verið samþykkt í almennri atkvæðagreiðslu á 

starfssvæði byggðasamlagsins. Ennfremur geta 2/3 hlutar stjórnarmanna í byggðasamlaginu 

eða 2/3 hlutar fulltrúa á aðalfundi byggðasamlags, þ.e. ef aðalfundur er haldinn  krafist þess 

að atkvæðagreiðsla sé haldin um slit byggðasamlags í sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaga. 

Í 5. mgr. 95. gr. svsl. segir svo að ef ákveðið hefur verið að hætta starfsemi byggðasamlags 

eða mælt fyrir um svo í lögum skuli því skipuð sérstök skiptastjórn sem geri upp eignir og 

skuldir og slíti rekstrinum. Skiptastjórninni er heimilt að auglýsa eftir kröfum á hendur 

byggðasamlaginu með opinberri innköllun. Eftir að allar kröfur hafa verið greiddar er afgangi 

eigna eða eftirstöðvum skulda jafnað á aðildarsveitarfélögin í hlutfalli við íbúatölu. 

Skiptastjórnin er kjörin af stjórn byggðasamlagsins. Í þessu samhengi má hér benda á að 

nokkurt misræmi er um inngöngu í byggðasamlag og um slit starfsemi þess. Í samningi um 

byggðasamlag þarf að kveða á um eignarhlut hvers og eins sveitarfélags í byggðasamlaginu 

en við slit þess er afgangi eigna og eftirstöðvum skulda jafnað niður á aðildarsveitarfélögin í 

hlutfalli við íbúatölu. Verið getur að eitt aðildarsveitarfélaganna margfaldi íbúatölu sína frá 

því að byggðasamlag er stofnað eða þá að íbúum í einu sveitarfélaganna snarfækki. Ef ákvæði 

5. mgr. 95. gr. svsl. er skýrt í samræmi við orðanna hljóðan getur það þýtt að sveitarfélag þar 

sem íbúum hefur fækkað mjög frá því að samningur um byggðasamlag var gerður fái minni 

eignarhlut prósentulega séð heldur en það lagði til í upphafi, eins getur sveitarfélag þar sem 

íbúum hefur fjölgað mjög mikið umfram hin sveitarfélögin hagnast á þessu fyrirkomulagi. En 
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þann varnagla verður þó að draga að hið sama gildir um skuldir byggðasamlagsins. Ef skuldir 

eru umfram eignir færast skuldir yfir á sveitarfélögin í samræmi við íbúatölu, þannig að 

sveitarfélög þar sem íbúum hefur fækkað mjög mikið miðað við hin sveitarfélögin fá á sig 

minni skuldir en ella.  Nokkurt ósamræmi er einnig á milli ákvæða um úrgöngu úr 

byggðasamlagi  og um slit þess að því leyti að við úrgöngu úr byggðasamlagi fær sveitarfélag 

nettó eignarhlut sinn innleystan núvirðisreiknaðan í samræmi við efni samnings skv. 94. gr. 

svsl., sbr. 2. mgr. 95. gr. svsl. Við slíkar aðstæður fær sveitarfélagið allavega til baka það 

fjármagn sem það lagði til í upphafi, án þess að íbúatala komi við sögu varðandi útreikning 

eignarhlutans. 

4.5  Samningur um að sveitarfélag taki að sér rækslu verkefna fyrir önnur sveitarfélög 

4.5.1 Almennt 

Samvinna sveitarfélaga fer almennt fram með þeim hætti að sveitarfélög vinna saman að vissu 

verkefni, en í ákvæði 1. mgr. 96. gr. svsl. segir sveitarfélag geti tekið að sér með samningi 

verkefni fyrir önnur sveitarfélög. Ákvæði þetta kom nýtt inn í sveitarstjórnarlögin með lögum 

nr. 138/2011, en fyrir þann tíma var engin almenn heimild til að hafa samvinnu af þessu tagi í 

sveitarstjórnarlögum þótt ekki væri beint bann við slíkri samvinnu heldur. Verkefnin geta 

verið að fjölbreyttum toga og þar á meðal geta sveitarfélögin sem sinna verkefni fyrir önnur 

sveitarfélög, tekið ákvarðanir er varða réttindi og skyldur íbúa hinna sveitarfélaganna, sbr. 93. 

gr. svsl. Oft er um að ræða ákveðna þjónustu sem veitt er fyrir annað sveitarfélag. Slíkir 

samningar hafa þekkst í sveitarstjórnarréttinum nokkuð lengi, og hafa verið nefndir 

þjónustusamningar. Eitthvað var um að slíkir samningar væru gerðir áður en lagaheimild þessi 

kom inn í sveitarstjórnarlögin, en ætla má að slíkt hefði getað orðið vafasamt ef eitthvað kom 

upp á í samstarfinu, sbr. athugasemdir við IX. kafla frumvarps til laga nr. 138/2011.
80

 Mikið 

hefur kveðið á gerð þjónustusamninga við einkaaðila og sveitarfélög af hálfu ríkisins og hefur 

sú framkvæmd lengi þekkst og byggt á ákvæði 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. 

Þjónustusamningar þessir hafa meðal annars haft þann tilgang að bæta þjónustu, auka 

hagkvæmni í rekstri ríkisins og nýta sérþekkingu eða aðstöðu sem ella yrði of dýrt að byggja 
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 Þar segir að lögmæti slíkra samninga geti verið miklum vafa háð, og þá sérstaklega þegar um er að ræða það 

að eitt sveitarfélag taki bindandi ákvarðanir fyrir hönd annars sveitarfélags um réttindi þeirra og skyldur. Var því 

ætlunin með ákvæði 96. gr. svsl. að bæta þar úr. Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 113 (enn óbirt í A-deild 

Alþt.). 

Sem dæmi um þjónustusamninga sem gerðir voru í tíð eldri laga má nefna samning sem gerður var á milli Eyja- 

og Miklaholtshrepps og Borgarbyggðar árið 2010 um að nemendur úr Borgarbyggð búsettir í 

Kolbeinsstaðahreppi gætu stundað nám í Laugagerðisskóla. Eyja-og Miklaholtshreppur tæki alveg við rekstri 

skólans en Borgarbyggð myndi kaupa þjónustu Laugagerðisskóla fyrir börn úr Kolbeinsstaðahreppi. Samstarf 

þetta var áður í formi byggðasamlags. Vefsíða  Borgarbyggðar, http://www.borgarbyggd.is. 
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upp innan ríkisins.
81

 Þeir samningar sem byggja á 30. gr. fjárreiðulaganna teljast vera 

stjórnsýslusamningar, þ.e.  þeir eru bundnir réttarreglum stjórnsýsluréttarins að því leyti að 

efni þeirra er um stjórnsýslu og önnur verkefni sem heyra undir stjórnvöld.
82

 Þeir 

þjónustusamningar sem ríkið gerir við sveitarfélögin geta verið af ýmsum toga, meðal annars 

á sviði heilbrigðismála.
83

 Sveitarfélögin hafa gert þjónustusamninga sín á milli eins og áður 

hefur verið nefnt án þess að heimild hafi verið að finna í sveitarstjórnarlögum um slíkt, þ.e. 

fyrir tilkomu ákvæðis 96. gr. svsl. Þar sem ákvæði 96. gr. svsl. er tiltölulega nýkomið til 

sögunnar hefur ekki myndast mikil hefð um útfærslu þess, einungis er um efni samnings 

kveðið á um þau lágmarksskilyrði sem samningi er ætlað að uppfylla. En þar sem sú hefð 

hefur verið lengi við lýði að byggja á ákvæðum 30. gr. fjárreiðulaganna um 

þjónustusamninga, hafa verið mótaðar reglur á því sviði um þau skilyrði sem slíkir samningar 

þurfa að uppfylla. Má því ætla að skilyrði slíkra samninga megi nota til fyllingar ákvæðum 

96. gr. svsl., að vissu leyti, þó hafa verði í huga að ákvæði fjárreiðulaganna gilda ekki um 

samninga milli tveggja sveitarfélaga, heldur einungis er ríkið gerir samning við einkaaðila, 

sveitarfélög o.fl. Þegar um þjónustusamninga samkvæmt ákvæði 30. gr. fjárreiðulaganna er að 

ræða er þó eingöngu átt við veitingu þjónustu en ekki afmarkaða þætti eins og til dæmis 

byggingu tiltekins húsnæðis.  Ef samningur skv. 30. gr. fjárreiðulaganna er gerður milli 

tveggja aðila og felur í sér vald til töku stjórnvaldsákvörðunar, gilda reglur 

stjórnsýsluréttarins. Í 2. mgr. 30. gr. laganna kemur skýrt fram að einkaaðila sé ekki falið slíkt 

vald með samningi nema með lagaheimild. Þegar um tvö stjórnvöld er að ræða, eins og raunin 

er með samningi milli tveggja sveitarfélaga samkvæmt heimild í 96. gr. svsl. gilda því einnig 

reglur stjórnsýsluréttarins ef verkefni sem fært er af einu sveitarfélagi til annars felur í sér vald 

til töku stjórnvaldsákvarðana. En reglur stjórnsýsluréttarins eru þó ekki einungis bundnar við 

þau verkefni 96. gr. svsl. sem fela í sér vald til töku stjórnvaldsákvarðana heldur einnig um 

hið hefðbundna samstarf, enda telst samningur skv. 96. gr. svsl. til stjórnsýslusamninga. 

 

4.5.2 Lög um opinber innkaup nr. 84/2007 

Þegar um er að ræða veitingu stjórnvalds á þjónustu til annars stjórnvalds eða einkaaðila telst 

samningurinn til þjónustusamnings, en um slíka samninga gilda sérstakar reglur og þeir þurfa 

að uppfylla tiltekin skilyrði sem nánar verður fjallað um í kafla 4.5.4. Í athugasemdum við 96. 
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 Vefsíða stjórnenda í ríkiskerfinu, http://www.stjornendavefur.is. 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 192-197. 
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 Sbr. þjónustusamning milli ríkisstjórnar og Sveitarfélagsins Hornafjarðar sem endurnýjaður var þann 25. 

janúar 2013 um heilbrigðis- og öldrunarþjónustu á svæðinu. Ríkið veitti þar inn fjármagni að upphæð  10 

milljónum króna. Vefsíða velferðarráðuneytisins, http://www.velferdarraduneyti.is.  

http://www.stjornendavefur.is/
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gr. frumvarps til laga nr. 138/2011 kemur fram að um slíka samninga sem sveitarfélögin gera 

sín á milli geti gilt reglur laga um opinber innkaup nr. 84/2007 sé vissum 

viðmiðunarfjárhæðum náð. Ennfremur kemur eftirfarandi fram í athugasemdunum: 

 
Þrátt fyrir þetta er hér lagt til að fjallað verði um heimildir sveitarfélaga til samninga við 

sveitarfélög í sérstöku ákvæði og um heimildir sveitarfélaga til samninga við einkaaðila í öðru 

ákvæði. Ástæðan er sú að heimildir sveitarfélaga til að framselja vald til töku 

stjórnvaldsákvarðana eða verkefni sem fela í sér slíkar valdheimildir til annarra sveitarfélaga eru 

rýmri heldur en heimildir þeirra til að framselja vald til einkaaðila. Þar að baki búa eðlileg 

sjónarmið. Sveitarfélög eru stjórnvöld. Stjórnkerfi þeirra miðast við það að þeim er ætlað að fara 

með opinbera almannahagsmuni. Slíkt á ekki við um einkaaðila. Þá hefur verið bent á að þróun 

á regluverki Evrópusambandsins sé fremur í þá átt að auka svigrúm til hagræðingar í opinberum 

rekstri, þar á meðal svigrúm til að færa verkefni milli stjórnvalda með samningum án þess að til 

opinberrar útboðsskyldu stofnist. Reglur um útboðsskyldu vegna samninga á milli sveitarfélaga 

munu því ráðast af öðrum lagareglum en sveitarstjórnarlögum.
84 

 

Í 1. mgr. 3. gr. laga um opinber innkaup nr. 84/2007  segir að lögin taki til ríkis, sveitarfélaga, 

stofnana þeirra og annarra aðila. Í 1. mgr. 4. gr.  laga um opinber innkaup er svo tiltekið að 

lögin taki til skriflegra samninga um fjárhagslegt endurgjald sem einn eða fleiri kaupendur 

skv. 3. gr. laganna gera við eitt eða fleiri fyrirtæki og hafa að markmiði framkvæmd verks, 

sölu vara eða veitingu þjónustu í skilningi laganna. Lög um opinber innkaup taka meðal 

annars til þjónustusamninga sem hafa það að markmiði að veita þjónustu sem tilgreind er í II. 

viðauka tilskipunarinnar
85

, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga um opinber innkaup. Þjónustu samkvæmt 

II. viðauka er skipt niður í A- og B-hluta, verkefni samkvæmt A-hluta þarf að bjóða út en 

verkefni samkvæmt B-hluta þarf ekki að bjóða út og þarf þá ekki að fylgja hinum sérstöku 

innkaupareglum laga um opinber innkaup varðandi kaup þjónustu. Meðal þeirrar þjónustu 

sem fellur undir B-hluta er þjónusta varðandi menntun, tómstunda-, menningar- og 

íþróttaþjónusta og heilbrigðis- og félagsþjónusta. Undir A-hluta fellur meðal annars viðhalds- 

og viðgerðarþjónusta, tölvuþjónusta og skyld þjónusta ásamt þjónustu við fráveitur og 

sorpeyðingu.  Ef miðað er við skýringar á ákvæði 96. gr. svsl. hvað útboðsskyldu varðar má 

ætla að slík skylda hvíli frekar á sveitarfélagi ef gerður er samningur við einkaaðila en milli 

tveggja sveitarfélaga þó vissulega geti slík útboðsskylda myndast milli tveggja sveitarfélaga. 
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 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 117 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 

Í reglugerð 615/2012 um um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og 

samkvæmt samingi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup segir að við kaup á þjónustu og 

verkum sveitarfélaga yfir 33.139.208 kr. kr skuli bjóða verkefni út. Reglugerðin er sett með stoð í 78. gr. laga um 

opinber innkaup. 
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 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 

verksamninga, vörusamninga og þjónustusamninga frá 31. mars 2004, eins og hún var tekin upp í EES-

samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006 sem birt var 7. september 2006 í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44/2006. 
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4.5.3 Áheyrnarfulltrúar og réttur til aðgangs að gögnum samnings 

Í 2. mgr. 96. gr. svsl. segir að þegar sveitarfélag taki að sér verkefni fyrir eitt eða fleiri 

sveitarfélög sé heimilt fyrir þau sveitarfélög er þiggja þjónustuna að tilnefna áheyrnarfulltrúa 

um málfrelsi og tillögurétt á fundi viðkomandi nefndar í því sveitarfélagi sem telst vera 

þjónustuveitandinn, þegar mál samstarfsverkefnisins er til umræðu.  Það telst eðlilegt að það 

sveitarfélag er þiggur þjónustu vilji fylgjast með þróun mála. Ef það er eitthvað sem 

sveitarfélaginu finnst ekki alveg eins og það á að vera getur fulltrúi þess lagt orð í belg. 

Einnig má ætla að fjarvist áheyrnarfulltrúa á fundi geti valdið því að ákvarðanir séu jafnvel 

teknar sem sveitarfélagið er þiggur þjónustuna er ekki alveg sammála. Getur verið erfitt að 

spyrna við fótum síðar þegar ákvörðun um þjónustu er það vel á veg komin að nánast sé ekki 

hægt að snúa til baka. Mætti þá halda að viðvera áheyrnarfulltrúa geti verið lykill í að 

sveitarfélagið hafi ekki sýnt af sér athafnaleysi. 

Sveitarstjórnarmönnum ber að vera vel upplýstir um þau málefni sem sveitarfélagið hefur 

með höndum og hvaða verkefnum það sinni hverju sinni. Þetta á ekki síður við þegar 

verkefnin eru unnin af öðru sveitarfélagi.    Í ákvæði 3. mgr. 96. gr. svsl. segir að fulltrúar í 

sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem hafa falið öðru sveitarfélagi að annast fyrir sig rækslu 

verkefna samkvæmt 96. gr. svsl. eigi sama rétt á að fá aðgang að gögnum og upplýsingum um 

verkefni hjá sveitarfélaginu sem veitir þjónustuna og þeir hefðu annars haft samkvæmt 28. gr. 

svsl.
86

  Af orðalagi ákvæðisins má ætla að aðgangurinn eigi aðeins við um þau tilteknu 

verkefni sem þjónustan nær til, en ekki annarra gagna enda er ekki raunhæft að aðgangurinn 

nái til gagna sem varða beina stjórnsýslu þess sveitarfélags er veitir þjónustuna, en varðar ekki 

samvinnuverkefnið sem slíkt. Ákvæði í sérlögum geta takmarkað þennan upplýsingarétt, sbr. 

2. mgr. 13. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, en þar segir að sveitarstjórn sé óheimill 

aðgangur að gögnum og upplýsingum um  einstök barnaverndarmál. 

 

4.5.4 Lágmarksskilyrði sem samningur þarf að uppfylla samkvæmt 4. mgr. 96. gr. svsl. 

4.5.4.1 Aðilar samstarfs og skilgreining verkefnis 

Í ákvæði 1. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. segir að koma þurfi fram í samningi hvaða sveitarfélög 

eru aðilar að samstarfinu og einnig hvert þeirra sér um rækslu verkefnis, sbr. 2. tölul. 4. mgr. 

96. gr. svsl. Ennfremur þarf að koma fram nákvæm tilgreining verkefnisins eða verkefnanna 
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 Í 1. mgr. 28. gr. svsl. segir meðal annars  að sveitarstjórnarmaður eigi rétt til aðgangs að gögnum og 

upplýsingum sem fyrir liggja í stjórnsýslu sveitarfélagsins og varða málefni sem  geta komið til umfjöllunar í 

sveitarstjórn. Í 2. mgr. 28. gr. svsl. segir svo að sveitarstjórnarmaður skuli eiga eðlilegan aðgang að skrifstofu og 

stofnunum sveitarfélagsins í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi þess og rekstur. 
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sem um er að ræða, sbr. 3. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. Ef um er að ræða kaup á þjónustu og 

samningur um þjónustuna gerður í kjölfarið, getur þurft að skilgreina mjög nákvæmlega í 

hverju verkefni er falið, og þá til hvaða þátta þjónustan nær. Lýsing eða tilgreining verkefnis 

þarf að vera mjög skýr svo ekki geti hugsanlega myndast ágreiningur síðar um framkvæmd 

verkefnis. Aðilar geta ákveðið í sameiningu hvaða þætti verkefnis þurfi að tilgreina 

nákvæmlega í samningi og hvaða þáttum verkefnis þurfi ekki að lýsa jafn skilmerkilega. Ef 

um er að ræða nýtt verkefni, sem ekki hefur verið samið um áður er enn meiri þörf á að lýsa 

verkefni nákvæmlega.
87

 Einnig er hægt að minnast á gæði þjónustunnar í þessu samhengi. Það 

getur varðað íbúa sveitarfélagsins miklu að gæði þjónustunnar sem þeim er veitt sé góð, til 

dæmis hvort hún sé aðgengileg eða hvort þjónustan sé veitt á snyrtilegum eða hlýlegum 

stað.
88

 Þó ákvæði 96. gr. svsl. kveði aðeins á um lágmarksskilyrði sem samningur þurfi að 

uppfylla væri eðlilegt að tilgreina einhverjar upplýsingar í þessa veru, sérstaklega þegar um er 

að ræða rækslu verkefna eins og  rekstur skóla eða þjónustuhúsnæði fyrir fatlaða svo dæmi 

séu nefnd. Þau verkefni sem hægt er að hafa samstarf um geta verið fjölþætt, til dæmis getur 

sveitarfélag ákveðið að kaupa þjónustu af öðru sveitarfélagi varðandi rekstur tölvukerfa eða 

ráðgjafaþjónustu svo dæmi séu nefnd.
89

 Einnig geta verið lagaheimildir í sérlögum varðandi 

rækslu þjónustuverkefna. Í 1. mgr. 21. gr. laga um  leikskóla nr. 90/2008 er kveðið á um að 

sérfræðiþjónusta fyrir leikskóla skuli vera rekin af hálfu sveitarfélags. Í sérfræðiþjónustunni 

felst bæði stuðningur við leikskólabörn og fjölskyldur þeirra og stuðningur við starfsemi 

leikskóla og starfsfólk þeirra. Í 2. mgr. 21. gr. laganna er heimild fyrir sveitarfélag að reka 

sameiginlega sérfræðiþjónustu með grunnskóla og einnig heimild fyrir sveitarfélög að 

sameinast um rekstur sérfræðiþjónustu eða gera þjónustusamninga við önnur sveitarfélög, 

stofnanir eða aðila sem veita þá þjónustu sem þörf er á hverju sinni.  

 

4.5.4.2 Valdheimildir  

Í 4. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. segir að í samningi þurfi að koma fram þær valdheimildir sem 

færast til sveitarfélagsins sem sér um verkefni. Valdmörk milli stjórnvalda er þáttur sem 

togstreita getur myndast um, en í stjórnsýsluréttinum gilda sérstakar reglur ef stjórnvald tekur 
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 Þjónustusamningar. Handbók, bls. 40.  
88

 Þjónustusamningar. Handbók, bls. 43.  
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 Sbr. þjónustusamning milli sveitarfélagsins Garðs og Reykjanesbæjar sem endurnýjaður var 1. janúar 2012 og 

er ætlaður fimm ára gildistími. Samningurinn er á þá leið að Garður kaupir af Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar 

ráðgjöf sem felur í sér rekstrarráðgjöf til skóla og sérfræðiþjónustu fyrir grunn- og leikskóla. Nýja samningnum 

er einnig ætlað að ná til þátttöku í verkefni um framtíðarsýn í skólamálum. Markmiðin með samningnum er að 

bæta námsárangur á Suðurnesjum og framtíðarsýnin felur í sér aukna samvinnu grunnskóla, leikskóla og 

foreldra. Vefsíða Reykjanesbæjar, http://www.reykjanesbaer.is. 

http://www.reykjanesbaer.is/
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stjórnvaldsákvörðun. Þær reglur sem gilda um valdmörk stjórnvalda nefnast bærnireglur. 

Snúa reglurnar að því að stjórnvald er aðeins valdbært til að taka stjórnvaldsákvörðun í 

ákveðnu máli ef stjórnsýslumálið heyrir undir verksvið þess.
90

 Ef sveitarfélag er ekki bært til 

að taka ákvörðun varðandi tiltekið verkefni getur það því síður falið öðru sveitarfélagi það. 

Auk þess eru sum verkefni þess eðlis að vald til töku ákvörðunar verður ekki framselt öðru 

stjórnvaldi. Má þar nefna ákvarðanir sem aðeins heyra undir sveitarstjórn tiltekins 

sveitarfélags og lög eða eðli máls mæla gegn framsali slíks valds til annars sveitarfélags. Það 

eru meðal annars verkefni sem tengjast innri stjórnsýslu sveitarfélags. Einnig ákvarðanir er 

varða verulega fjármál sveitarfélagsins, sbr. 1. mgr. 58. gr. svsl. Má þar meðal annars nefna 

lán, ábyrgðir eða aðrar fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélags, sölu eigna sveitarfélagsins 

og annarra réttinda þess og álagningu skatta og gjalda. Ákvarðanir um slík málefni heyra 

undir sveitarstjórn. Ákvarðanir af hálfu annars sveitarfélags um slík málefni er varða annað 

sveitarfélag eru því ekki heimilar.  

Ljóst er að þegar samstarfi er hagað á þann hátt að fela öðru sveitarfélagi rækslu verkefnis 

er alltaf viss hætta á að eitthvað geti komið upp á sem sveitarfélög höfðu ekki í huga þegar 

samningur var gerður. Upp geta komið atriði er varða breytingar á starfsemi sveitarfélagsins 

er veitir þjónustu. Nefna má hér sem dæmi ef samningur er gerður um að börn úr einu 

sveitarfélagi gangi í ákveðinn skóla í öðru sveitarfélagi. Sveitarfélagið er veitir þjónustuna 

ákveður síðan að að breyta starfsemi skólans með þeim hætti að færa unglingastig skólans í 

annað húsnæði í hinum enda bæjarins. Einnig má sem dæmi nefna að sveitarfélagið segi upp 

mörgum starfsmönnum, skólastjóra þar á meðal og ráði inn nýtt fólk. Spurningar geta vaknað 

um heimildir þess til þessara athafna af hálfu sveitarfélagsins. En á móti koma þau rök að það 

geta ekki margir setið við stýrið samtímis og því þarf að afmarka vel í upphafi valdmörk og 

nákvæmlega þær valdheimildir sem sveitarfélaginu sem veitir þjónustuna eru fengnar. Nánar 

tiltekið þarf að tiltaka hvaða ákvarðanir  sveitarfélagið er veitir þjónustuna má taka og hverjar 

ekki. Hægt er að kveða á um slíkar valdheimildir í samningnum sjálfum og oft tiltaka sérlög 

hvaða valdheimildir getur verið um að ræða, sem dæmi um slíkt má nefna að í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 er veitt heimild fyrir sveitarfélög til að haga samstarfi á þann hátt að 

börn úr einu sveitarfélagi sæki skóla í öðru sveitarfélagi, sem sér þá um rekstur skólans, sbr. 

45. gr. laganna. Í ákvæðinu kemur svo fram að ef umtalsverður fjöldi barna úr einu 

sveitarfélagi sæki skóla í öðru sveitarfélagi, þ.e. og það síðarnefnda sér um reksturinn sé það 

eðlilegt að sveitarfélagið sem kaupir þjónustuna hafi rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa sem 
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hafi málfrelsi og tillögurétt í skólanefnd. Áheyrnarfulltrúinn getur því haft einhver áhrif en 

almennt liggur valdið þó hjá viðtökusveitarfélaginu, sbr. það sem áður hefur komið fram að 

eðlilegast sé að valdheimildir séu á einni hendi. Einnig má ætla að breytingar á starfsliði t.d. 

skólastofnunar séu þess háttar að þær rúmist innan valdheimilda þess sveitarfélags er rækir 

verkefnið. Enda væri það frekar snúið í framkvæmd ef alltaf þyrfti að leita heimildar hjá 

sveitarfélagi er kaupir þjónustuna ef segja á upp eða ráða nýtt starfsfólk. Slíkt myndi heyra 

undir hið sérstaka samband sem er milli vinnuveitanda og starfsfólks sem undir hann heyra. 

Um réttindi og skyldur starfsfólks sveitarfélaga eru ákvæði í kjarasamningum hverju sinni sbr. 

57. gr. svsl. Ef sveitarfélagi sem telst þjónustuveitandi er framseldur réttur til töku ákvarðana í 

tengslum tiltekið verkefni má það ekki taka ákvarðanir sem falla utan þeirra valdheimilda sem 

því eru fengnar. Þjónustuveitandinn getur því ekki tekið upp með sjálfum sér að taka 

ákvarðanir í tengslum við verkefni um eitthvað sem er ólögmætt svo dæmi séu nefnd, eða þá 

um eitthvað sem er gjörsamlega ótengt því verkefni sem honum er fengið að rækja. Hafa ber 

hér í huga að samningsgerð af þessu tagi er markaður viss tilgangur og markmið og ef 

þjónustuveitandinn fer of mikið út fyrir það verksvið sem honum er ætlað brestur hann 

valdheimildir til þess, sem getur haft þau áhrif að samningsforsendur bresta. Gagnkvæmt 

traust þarf því að ríkja milli aðila. Í þessu samhengi má  auk þess nefna að þjónustuveitandinn 

getur ekki ákveðið að leggja sérstakan skatt á notendur þjónustunnar nema með lagaheimild, 

sbr. 2. mgr. 78. gr. stjskr.  En hvað um ef sveitarfélag er veitir þjónustu um tiltekið verkefni 

tekur upp hjá sér að innheimta tiltekin gjöld af notendum þjónustunnar? Almennt á það við að 

sveitarfélögum er veitt heimild til töku þjónustugjalda ef heimild er til þess í lögum. Ef 

viðhlítandi lagaheimild er til staðar getur þjónustuveitandinn því að vissum skilyrðum 

fullnægðum innheimt slík gjöld. Ef slík heimild er til staðar ríkir hið almenna sjónarmið að 

ekki má innheimta miklu hærri gjöld en þarf til rekstur verkefnis. Ef tekjuafgangur myndast 

vegna töku þjónustugjalds er óheimilt að láta afganginn renna inn í sveitarsjóð og verja 

honum til annarra og óskyldra verkefna.
91

 

 

4.5.4.3 Gildistími samnings og tímasetning  

Í 5. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. er tiltekið að koma þurfi fram í samningi hver gildistími hans sé 

og hvenær sveitarfélag taki verkefni yfir. Gildistíminn er þá gefinn til nokkurra ára, t.d til 5 

ára og tekin er fram sú dagsetning þegar samningurinn á að taka gildi. Sem dæmi má nefna að 

ef samningur er undirritaður milli tveggja sveitarfélaga 1. desember 2012 og tekið er fram að 
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hann sé til fimm ára og að hann taki gildi 1. janúar 2013. Fimm ára tímbilið hefst þá við 

síðastnefnda dagsetningu. Alltaf þarf að hafa gildistökuákvæði samninga í huga. Ennþá eru 

margir þjónustusamningar milli sveitarfélaga í gildi sem undirritaðir voru fyrir tíð 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, þ.e. án tilvísunar til 96. gr. svsl. Í lögum nr. 138/2011 eru 

nokkur bráðabirgðaákvæði og segir í 6. tölul. I. gr. til bráðabirgða við svsl. að óheimilt sé að 

gera samninga um samvinnu sveitarfélaga og einkaaðila sem gangi gegn ákvæðum laga nr. 

138/2011 eftir gildistöku þeirra (1. janúar 2012). Samningar sem gerðir hafa verið fyrir þann 

tíma halda þó gildi sínu að því leyti sem þeir eru í samræmi við sveitarstjórnarlög nr. 45/1998, 

þó ekki lengur en til 15. október 2014 nema tekist hafi að tryggja að þeir fullnægi ákvæðum 

laga nr. 138/2011. Nýjir samningar sem gerðir eru milli sveitarfélaga, þ.e. eftir 1. janúar 2012 

skulu fullnægja  ákvæðum 96. gr. svsl. þegar þeir eru gerðir. 

4.5.4.4 Þörf á staðfestingu á ákvörðunum um framkvæmd verkefnis 

Í 6. tölul. 4. mgr. 96 gr. svsl. kemur fram að geta þurfi um í samningi hvenær þörf sé fyrir 

staðfestingu á ákvörðunum um framkvæmd verkefnis. Ekki segir beint í ákvæðinu hjá 

hverjum leita þurfi staðfestingar á ákvörðun um framkvæmd verkefnis, en ætla má að þar sé 

átt við staðfestingu þess sveitarfélags sem felur öðru sveitarfélagi rækslu verkefnis. Í ákvæði 

92. gr. svsl. er það tiltekið að sveitarfélag megi ekki framselja vald út úr sveitarfélaginu ef það 

hefur sjálft ekki heimild til að framselja valdið innan sveitarfélagsins, þ.e. til nefnda og 

tiltekinna starfsmanna. Sveitarstjórnir geta ekki framselt vald innan sveitarfélags er varðar 

meiriháttar fjárhagslegar ákvarðanir, þar með talið gerð endanlegrar fjárhagsáætlunar og 

ársreiknings eins og áður hefur verið nefnt. Einnig er nefndum ekki heimilt að taka 

fullnaðarákvarðanir í málum er varða verulega fjárhag sveitarfélagsins. Þar sem heimild er 

ekki til slíks framsals valds innan sveitarfélags, er ekki heimild fyrir að fela öðru sveitarfélagi 

slíkt vald. Einkum má ætla að þörf staðfestingar þess sveitarfélags er felur öðru sveitarfélagi 

verkefni sé til dæmis ef verkefni sætir miklum breytingum eða sé mun kostnaðarsamara en 

áætlanir gerðu ráð fyrir. Þá þarf að leita til sveitarfélagsins sem kaupir þjónustuna áður en 

verkefninu er haldið áfram í þeim tilgangi að fá staðfestingu á ákvörðun. Enda er ekki hægt að 

ætla að vilji sé fyrir hendi af hálfu þess sveitarfélags til óbreytts framhalds ef breytingar á 

verkefni fela í sér algjöran forsendubrest samnings. En hvernig telst það tryggt að staðfesting 

sveitarfélags sé fengin? Ekki myndi teljast nóg að leita aðeins til framkvæmdastjóra 

sveitarfélagsins og fá hann til að staðfesta ákvörðun. Það er ekki nógu lýðræðislegur 

grundvöllur til töku ákvarðana þar sem sveitarstjórn er kjörin af íbúum sveitarfélagsins og 

starfar í umboði þeirra. Ætla má því að málið þurfi að vera lagt fyrir sveitarstjórn í heild sinni. 
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Boða þyrfti þá til fundar með formlegum hætti samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

fundurinn auglýstur með réttum hætti, sbr. 15. gr. svsl. Til þess að staðfesting ákvörðunar geti 

legið fyrir þarf fundurinn að vera ályktunarhæfur, sbr. 1. mgr. 17. gr. svsl. Afl atkvæða myndi 

síðan ráða úrslitum málsins, sbr. 2. mgr. 17. gr. svsl. En ef ákvörðun í tengslum við verkefni 

er minniháttar má ætla að sveitarfélagið er veitir þjónustuna geti tekið hana án þess að fá 

staðfestingu frá sveitarstjórn þjónustukaupandans, sbr. það sem áður hefur verið sagt um 

valdheimildir þjónustuveitandans, þ.e. ef ákvörðun rúmast innan valdsviðs hans og þeirra 

heimilda sem honum eru fengnar í ákvæðum samnings.  

4.5.4.5 Heimildir til samninga við einkaaðila, skv. 100 gr. svsl. 

Í samningnum þarf að vera kveðið á um heimildir sveitarfélagsins er tekur að sér verkefni 

fyrir annað sveitarfélag til samninga við einkaaðila um framkvæmd verkefnis. Er þetta 

skilyrði nefnt í 7. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. Almenn heimild fyrir sveitarfélag til að gera 

samninga við einkaaðila um framkvæmd verkefnis er í 100. gr. svsl. Slík framkvæmd hefur 

þekkst lengi hjá stjórnvöldum ríkisins en einnig hjá sveitarfélögunum. En hér í þessu tilviki er 

um að ræða hvort sveitarfélagið sem tekur að sér verkefni megi semja við einkaaðila um 

rækslu þess. Einnig getur verið um að ræða að sveitarfélagið vilji semja við einkaaðila um 

rækslu hluta verkefnis. Til dæmis getur verið um það að ræða að sveitarfélag sjái um rekstur 

grunnskóla, þar á meðal fyrir börn úr öðru sveitarfélagi. Verið getur að sveitarfélagið er selur 

þjónustuna vilji semja við einkaaðila um akstur barnanna í skólann.   Eins og áður hefur verið 

minnst á veltur það á þeim valdheimildum sem samningur sveitarfélaganna ber með sér. 

Almenna reglan um ytra valdframsal er sú að lagaheimild þarf til slíks framsals valds. Sú 

regla helgast af því að sá aðili sem fær til sín framselt vald ber sömu skyldur og heimildir 

gagnvart borgurunum og sá aðili sem framseldi valdið. Hin lagalega ábyrgð á meðferð 

stjórnsýsluvaldsins er svo áfram hjá þeim aðila sem valdið framselur.
92

  Ef sveitarfélag sem 

rekur verkefni fyrir annað sveitarfélag framselur samninginn til einkaaðila má væntanlega 

búast við því að slíkur gerningur eigi ekki að hafa íþyngjandi áhrif á það sveitarfélag sem fól 

því rækslu verkefnisins þó vissulega geti það haft þau. Eðlilegast er að kveða skýrt á um það í 

samningi ef ekki eru veittar heimildir til framsals, þar sem almennt séð er ekki óheimilt að 

framselja samninga sem gerðir eru. Samningur sem gerður er samkvæmt 96. gr. svsl. er þess 

eðlis að sveitarfélagi er veitt heimild meðal annars til að taka stjórnvaldsákvörðun fyrir hönd 

þess sveitarfélags er framseldi því valdið. Spurningar geta því vaknað hvernig fer með þessa 

valdheimild ef samningurinn er framseldur til einkaaðila. Stjórnsýslulög nr. 37/1993 gilda 
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almennt um þær ákvarðanir er teljast til stjórnvaldsákvarðana. Þegar einkaaðila er framseldur 

samningurinn þarf því að skoða hvort honum hafi verið fengið valdið með lögheimiluðum 

samningi eða lögheimiluðu valdframsali. Ef vald er gefið til töku stjórnvaldsákvörðunar í 

skilningi stjórnsýslulaga ber einkaaðilanum þá að fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga við 

undirbúning og meðferð málsins ef ekki er kveðið á um annað í sérlögum.
93

 Í þessum 

skilningi getur einkaaðili þá þurft að fylgja reglum stjórnsýslulaga um framkvæmd verkefnis, 

þ.e. ef verkefnið lýtur að töku stjórnvaldsákvörðunar, enda er ljóst að framsal til einkaaðila 

skv. 7. tölu. 4. mgr. 96. gr. svsl. er heimilt ef skýrt er um það kveðið í samningi milli 

hlutaðeigandi sveitarfélaga.  

4.5.4.6 Upplýsingagjöf  

Í samningi þarf að koma fram hvernig haga eigi upplýsingagjöf til annarra samstarfsaðila, sbr. 

8. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. Ekkert kemur nánar fram í ákvæðinu né athugasemdum hvernig 

upplýsingagjöf er um að ræða né hvernig nákvæmlega eigi að koma upplýsingunum til skila.  

Af ákvæðinu má þó ráða að átt sé við upplýsingagjöf til þeirra aðila er að samstarfinu standa 

um framgang samvinnuverkefnis. Þegar mörg sveitarfélög standa í samstarfi af þessu tagi er 

sérstaklega mikilvægt að allir aðilar fái sömu upplýsingar. Til dæmis getur verið að eitt 

sveitarfélag veiti þjónustu til tveggja eða jafnvel fleiri sveitarfélaga og þurfa upplýsingar því 

að berast á milli með skilvirkum hætti. Sérlög kunna að kveða á um að sveitarfélag þurfi að 

sinna upplýsingagjöf. Í ákvæði 1. mgr. 5. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að 

sveitarfélag beri ábyrgð á og kosti rekstur almennra grunnskóla. Ábyrgðin beinist að 

heildarskipulagi grunnskóla sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla, húsnæði og búnaði skóla 

o.fl. og auk þess á öflun og miðlun upplýsinga. Heimilt er að fela öðru sveitarfélagi rekstur 

grunnskóla skv. 2. mgr. 45. gr. laganna og ber það sveitarfélag þá ábyrgðina á að framfylgja 

því að miðla upplýsingum um reksturinn til annarra aðila. Á fundum sveitarstjórna er meðal 

annars rætt um þau verkefni sem sveitarfélag sinnir hverju sinni og þá samvinnuverkefni 

einnig. Sveitarstjórnarmenn geta þar fengið upplýsingar um rækslu slíkra verkefna og hvernig 

samstarfið gangi, sbr. 1. mgr. 28. gr. svsl. Sveitarfélögin geta auk þess ákveðið með sér að 

halda sameiginlega fundi um samstarfsverkefni sín. Ennfremur geta sveitarstjórnir fengið 

aðgang að gögnum um starfrækslu verkefnis sem rekið er af öðru sveitarfélagi hjá því sjálfu, 

sbr. 3. mgr. 96. gr. svsl.    Þau úrræði sem sveitarfélög gætu gripið til, í því markmiði að 

einfalda upplýsingaöflun væri ef til vill að stofna svokallaða upplýsingagátt um verkefni. 

                                                 
93

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 126. 



58 

 

Hefur slíkt meðal annars verið gert af sveitarfélögum.
94

 Slíkt gæti auðveldað þeim yfirsýn yfir 

samvinnuverkefni sín.  

4.5.4.7 Fjárhagslegt uppgjör og samskipti  

Í 9. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. kemur fram að í samningi þurfi að tilgreina hvernig fara eigi um 

fjárhagslegt uppgjör og samskipti aðila vegna samstarfsverkefnisins. Áður en verkefni er tekið 

yfir þarf að reikna út heildarkostnaðinn við framkvæmd þess. Þarf þá að hafa í huga að 

sveitarfélög þurfa að gera ráð fyrir fjárútlátum vegna þeirra verkefna sem þau sinna í 

fjárhagsáætlun sinni. Almennt myndi því vera gerð kostnaðaráætlun í byrjun sem tekur tillit til 

heildarkostnaðar á samningstímanum Sú áætlun tekur bæði til kostnaðar sveitarfélagsins er 

kaupir þjónustu af undirbúningi og eftirliti og kostnaðar sveitarfélagsins er selur þjónustu fyrir 

að reka verkefnið og veita þjónustu. Stundum getur svo verið um að ræða að lög geri ráð fyrir 

að notendur taki þátt í kostnaði við þjónustu. Ef sveitarfélag er veitir þjónustu hyggst taka 

gjald fyrir þjónustuna af notendum hennar þarf það af hafa alveg skýrar heimildir til þess, 

annars er það ekki heimilt.
95

 Það getur til dæmis verið að þjónustuveitandinn hyggist 

fjármagna verkefni með töku þjónustugjalda. Ef ræksla verkefnis er rekstur, til dæmis rekstur 

grunnskóla, þarf að tiltaka í samningnum hvaða fjárframlög eru lögð til af hendi þess 

sveitarfélags er veitir þjónustuna.  

Eðlilegt er að sveitarfélagið er kaupir þjónustu hafi einhvers konar eftirlit með rækslu 

verkefnisins. Gera þyrfti grein fyrir slíku í samningnum. Alltaf getur eitthvað komið upp sem 

aðilar sáu ekki fyrir í byrjun, en með reglulegu eftirliti er frekar hægt að sporna við því að upp 

komi ágreiningsefni sem ekki var séð fyrir í byrjun að gætu myndast. Eftirlitið getur meðal 

annars byggst á hvort verkefnið/þjónustan sé unnið í samræmi við samninginn og hvort hún 

mæti þörfum notendanna eins og til er ætlast. Ef þjónustuveitandi fær til sín regluleg 

fjárframlög þarf eftirlitið að lúta að því hvort þjónustuveitandinn vinni á forsvaranlegan hátt 

með féð. Nefna má hér sem dæmi mál Menntaskólans Hraðbrautar árið 2010. 

Framhaldsskólar eru ríkisstofnanir en ráðherra gerði þjónustusamning við einkaaðilann 

Hraðbraut ehf. um rekstur menntaskólans, eins og heimilt er samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla nr 92/2008. Ríkisendurskoðun gerði athugasemdir í greinargerð sinni um að 

Hraðbraut ehf. hefði á árunum 2003-2009 fengið ofgreitt af ríkisframlögum sem næmi tæpum 

192 milljónum króna. Stafaði það meðal annars af því að nemendur voru um fimmtungi færri 

en áætlanir samningsins gerðu ráð fyrir. Framlög af hendi ríkisins voru hins vegar miðuð við 
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áætlanir samningsins um nemendafjölda. Í þjónustusamningnum voru skýr ákvæði um að 

fjárhagslegt uppgjör þyrfti að fara fram árlega þar sem áætlun um nemendafjölda og framlög 

væri borin saman. Því var hins vegar ekki framfylgt af hálfu ráðherra en Ríkisendurskoðun 

sagði það ljóst að Hraðbraut ehf. hefði ekki getað fengið hið ofgreidda fé ef 

samningsákvæðinu hefði verið framfylgt. Engu að síður tók Hraðbraut ehf. upp á því að 

greiða  arð til eigenda sinna á tímabilinu að upphæð 82 milljónum króna án þess að hafa til 

þess fjárhagslegt bolmagn. Auk þess hafði skólinn lánað aðilum tengdum eigendum skólans 

50 milljónir króna í árslok 2009. Ríkisendurskoðun mat þessar lánveitingar óeðlilegar, 

sérstaklega í því ljósi að þær tengdust ekki rekstri skólans.
96

 Þó dæmi þetta varði ekki 

sveitarfélög er alveg hægt að hugsa sér að upp geti komið aðstaða sem þessi varðandi rekstur 

grunnskóla sem er rekinn af hálfu annars sveitarfélags en í 1. mgr. 5. gr. laga um grunnskóla 

nr. 91/2008 segir að grunnskólar séu á ábyrgð og kostnað sveitarfélaganna. 

Aðilar geta haft með sér reglulega fundi þar sem rætt er um framkvæmd samningsins.
97

 

Myndi það teljast eðlilegur samstarfsvettvangur að skipuleggja slíka fundi. Málefni er varða 

samstarfsverkefni eru einnig rædd á  fundum sveitarstjórna til að tryggja að 

sveitarstjórnarmenn séu upplýstir um hvernig samstarfið gangi fyrir sig. Til þess þurfa þeir 

haldgóðar upplýsingar um starfræksluna á hverju stigi málsins. Þar sem sveitarstjórn er 

bundin við fjárhagsáætlun sína og gert er ráð fyrir framkvæmd verkefnis með heimild í 96. gr. 

svsl., í fjárhagsáætlun hvers árs þarf sveitarstjórn að fylgjast vel með að verkefni sem falið er 

öðru sveitarfélagi reynist innan ramma áætlunarinnar og þurfa því samskipti milli 

samstarfsaðilanna beggja að vera sérstaklega góð hvað varðar fjárhagsatriði. Alltaf getur 

komið fyrir að verkefni reynist kostnaðarsamara en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þetta skiptir 

sérstaklega miklu máli þegar verkefni er gert upp. Til þess að koma í veg fyrir ágreiningsefni 

væri æskilegast  að það komi sérstaklega fram í samningnum hvernig fara eigi með atriði eins 

og miklar hækkanir á verðlagi, launum, vörum og aðrar slíkar sveiflur sem hugsanlega  kunna 

að koma upp á samningstíma.  

 

 4.5.4.8 Önnur atriði 

Í 10. tölul. 4. mgr. 96. gr. svsl. er kveðið á um ýmis atriði sem koma þurfa fram í samningi. 

Nánar tiltekið, eignarhald á mannvirkjum, rekstrartækjum og öðrum verðmætum ef það á við. 

Svo og önnur mikilvæg atriði sem varða framkvæmd verkefnisins og fjárútlát vegna þess.      
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Verið getur að samningur feli í sér að byggja þurfi upp tiltekið þjónustuhúsnæði utan um 

starfsemi. Þá þarf að tiltaka hver sé eigandi húsnæðisins og hve mikil fjárframlög komi frá 

hverju og einu sveitarfélagi til starfseminnar. Til dæmis getur verið að sveitarfélag haldi utan 

um rekstur grunnskóla fyrir önnur sveitarfélög og haldi úti skólaakstri fyrir börn úr hinum 

sveitarfélögunum. Einnig getur verið að um sé að ræða tiltekið eftirlit, eins og eldvarnaeftirlit 

sem sveitarfélag þjónustar önnur sveitarfélög um. Það þarf þá að koma fram hver hafi 

eignarhald á því húsnæði þar sem slíkt eftirlit fer fram. Má hér einnig nefna sem dæmi að 

samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laga um búfjárhald o.fl. nr. 103/2002 er sveitarfélögum skylt að 

hafa búfjáreftirlit. Ef sveitarfélög eru fámenn þurfa þau að sameinast um eftirlitið. 

Sveitarfélög ráða svo einn eða fleiri búfjáreftirlitsmenn, eftir því hvert umfang hvers 

starfssvæðis er. Búfjáreftirlitsmenn hafa eftirlit með ásetningi búfjár, aðbúnaði, fóðrun og 

beit, auk annarra verkefna sem þeim eru falin, sbr. 2. mgr. 10. gr. laganna. Í 3. mgr. 10. gr. 

laganna kemur svo fram að sveitarfélög á hverju starfssvæði geti með samkomulagi sín á milli 

falið sérstökum umsjónaraðila að hafa umsjón með fjárreiðum og aðstöðu fyrir búfjáreftirlitið. 

Þar á meðal er hægt að fela það stærsta sveitarfélaginu á starfssvæðinu. Hér kemur til þess að 

sveitarfélög þurfa að byggja upp aðstöðu fyrir eftirlitið og þarf þá að ákveða hvar sú aðstaða á 

að vera og hvernig staðið verði að rekstri þess húsnæðis sem hýsir aðstöðu eftirlitsins. 

Launamál starfsfólks er síðan annar liður sem huga þarf að í samningnum, þ.e. hver eigi 

að greiða starfsfólki laun. Til dæmis ef barnaverndarnefnd er sameiginleg fyrir nokkur 

sveitarfélög, en eitt sveitarfélaganna hefur umsjón með starfseminni. Það sveitarfélag sem er 

leiðandi í samstarfi ákveður laun nefndarmanna á hverjum tíma, enda myndi slíkt teljast 

eðlilegast.
98

 

Einnig er hér hægt að hugsa sér að sveitarfélög í sameiningu geri samning um kaup á 

tækjum.  Til dæmis um kaup á snjómoksturstækjum eða sláttuvélum fyrir íþróttavelli. Eitt 

sveitarfélaganna sér svo um viðhald og geymslu tækjanna. Þá þarf að tiltaka hvaða greiðslur 

hin sveitarfélögin þurfa að reiða af hendi fyrir þá þjónustu og hvernig haga skuli 

viðgerðarkostnaði ef eitthvað af tækjunum bilar. 
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4.5.4.9 Slit og uppsögn samnings 

Í 5. mgr. 96. gr. svsl. kemur fram að aðilar samnings geti slitið samstarfinu ef þeir eru 

sammála um það þegar í stað. Ef gagnályktað er út frá ákvæðinu geta aðilar ekki slitið 

samstarfinu þegar í stað ef annar aðilinn er ósammála. Myndi sá aðili þá þurfa að segja upp 

aðild sinni að samningnum. Slíkt samkomulag aðila þarf að vera byggt af formfestu svo annar 

aðilinn geti ekki sagst vilja út úr samstarfi nema að nánar ígrunduðu máli. Má því álykta að 

slíkt samþykki þurfi að fást á fundi sveitarstjórnar og meirihluta atkvæða sveitarstjórnar þurfi 

til að slíkt samþykki fáist. Til dæmis myndi ekki teljast nóg að aðeins framkvæmdarstjóri 

sveitarfélagsins veiti slíkt samþykki til slits nema slíkt hafi áður verið borið undir 

sveitarstjórn. Slit samnings getur orðið af mörgum ástæðum. Til dæmis getur verið að 

forsendur samstarfsins bresti. Slíkar aðstæður er hægt að hugsa sér til dæmis ef sveitarfélag 

hefur falið öðru sveitarfélagi að reka fyrir sig grunnskóla, en ákveður síðan að samstarfinu sé 

betur farið í þeim farvegi að fela einkaaðila framkvæmdina samkvæmt 100. gr. svsl. En þá 

þurfa báðir aðilar að vera sammála slitunum eins og áður kom fram enda getur komið til þess 

að sveitarfélagið sem sér um rekstur tiltekins skóla sé algjörlega ósammála því að slíta 

samstarfinu. Enda getur verið að það hafi haft fjárhagslegt hagræði af rækslu verkefnisins. Ef 

slíkar aðstæður myndast þarf sveitarfélag að segja upp aðild sinni að samningnum. 

Hvert sveitarfélag fyrir sig getur sagt upp aðild sinni að samningnum með eins árs 

fyrirvara ef ekki hefur verið samið um annan uppsagnarfrest.   Til að forðast árekstra milli 

samningsaðila væri eðlilegast að samið væri um uppsagnarfrest af beggja hálfu þar sem árs 

uppsagnarfrestur er frekar stuttur tími. Sérstaklega ef um er að ræða langvarandi verkefni eins 

og rækslu þjónustuverkefnis af einhverju tagi, t.d. ef samið hefur verið við annað  sveitarfélag 

um rekstur þjónustuhúsnæðis í tengslum við málefni fatlaðs fólks. Síðan kemur til þess að 

þjónustuveitandinn ákveður að segja upp aðild sinni að samningnum. Það getur verið erfitt 

fyrir sveitarfélagið sem kaupir þjónustuna að fá einungis eins árs frest til að finna önnur 

úrræði. Þar sem miklir hagsmunir geta verið í húfi varðandi samninga af þessu tagi væri 

eðlilegast að getið væri um vissan tímafrest varðandi hagsmuni sem eru miklir samfélagslega 

eða fjárhagslega í ákvæði 96. gr. svsl. líkt og gert er varðandi byggðasamlög, en þar segir að 

uppsagnarfrestur sé tvö ár, sbr. 2. mgr. 95. gr. svsl., en ef miklir samfélagslegir eða 

fjárhagslegir hagsmunir eru undir geti sá frestur farið upp í fimm ár, sbr. 3. mgr. 95. gr. svsl. 

Þó ber að hafa það í huga hér að þeim sveitarfélögum sem að samstarfinu standa er í lófa lagt 

að hafa þetta í huga þegar þeir gera samning sinn. Er jafnvel hægt að hugsa sér að 

fyrirkomulag uppsagnarfrests skv. 5. mgr. 96. gr. svsl. geti haft þau áhrif að sveitarfélög leiti 

frekar eftir samstarfi skv. 94. gr. svsl., þ.e. með stofnun byggðasamlags ef þau hafa mikilla 
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hagsmuna að gæta. Stuttur uppsagnarfrestur getur þó líka verið kostur ef brýnar ástæður eru af 

hálfu eins sveitarfélags til að ganga út úr samstarfi.  

4.6 Samningar við einkaaðila 

Í 1. mgr. 100. gr. svsl. er kveðið á um að sveitarfélög geti samið við einkaaðila um 

framkvæmd á þjónustu og öðrum verkefnum fyrir sveitarfélagið, enda sé áætlað fyrir 

viðkomandi verkefnum í fjárhagsáætlunum sveitarfélaganna. Með samningum um 

framkvæmd þjónustu er þá átt við samninga um afmarkaða þjónustustarfsemi sveitarfélaga 

sem þeim er skylt samkvæmt lögum að sinna eða heimilt. Önnur verkefni geta verið falin í 

samningum um þjónustu við sjálft sveitarfélagið, svo sem um bókhald eða aðra þætti sem 

teljast vera liðir í því að sveitafélagið geti rækt hlutverk sitt. Mikið kveður að slíkri 

samningsgerð við einkaaðila af hálfu sveitarfélaga, enda getur slík framkvæmd verið 

hagkvæm og þjónað þeim tilgangi að fá inn sérfræðiþekkingu um framkvæmd verkefnis sem 

ef til vill er ekki til staðar hjá sveitarfélaginu sjálfu. Slíkir samningar hafa meðal annars verið 

gerðir við einkaaðila um rekstur grunnskóla og leikskóla svo dæmi séu nefnd.  

Ákvæði 100. gr. svsl. tiltekur hér heimildir einstakra sveitarfélaga til slíkrar 

samningsgerðar. Álitaefni geta hins vegar vaknað um hvort sveitarfélögum í sameiningu sé 

heimilt að gera slíkan samning við einkaaðila. Ljóst er af ákvæði 2. mgr. 101. gr. svsl. að 

byggðasamlagi er heimilt að gera slíka samninga enda telst byggðasamlag vera sjálfstætt 

stjórnvald. Ennfremur má leiða slíka heimild byggðasamlagi til handa af ákvæði 6. tölul. 3. 

mgr. 94. gr. svsl., þar sem það kemur fram að í  samningi um byggðasamlag þurfi að tiltaka 

heimildir byggðasamlags til samninga við einkaaðila, sbr. 100. gr. svsl.
99

 Hugsa mætti sér hér 

hvort sveitarfélög geti stofnað með sér félag í sameiningu, sem síðan í framhaldi af því gæti 

gert samning við einkaaðila um rækslu hluta verkefna félagsins. Má í því skyni skoða 

heimildir í sérákvæðum laga um samvinnu sveitarfélaga. Fyrst og fremst má þar nefna lög um 

málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992. Sveitarfélög geta myndað saman þjónustusvæði samkvæmt 

lögunum og bera þau þá ábyrgð á rækslu þjónustu við fatlað fólk í sameiningu. Þeim 

sveitarfélögum sem mynda saman þjónustusvæði er veitt heimild í 6. gr. a. laga um málefni 

fatlaðs fólk til þess að veita sjálfseignarstofnunum, félagasamtökum eða öðrum einkaaðilum 

starfsleyfi til þess að taka við tilteknum þáttum verkefna á þjónustusvæðinu. Aðilarnir geta  þá 

tekið við rekstri þjónustustofnana, skv. 9. gr. laganna eða húsnæðisúrræða þeirra, skv. 1. mgr. 

10. gr. laganna. Þegar slíkt starfsleyfi hefur verið veitt ber sveitarfélögunum að gera samning 
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 Sbr. til dæmis stofnsamning Sorpu bs., þar sem byggðasamlaginu eru veittar heimildir til samninga við 

einkaaðila um framkvæmd hluta verkefna sinna. 
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við þjónustu- eða rekstraraðilann þar sem ítarlega skal vera kveðið á um skyldur beggja aðila 

og hvernig eftirliti skuli háttað. Meðal annars gilda reglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um þá 

þætti sem færast yfir til þjónustu- eða rekstraraðilans og skal vera gerð grein fyrir því í 

samningnum, sbr. 1. mgr. 6. gr. b. laganna.  

Af dæmi þessu má því álykta sem svo að sveitarfélög í sameiningu geti gert samninga við 

einkaaðila, bæði í formi byggðasamlags og einnig samkvæmt sérákvæðum laga. Spurningin er 

þá sú hvernig heimild 6. gr. b. laga um málefni fatlaðs fólks til þess að fela einkaaðila rækslu 

tiltekinnar þjónustu á sameiginlegu þjónustusvæði fellur saman við ákvæði 

sveitarstjórnarlaga. Ljóst er af sveitarstjórnarlögum að samvinna um ákvarðanir sem fela í sér 

framsal valds til töku stjórnvaldsákvarðana getur einungis verið byggt á ákvæðum 94. gr. svsl. 

og 96. gr. svsl., og getur samvinna af því tagi sem hér er lýst því ekki fallið undir almennt 

samstarf sveitarfélaga skv. 92. gr. svsl. Ákvæði 96. gr. svsl. getur hér átt við, sem og ákvæði 

94. gr. svsl. í þessu tilviki, en bæði ákvæðin fela í sér heimildir til þess að framselja einkaaðila 

vald til töku stjórnvaldsákvarðana. Í 3. mgr. 100. gr. svsl. er þó tiltekið að sveitarstjórnarlög 

gildi um samninga við einkaaðila sem gerðir eru með heimild í öðrum lögum nema ef lögin 

hafa yfir að búa ríkari kröfum til efnis samnings. Niðurstaðan er því sú að samningur aðila 

byggir á 6. gr. b. um málefni fatlaðs fólks, þar sem mjög ítarlega kröfur eru gerðar um efni 

samnings í ákvæðinu. En ákvæði 94. gr. og 96. gr. svsl., er hægt að nota samningnum til 

fyllingar. 

4.7 Önnur samvinna sveitarfélaga skv. sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 

4.7.1 Landshlutasamtök sveitarfélaga 

Landshlutasamtök sveitarfélaga eru frjáls hagsmunasamtök sveitarfélaganna og hefur hvert 

þeirra tilgreint starfssvæði. Sveitarfélögum er frjálst hvort þau vilji tilheyra 

landshlutasamtökum eða ekki. Eitt helsta hlutverk landshlutasamtakanna er að vinna að 

sameiginlegum hagsmunamálum sveitarfélaganna í hverjum landshluta, sbr. 1. mgr. 97. gr. 

svsl. Aðildarsveitarfélögin sjálf ákveða hvert starfssvæði þeirra er og þarf sú ákvörðun að vera 

staðfest af ráðuneytinu. Landshlutasamtök skulu þó aldrei vera fleiri en átta á landinu öllu, 

sbr. 2. mgr. 97. gr. svsl.
100

 Í athugasemdum við 97. gr. frumvarps til sveitarstjórnarlaga kemur 

fram að sveitarfélögin séu þó ekki alveg óheft við ákvörðun starfssvæðis því 
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 Þau eru átta talsins núna (febrúar 2013), þ.e. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV), Fjórðungssamband 

Vestfirðinga (FV), Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV), Eyþing, Samband sveitarfélaga á 

Austurlandi (SSA), Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS), Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS) og 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH). Flest sveitarfélögin tilheyra SASS eða 15 talsins en fæst 

tilheyra SSS eða 5 talsins. 
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landshlutasamtök séu að stóru leyti fjármögnuð með opinberu fé og þurfi staðfestingar 

ráðherra. Einnig kemur þar fram að landshlutasamtökum sé hægt að fela pólitísk verkefni, 

eins og byggðapólitík eða aðra hagsmunagæslu. Þó aldrei þannig að landshlutasamtökin 

annist almenna stjórnsýslu fyrir hönd sveitarfélaganna. Slíkar valheimildir eru ekki til staðar í 

sveitarstjórnarlögum en tekið er fram að slíkar heimildir gætu komið til í skýrum ákvæðum 

sérlaga.
101

 

Rétt til aðildar að landshlutasamtökum eiga sveitarfélög er liggja innan starfssvæðis 

þeirra, sbr. 2. mgr. 97. gr. svsl. Það veltur því á hinum landfræðilegu mörkum sveitarfélaga 

hvaða starfssvæði þau falla innan, þó hefur það gerst að sveitarfélög hafa fært sig á milli 

landshlutasamtaka, sbr. Sveitarfélagið Hornafjörð sem tilheyrði fyrst Sambandi sveitarfélaga á 

Austurlandi (SSA) en ákvað svo að færa sig yfir í Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) í 

ársbyrjun 2009.
102

 

Samkvæmt 4. málsl. 2. mgr. 97. gr. svsl. ber ráðuneyti og opinberum stofnunum alltaf að 

leita umsagnar hlutaðeigandi landshlutasamtaka um stefnumótun eða ákvarðanir sem varða 

viðkomandi landsvæði sérstaklega.  

Í 3. mgr. 97. gr. svsl. er það tiltekið að landshlutasamtök geti með samningum eða 

samkvæmt heimildum í sérlögum tekið að sér verkefni eða aðra starfsemi sem tengist 

hlutverki þeirra samkvæmt 1. mgr. 97. gr. svsl., sem dæmi má nefna verkefni tengd 

byggðaþróun eða öðrum sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaga. Sem dæmi um slíkt má 

nefna 1. mgr. 7. gr. laga um fólksflutninga og farmflutninga á landi nr. 73/2001, en þar segir 

að Vegagerðin geti veitt sveitarfélögum, byggðasamlögum og landshlutasamtökum 

sveitarfélaga einkaleyfi til að skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur með bifreiðum á 

tilteknu svæði og á tilteknum leiðum. Sem dæmi um slíkt má nefna að Samtök sveitarfélaga á 

Vesturlandi (SSV) gerðu samning við Vegagerðina árið 2011 um að SSV tæki að sér skipulag 

og rekstur almenningssamgangna á milli höfuðborgarsvæðisins og starfssvæðis SSV. En 

starfssvæðið nær frá Hvalfjarðarbotni til Gilsfjarðarbotns.
103

 

Sögu landshlutasamtakanna má rekja aftur til fimmta áratugar 20. aldar, þá á grundvelli 

þess að fámennum sveitarfélögum hafði fjölgað mikið vegna byggðaþróunar og skiptingar 

hreppa. Samtökin voru stofnuð hvert á fætur öðru en þau fyrstu sem stofnuð voru var 
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 Þskj. 1250, 139. lögþ.2010-2011, bls. 118 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Landshlutasamtök sveitarfélaga. Starfsemi landshlutasamtaka og tillögur að framtíðarfyrirkomulagi 

svæðisbundinnar samvinnu, bls. 7.  
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 Einnig má nefna að gerður var samningur milli Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu þann 7. maí 2012  um 10 ára tilraunaverkefni um eflingu almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur verkefnisins er að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu, lækka samgöngukostnað heimila og samfélagsins, auk þess sem stuðla á að samdrætti í 

losun gróðurhúsalofttegunda. Vefsíða Strætó bs., http://www.straeto.is. 

http://www.straeto.is/
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Fjórðungsþing Austfirðinga árið 1943, en tilgangur stofnunar þess var að vinna að eflingu 

samstarfs sýslna og sveitarfélaga í fjórðungnum.
104

 Eðli starfsemi landshlutasamtakanna hefur 

breyst með tíð og tíma en þróunin varð sú þegar þau voru komin í núverandi mynd um 1970 

að þeim var í raun fátt óviðkomandi. Meðal annars tóku þau fyrir samgöngumál, raforkumál, 

skólamál, endurskoðun á stjórnarskrá, byggðaáætlun, byggðaþróun, framkvæmdaáætlanir 

fyrir fjórðungana, verkefnaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaganna, sameiningar sveitarfélaga 

og endurskoðun tekjustofna sveitarfélaga.
105

 

Starfssvæði landshlutasamtakanna fara í flestum tilfellum eftir kjördæmaskipan þó með 

einhverjum undantekningum.
106

 Samtökin hafa hvert yfir að ráða framkvæmdastjóra og eigin 

skrifstofu. Samkomulag er svo á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

landshlutasamtakanna um verkefnaskiptingu milli aðilanna. Verkefnaskiptingin felst í því að 

Samband íslenskra sveitarfélaga tekur að sér samskipti við ríkisvaldið um löggjafarmál og þau 

málefni sem snerta sveitarfélögin í heild, en landshlutasamtökin fara með byggðamál og 

sérstök hagsmunamál síns landshluta. Samstarf er svo á milli sambandsins og 

landshlutasamtakanna á þann hátt að fulltrúar sambandsins sitja gjarnan aðalfundi 

landshlutasamtakanna þegar þeir eru haldnir.
107

  

Landshlutasamtök geta verið staðsett á sama svæði og byggðasamlag en eðli verkefna 

hvors um sig er að sjálfsögðu gjörólíkt þar sem byggðasamlög teljast til sjálfstæðra 

stjórnvalda sem slík, og hafa heimild til að sinna stjórnsýslu fyrir hönd sveitarfélaganna sem 

að baki þeim standa. Landshlutasamtök eru hinsvegar hagsmunasamtök sveitarfélaganna en 

ekki stjórnvöld
108

, enda kemur það fram í 2. mgr. 109. gr. svsl.  að stjórnsýslueftirlit ráðherra 

taki ekki til landshlutasamtaka sveitarfélaga nema þeim hafi verið falin stjórnsýsluverkefni 

skv. 1. mgr. 97. gr. svsl. Stjórnsýslueftirlit ráðherra nær hinsvegar til byggðasamlaga, sbr. 1. 

mgr. 109. gr. svsl. Í athugasemdum með 97. gr. frumvarps til sveitarstjórnlaga nr. 138/2011 er 

það tiltekið að þó landshlutasamtök og byggðasamlög starfi á sama svæði og samnýti jafnvel 

húsnæði og starfsfólk verði að tryggja skýra aðgreiningu vegna þess hve hlutverk hvors um 

sig er eðlisólíkt. Segir þar ennfremur: 

 

Ákaflega mikilvægt er að tryggja að heimild sveitarfélaganna til samstarfs í 

landshlutasamtökum og það fjármagn sem landshlutasamtökum er úthlutað verði ekki nýtt af 

                                                 
104 Landshlutasamtök sveitarfélaga. Starfsemi landshlutasamtaka og tillögur að framtíðarfyrirkomulagi 

svæðisbundinnar samvinnu, bls. 5. 
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 Sama heimild, bls. 5-6. 
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 Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðin (SSH) nær yfir Reykjavíkurborg og  nágrannasveitarfélög. 
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 Vefsíða Sambands íslenskra sveitarfélaga, http://www.samband.is. 
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 Þó með þeirri undantekningu ef þeim er falið stjórnsýsluvald með sérlögum, sbr. 1. mgr. 97. gr. svsl. 

http://www.samband.is/
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hálfu sveitarfélaganna í því skyni að komast framhjá leikreglum sem gilda um opinbera 

stjórnsýslu. 
109

 

 

Eitt helsta verkefni landshlutasamtakanna hefur verið að reyna að stuðla að  uppbyggingu í  

atvinnumálum á sínum starfssvæðum. Hefur það meðal annars farið fram á þann hátt að  sett 

hafa verið á fót sérstök atvinnuþróunarfélög á starfssvæðunum en landshlutasamtök fara með 

málefni nokkurra þeirra. Nánar verður fjallað um atvinnuþróunarfélög í kafla 5.14.  

4.7.2 Samband íslenskra sveitarfélaga 

Í ákvæði 1. mgr.  98. gr. svsl. er kveðið á um að Samband íslenskra sveitarfélaga sé 

sameiginlegur málsvari allra sveitarfélaga í landinu sem þeim sé öllum heimilt að eiga aðild 

að. Ennfremur er kveðið á um að sambandið sé hagsmunasamtök sveitarfélaga en ekki 

stjórnvald. Sambandið á sér langa sögu, en það var stofnað árið 1945 fyrir tilstuðlan Jóns 

Guðmundssonar eftirlitsmanns sveitarstjórnarmálefna, en hann beitti sér mjög fyrir stofnun 

sameiginlegs vettvangs sveitarstjórnarmanna þar sem þeir gætu borið saman bækur sínar.
110

 

Samtökin gegna nú mikilvægu hlutverki við að sinna hagsmunagæslu fyrir sveitarfélögin og 

leitast við að sinna hagsmunum þeirra og hafa tengiliðahlutverk í sambandi við samskipti 

þeirra við ríkið. 

Samkvæmt 2. gr. samþykkta sambandsins eru helstu hlutverk þess í fyrsta lagi að vera 

sameiginlegur málsvari sveitarfélaga í landinu og vinna að sameiginlegum hagsmunum þeirra 

og samstarfi. Í öðru lagi meðal annars að þjóna sveitarfélögunum á sviði vinnumarkaðsmála. 

Einnig að annast kjarasamningsgerð og sveitarfélög geta falið þeim umboð til að hafa 

fyrirsvar í kjarasamningsmálum. Í þriðja lagi gegna þau því hlutverki að vera fulltrúi 

sveitarfélaganna gegn ríkisvaldinu og öðrum innlendum aðilum eftir því sem við á. Í fjórða 

lagi geta þau gegnt því hlutverki að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga í samskiptum við 

erlend samtök um sveitarstjórnarmál, alþjóðastofnanir eða aðra aðila sem láta sig 

sveitarstjórnarmálefni skipta. Í fimmta lagi vinna þau svo að almennri fræðslu um 

sveitarstjórnarmál með ráðstefnu-, námskeiða-, og fundahaldi og einnig  að vinna að útgáfu- 

og upplýsingastarfsemi fyrir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaga. Í því skyni 

rekur sambandið meðal annars vefsíðu www.samband.is þar sem miklar upplýsingar um 

starfsemina er að finna. 

Í ákvæði 2. mgr. 98. gr. svsl. segir að sveitarstjórnir sem aðild eiga að sambandinu kjósi 

fulltrúa á landsþing sambandsins eftir því sem kveðið er á um í samþykktum þess. Aðild 

sveitarfélaga að sambandinu er valkvæð og öll sveitarfélög geta gerst aðilar. Samkvæmt 4. gr. 
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samþykkta sambandsins hefur landsþing æðsta vald í málefnum sambandsins. Landsþingið 

kemur saman árlega, annaðhvort í mars eða apríl. Stjórn sambandsins sér um boðun til 

landsþings og ákveður þingstað og staðsetningu. Samkvæmt 5. gr. samþykktanna kýs nýkjörin 

sveitarstjórn fulltrúa á landsþing og sú kosning gildir fyrir kjörtímabilið. Fjöldi aðalfulltrúa á 

landsþingi veltur á því hve fjölmenn sveitarfélögin eru.
111

    

Samkvæmt 3. mgr. 98. gr. svsl. skal ráðherra hafa samráð við Samband íslenskra 

sveitarfélaga þegar hann setur almenn stjórnvaldsfyrirmæli á grundvelli sveitarstjórnarlaga, 

um efni þeirra. Samkvæmt athugasemdum við 98. gr. sveitarstjórnarlaganna er það í samræmi 

við ríka hefð að haft sé slíkt samráð og einnig í samræmi við sjónarmið um sjálfstjórn 

sveitarfélaga.
112

 Sambandið gegnir mjög virku hlutverki á þessu sviði og auk þess kann einnig 

að vera kveðið á um í sérlögum að samráð skuli haft við Samband íslenskra sveitarfélaga.
113

  

Hlutverk Sambands íslenskra sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum er fjölþætt. 

Meðal annars má þar nefna ákvæði 4. mgr. 29. gr. svsl. um siðareglur og góða starfshætti 

sveitarstjórnar, en þar segir að Samband íslenskra sveitarfélaga skipi nefnd sem veitt getur álit 

um siðareglur og um ætluð brot á þeim. Ráðuneytið getur borið tillögur sveitarstjórnar um 

siðareglur fyrir nefndina áður en það tekur þær til staðfestingar. Einnig má hér nefna 1. mgr. 

104. gr. svsl. þar sem segir að Samband íslenskra sveitarfélaga og ráðuneytið skuli í samstarfi 

við Hagstofu Íslands vinna að því að upplýsingar um fjármál sveitarfélaga og önnur mikilvæg 

atriði sem þau varða verði aðgengilegar almenningi í opnum rafrænum gagnagrunni eða með 

öðrum hætti. Eins og áður hefur komið fram gegnir Samband íslenskra sveitarfélaga meðal 

annars því hlutverki að sinna samskiptum milli sveitarfélaga og ríkis. Samkvæmt 1. mgr. 128. 

gr. svsl. skal fara fram formlegt samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga um framlagningu 

lagafrumvarpa sem varða sveitarfélögin og um stjórn fjármála hins opinbera, verkaskiptingu 

ríkis og sveitarfélaga og önnur mikilvæg mál sem varða hagsmuni sveitarfélaganna eða 

fjármál. Í því samhengi starfar sérstakt samstarfsráð ríkis og sveitarfélaga sem fundar einu 
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sinni á ári. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga á seturétt í því ráði, sbr. 2. mgr. 128. 

gr. svsl. Samkvæmt 3. mgr. 128. gr. svsl. tilnefnir Samband íslenskra sveitarfélaga þrjá 

fulltrúa í samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga sem hefur það hlutverk að hafa yfirumsjón með 

þessu starfi. Samband íslenskra sveitarfélaga getur einnig gegnt veigamiklu hlutverki er 

viðkemur kostnaði af hálfu ríkisins sem kann að bitna á sveitarfélögum. Í 1. mgr. 129. gr. svsl. 

segir að ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi, tillaga að stjórnvaldsfyrirmælum eða 

aðrar stefnumarkandi ákvarðanir af hálfu stjórnvalda ríkisins muni hafi fjárhagsleg áhrif á 

sveitarfélög skuli fara fram sérstakt mat á fjárhagsáhrifum þeirra á sveitarfélög.  Ráðherra sér 

um að slíkt mat fari fram. Samkvæmt 2. mgr. 129. gr. svsl. skal mat á slíkum fjárhagslegum 

áhrifum lagt fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga til umsagnar. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er ekki stjórnvald heldur sameiginlegur málsvari 

sveitarfélaga í landinu og lýtur því ekki hefðbundnu stjórnsýslueftirliti ráðherra samkvæmt 1. 

mgr. 109. gr. svsl. nema því hafi verið falin ræksla stjórnsýsluverkefna fyrir hönd einstakra 

sveitarfélaga, sbr. 2. mgr. 109. gr. svsl. 

4.7.3 Samstarf um gerð kjarasamninga 

Sveitarfélög geta haft samvinnu um gerð kjarasamninga og samþykkt kjarasamninga við 

starfsmenn sína og önnur atriði tengd framkvæmd og stefnumótun í launamálum, sbr. 99. gr. 

svsl. Ákvæði þetta er nýjung og var ekki að finna í eldri sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998. Þó 

hafði verið byggt á því  fyrir gildistöku nýju sveitarstjórnarlaganna að fylgja 4. og 5. mgr. 3. 

gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, en þar var kveðið á um heimild 

sveitarfélaga til að hafa samvinnu um gerð kjarasamninga fyrir starfsmenn sína eða fela það 

sameiginlegri samninganefnd. Frá árinu 1982 var starfandi Launanefnd sveitarfélaga sem 

sveitarfélögin í sameiningu fólu að hafa fyrirsvar gagnvart stéttarfélögunum við gerð 

kjarasamninga.
114

 Þeirri skipan var breytt árið 2010 er ákveðið var að fela umboð 

Launanefndar sveitarfélaga til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og launanefndin 

jafnframt lögð niður. Kjarasviði sambandsins er falin yfirumsjón með kjarasamningsgerð og 

framkvæmd kjarasamninganna gagnvart viðsemjendum sveitarfélaganna.
115

 Sambandið hefur 

séð um gerð margra kjarasamninga við fjölmarga viðsemjendur. 

4.8 Niðurlag 

Samvinna milli sveitarfélaga um rækslu verkefna hefur farið vaxandi síðustu ár, meðal annars 

vegna þeirrar fjölgunar sem orðið hefur á verkefnum þeirra. Stórir málaflokkar hafa verið 
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fluttir frá ríkinu yfir til sveitarfélaganna og á það sinn þátt í þessari þróun. Sveitarstjórnarlög 

nr. 138/2011 innihalda heimildir til samvinnu í ákvæðum 92. gr.- 99. gr. svsl. Almenna reglan 

er sú að samstarf er frjálst, og inniheldur ákvæði 92. gr. svsl. almennar heimildir til samvinnu 

sveitarfélaga. Um samvinnu þarf að gera samning sem þarf að uppfylla tiltekin 

lágmarksskilyrði samkvæmt ákvæðinu ef ekki er kveðið á um annað í lögum. Meðal annars 

þarf að tiltaka form samvinnunnar, en form samvinnu er sá farvegur sem að samstarfsverkefni 

er rekið í. Samvinna sveitarfélaga getur byggst á hinum ýmsu formum samvinnu, meðal 

annars með því að stofnaður er sérstakur lögaðili sem fengið er það hlutverk að sjá um rækslu 

verkefnis. Slíkur lögaðili getur til dæmis verið hlutafélag, einkahlutafélag eða byggðasamlag, 

sbr. 94. gr. svsl. Einnig er hægt að leita annarra leiða um form samstarfsins, meðal annars er 

hægt að haga samstarfi með þeim hætti að búa ekki til sérstakan lögaðila um rækslu verkefnis, 

en þá verður samningur samstarfsaðila þó alltaf að lúta lágmarksskilyrðum 92. gr. svsl. Einnig 

getur sveitarfélag ákveðið að fela öðru sveitarfélagi rækslu verkefnis, sbr. 96. gr. svsl. 

Eitt algengasta form samvinnu er stofnun byggðasamlags, en um slíkt samstarfsform eru 

mjög skýrar reglur í ákvæðum 94. gr. og 95. gr. svsl. Byggðasamlagið telst vera sjálfstætt 

stjórnvald sem getur tekið ákvarðanir um réttindi og skyldur manna, þ.e. því er veitt heimild 

til töku stjórnvaldsákvarðana, sbr. 93. gr. svsl. Slíkur samstarfsmáti hentar vel fyrir 

framkvæmd stórra verkefna, til dæmis um rekstur slökkviliðs. Þó getur slíkt samstarfsform 

vissulega einnig haft sína ókosti, meðal annars þá að sveitarfélög bera einfalda ábyrgð á 

skuldum byggðasamlaga og þau þurfa rétt eins og sveitarfélögin sjálf að haga 

fjárhagsmálefnum sínum með ábyrgum hætti, enda lúta báðir aðilar ströngum kröfum 

sveitarstjórnarlaga um fjárhagsmálefni. Ef byggðasamlag ræðst í rækslu verkefnis sem er 

mjög fjárhagslega dýrt getur framkvæmdin gengið erfiðar fyrir sig ef innanborðs er 

aðildarsveitarfélag sem er stórskuldugt, og getur e.t.v. ekki fengið lán fyrir framkvæmdum 

vegna skuldastöðu sinnar. Af því má þá leiða að slíkt sveitarfélag getur einnig illa gengið í 

ábyrgð fyrir skuldum byggðasamlagsins.  

Ákvæði 96. gr. svsl. um að eitt sveitarfélag taki að sér stjórnsýslu fyrir annað sveitarfélag 

kom nýtt inn í sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, en með því að slíkt ákvæði er komið inn í 

sveitarstjórnarlög má segja að myndast hafi skarpari grundvöllur fyrir sveitarfélög  til þess að 

haga samstarfi sínu með þessum hætti. Sú framkvæmd hafði að vísu tíðkast að sveitarfélög 

höguðu samstarfi sínu með þessum hætti, en slík heimild var ekki til staðar í 

sveitarstjórnarlögum, heldur gat meðal annars byggst á sérákvæðum annarra laga. Óvissa gat  

komið upp varðandi lögmæti slíkra samninga sem gerðir voru ef framsal valds fól í sér 
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heimild til töku stjórnvaldsákvarðana. Þessi óvissa hefur verið leyst með tilkomu 96. gr. svsl. 

inn í sveitarstjórnarlögin.  

Almennt má telja að sveitarfélög geti sameinast um að gera samninga við einkaaðila um 

rækslu tiltekinna verkefna fyrir sína hönd. Getur slíkt framsal valds meðal annars farið fram á 

grundvelli 94. gr. svsl. og 96. gr. svsl., en einnig skv. ákvæðum sérlaga. 

Annað samstarf sveitarfélaga skv. sveitarstjórnarlögum getur einnig farið fram, sbr. 97. gr. 

svsl. – 99. gr. svsl., þ.e. fyrir tilstilli landshlutasamtaka sveitarfélaga og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Hlutverk þessara aðila er að sinna hagsmunagæslu fyrir sveitarfélögin og er 

aðild að samtökunum frjáls. 

5. Heimildir til samvinnu sveitarfélaga á grundvelli sérákvæða í lögum 

5.1 Inngangur 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 veita skýrar heimildir fyrir sveitarfélög til að hafa samvinnu 

sín á milli og þá í merkingu frjálsrar samvinnu. Engin ákvæði eru í svsl. um skyldubundna 

samvinnu. En með sérákvæðum í öðrum lögum er þó hægt að skyldubinda sveitarfélög til 

samvinnu á vissum sviðum, sbr. 1. og 2. mgr. 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í 1. mgr. 

10. gr. laganna segir að í sveitarfélögum skuli vera barnaverndarnefndir. Samkvæmt 2. mgr. 

10. gr. laganna eru barnaverndarnefndir kosnar af sveitarstjórnum og skal íbúafjöldi að baki 

hverri barnaverndarnefnd vera 1500 að lágmarki. Fámennari sveitarfélög en það þurfa því að 

vera í samstarfi við önnur sveitarfélög til að uppfylla þetta skilyrði um íbúafjölda .  

Oftast er þó einungis um frjálsar heimildir til samvinnu að ræða, en í sérákvæðunum má 

oft finna heimildir til samvinnu og í einhverjum tilvikum um hvernig formi samvinnunnar 

skuli háttað.  Í grein Trausta Fannars Valssonar, Samvinna sveitarfélaga  lýsir hann nánar 

hvernig útfærslu samvinnuákvæða samkvæmt sérlögum og sveitarstjórnarlögum er háttað: 

 
Í ákvæðum sérlaga er í nokkrum tilvikum gert ráð fyrir samvinnu sveitarfélaga. Það 

veltur á túlkun þeirra lagaákvæða sem við eiga hvort þau fela í sér sjálfstæða heimild til 

samvinnu eða einvörðungu tilvísun til ákvæða VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Vegna 

þeirrar meginreglu að almennt þurfi lagaheimild til að sveitarfélagi sé heimilt að taka 

þátt í samvinnu sem jafnframt hefur í för með sér takmörkun á þeim opinberu 

valdheimildum sem ella væru í höndum sveitarfélagsins sjálfs ber almennt að túlka 

ákvæði sem einvörðungu mæla fyrir um að sveitarfélagi sé heimilt að reka verkefni í 

samvinnu við annað sveitarfélag á þann hátt að í því felist vísun til þeirra heimilda sem 

fram koma í sveitarstjórnarlögum. Ef á hinn bóginn er í sérlögum sérstaklega kveðið á 

um form samvinnunnar, eða þá að þar sé tekið fram að heimilt sé að fela tilteknu 

sveitarfélagi að taka að sér verkefni fyrir hönd annars, má ætla að slík heimild sé 

sjálfstæð að því leyti að annað samstarfsform en kveðið er á um í sveitarstjórnarlögunum 
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sé mögulegt.
116

 

 

Með þessu er vísað til þess að í sumum lagabálkum eru ákvæði sem segja aðeins til um að 

sveitarfélög hafi heimildir til samvinnu án þess að neitt sé tiltekið frekar hvernig samvinnunni 

skuli nákvæmlega háttað. Önnur lög kunna að fela í sér beina tilvísun til þess að um samvinnu 

gildi sveitarstjórnarlög. Ef sérlög fela ekki í sér hvernig samvinnu skuli vera háttað né tilvísun 

til þess að samvinnu skuli hagað samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga er því hægt að túlka 

þau ákvæði sem svo að reglum sveitarstjórnarlaga skuli fylgt um samvinnuna.  

Í þessum kafla verður leitast við að skýra og túlka samvinnuákvæði nokkurra lagabálka. 

Lagabálkarnir eru misítarlegir um form samvinnu, nokkrir kveða á um að við samvinnu 

sveitarfélaga skuli reglum sveitarstjórnarlaga fylgt, en aðrir hafa að geyma 

sérsamvinnuheimildir. Almennt gildir sú regla að sérlög ganga framar ákvæðum  

sveitarstjórnarlaganna hvað samvinnuheimildir varðar, þannig að ef um er að ræða heimild til 

samvinnu í sérlögum, þar sem kveðið er ítarlega á um hvernig form skal haft um slíka 

samvinnu ber að fylgja þeim ákvæðum. Sveitarstjórnarlög geta í því samhengi komið 

ákvæðunum til fyllingar en skýra ber þau þá í samræmi við ákvæði sérlaganna. Þó mega 

samningar milli sveitarfélaga um samvinnu skv. sérlögum ekki ganga gegn ákvæðum svsl., 

sbr. 6. tölul. I. gr. til bráðabirgða við svsl. og þeir samningar sem í gildi eru ber að uppfylla 

skilyrði ákvæða laga nr. 45/1998 og eftir 15. október 2014 ber þeim að uppfylla skilyrði svsl.  

Ef reglur sérlaga kveða ekki nægilega skýrt á um form samvinnu eða nánar hvernig henni 

skuli háttað skal reglum sveitarstjórnarlaga fylgt. Einnig ber að minnast á það að í nokkrum 

sérlaganna eru veittar heimildir til töku stjórnvaldsákvarðana, en almenna reglan er sú þegar 

slíkar ákvarðanir eru teknar að þær þurfa að hafa skýra lagastoð, sérstaklega ef þær teljast 

íþyngjandi fyrir þá aðila sem þeim er beint að.
117

 Ef vald er veitt til töku  

stjórnvaldsákvarðana einskorðast samvinnuheimildir skv. svsl. því við ákvæði 94. gr. og 96. 

gr. svsl., þar sem skýrar heimildir eru veittar í 93. gr. svsl. til töku stjórnvaldsákvarðana 

samkvæmt ákvæðum 94. gr. og 96. gr. svsl. Almennt séð skiptir síðan einnig máli hvort 

valdframsal feli í sér vald til töku stjórnvaldsákvörðunar eða til þess að veita almenna 

opinbera þjónustu. Víðtækari heimildir eru þess að framselja vald til að veita opinbera 

þjónustu heldur en vald til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir.
118
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5.2 Vatnsveitur sveitarfélaga 

5.2.1 Verkefnið 

Í ákvæði 1. mgr. 1. gr. laga nr. 32/2004 (hér eftir nefnd vatnsveitulög) segir að sveitarfélög 

skuli starfrækja vatnsveitu í þéttbýli í þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf almennings, 

heimila og atvinnufyrirtækja, þar á meðal hafna, eftir því sem kostur er. Undanskilið þessari 

skyldu sveitarfélaga til reksturs vatnsveitna eru vatnsveitur sem vatnsveitufélög eða aðrir 

starfrækja samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923, sbr. 3. mgr. 1. gr. vatnsveitulaganna og 

vatnsveitur þar sem  stofnun eða félagi sem að meirihluta er í eigu ríkis eða sveitarfélaga 

hefur verið framselt vald til reksturs vatnsveitu, sbr. 1. mgr. 4. gr. vatnsveitulaga. Sveitarfélög 

sjá um stjórn vatnsveitunnar nema annað rekstrarform hafi verið ákveðið, sbr. 1. mgr. 2. gr. 

vatnsveitulaganna. Í dreifbýli er heimild en ekki skylda fyrir sveitarfélög að starfrækja 

vatnsveitur og leggja í framkvæmdir við gerð hennar, ef rannsóknir og kostnaðaráætlanir sýna 

að hagkvæmt sé að leggja veituna og reka hana, sbr. 2. mgr. 1. gr. vatnsveitulaga. 

Stjórn vatnsveitu er heimilt að innheimta vatnsgjald af öllum fasteignum sem geta notið 

vatns, sbr. 1. mgr. 6. gr. vatnsveitulaga og ennfremur er henni heimilt að innheimta sérstakt 

notkunargjald þegar vatn frá vatnsveitu er notað til atvinnustarfsemi eða til annarrar notkunar 

en venjulegra heimilisþarfa, sbr. 1. mgr. 7. gr. vatnsveitulaga. Stjórn vatnsveitu semur 

gjaldskrá þar sem nánar er kveðið á um innheimtu og greiðslu gjalda skv. lögunum og skal 

miða við að gjöldin standi undir rekstri hennar, sbr. 1. mgr. 10. gr. vatnsveitulaga. 

5.2.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Í ákvæði 3. gr. laganna segir að sveitarfélög geti haft með sér samstarf um að leggja og reka 

sameiginlega vatnsveitu, og að sveitarfélögin geri með sér samkomulag um með hvaða hætti 

veitan skuli lögð og rekin. Ennfremur segir síðan að VIII. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 

skuli gilda um samvinnuna nema um annað sé samið. Í ákvæði 1. mgr. 4. gr. vatnsveitulaga 

segir að sveitarfélög hafi einkarétt á rekstri vatnsveitu og sölu vatns sem hún getur fullnægt 

innan staðarmarka sveitarfélagsins. Undanskilið slíkum einkarétti sveitarfélagsins er þó 

rekstur vatnsveitu sbr. 3. mgr. 1. gr. laganna og ef rekstur vatnsveitu hentar ekki á tilteknu 

landssvæði  vegna þess að slíkt telst ekki hagkvæmt, sbr. 4. mgr. 1. gr. laganna. Einkaréttinn 

getur sveitarfélagið síðan framselt til stofnana eða félaga sem að meirihluta eru í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga.   
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5.2.3 Ályktanir um form samvinnu og samspil við sveitarstjórnarlögin 

Af ákvæði 3. gr. vatnsveitulaga má sjá að sveitarstjórnarlög nr. 45/1998 gilda um samvinnu 

sveitarfélaganna nema um annað sé samið. Þar sem nú eru í gildi sveitarstjórnarlög nr. 

138/2011 geta vaknað spurningar um hvort tilvísunin geti náð til síðarnefndra laga. Álíta má 

það vissan galla á ákvæðinu að hafa ekki tilvísun til laga nr. 138/2011, sérstaklega í því ljósi 

að þau lög veita víðtækari heimildir og skýrari framkvæmd um form samvinnu en lög nr. 

45/1998. Hér verður því farin sú leið að álykta að tilvísunin geti átt við um nýrri 

sveitarstjórnarlög. Má í því ljósi horfa til þess að skv. 6. tölul. I. gr.  til bráðabirgða við svsl. 

má ekki gera samninga um samvinnu sveitarfélaga sem fara gegn ákvæðum svsl. 

Næsta atriði sem horfa verður til er hvaða samvinnuheimildir svsl. geti átt við um 

samstarfið og verður þar fyrst að líta til eðlis þeirra verkefna sem stjórn vatnsveitu tekst á við. 

Stjórn vatnsveitu hefur heimild til töku gjalda fyrir þjónustu sína. Um þjónustugjöld gildir sú 

almenna regla að slík gjaldtaka telst vera íþyngjandi ákvörðun og ber að hafa skýra lagastoð. 

Byggir það á grundvallarreglunni um að stjórnsýslan er lögbundin og íþyngjandi 

stjórnvaldsákvarðanir verði almennt að byggja á skýrri lagaheimild.
119

 Vatnsveitur fara með 

opinbera þjónustustarfsemi, og er meginreglan um slíka lögmælta þjónustustarfsemi að hún 

skuli veitt almenningi að kostnaðarlausu nema annað komi fram í lögum.
120

 Í ákvæðum 

vatnsveitulaga er alveg ljóst að skýr lagaheimild er til gjaldtökunnar og útgáfu gjaldskrár þar 

að lútandi þannig að það er ekki álitaefni hér. Í ljósi þess eðlis verkefna sem kveðið er á um í 

vatnsveitulögum má álykta að samvinnan skuli fara fram skv. ákvæðum 94. gr. og 96. gr. 

svsl., þ.e. í formi byggðasamlags og þannig að eitt sveitarfélag fari með rekstur vatnsveitu 

fyrir önnur sveitarfélög. Slík samstarfsform henta vel og hægt er að gera ítarlega grein fyrir 

þeim valdheimildum sem færast yfir í samningi aðila. Þó er ekki útilokað að samstarf aðila 

geti byggst á ákvæðum 92. gr. svsl., en slíkt samstarf myndi þá frekar fela í sér rækslu 

afmarkaðra þátta verkefnis sem felur ekki í sér meðferð stjórnsýsluvalds. 

En upp vakna síðan spurningar varðandi orðalag 3. gr. vatnsveitulaganna um að lög nr. 

45/1998 gildi um samstarfið „nema um annað sé samið.“ Bendir það til þess að sveitarfélögin 

geti ákveðið að haga samvinnunni á annan hátt en samkvæmt sveitarstjórnarlögunum en það 

er þó nokkuð óljóst hvernig sveitarfélögin eigi að haga slíku samstarfi enda segir ekkert í 

athugasemdum frumvarpsins hvernig haga eigi samstarfinu í þeim tilvikum. Í ákvæði 1. mgr. 

4. gr. vatnsveitulaganna segir að sveitarfélög geti falið stofnun eða félagi sem er að meirihluta 

í eigu ríkis eða sveitarfélaga skyldur sínar og réttindi samkvæmt lögunum, þar á meðal 

                                                 
119

 Páll Hreinsson: „Þjónustugjöld. Fjölrit til kennslu í stjórnsýslurétti við Háskóla Íslands“, bls. 3. 
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einkarétt sinn til vatnsveitu. Hér er um að ræða heimild fyrir sveitarfélögin til ráðstöfunar á 

einkarétti sínum á þennan hátt og má því ætla að ef sveitarfélag hefur ekki framselt einkarétt 

sinn skv. 4. gr. vatnsveitulaga skuli reglum sveitarstjórnarlaga fylgt, sérstaklega þar sem lögin 

kveða ekki á um annað form samstarfs.   

 

5.3 Fráveitur sveitarfélaga 

5.3.1 Verkefnið 

Að sjá um starfrækslu fráveitu er umfangsmikið verkefni og telst til lögbundinna verkefna 

sveitarfélaga, en sveitarfélag ber ábyrgð og uppbyggingu fráveitna
121

 í sveitarfélaginu, sbr. 1. 

mgr. 4. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna (hér eftir nefnd fráveitulög), 

og  er skylt að starfrækja slíkar fráveitur í þéttbýli, sbr. 2. mgr. 4. gr. fráveitulaga. Ef skylda er 

til starfrækslu fráveitu hefur sveitarfélagið einkarétt á rekstri hennar sbr. 9. mgr. 4. gr. 

fráveitulaga. Heimild er einnig til að starfrækja fráveitur í dreifbýli, sbr. 6. mgr. 4. gr. 

fráveitulaga og hafa þau sveitarfélög er slíkt gera forgangsrétt á rekstri fráveitu, sbr. 8. mgr. 4. 

gr. fráveitulaga. Ef sveitarfélag ákveður að nýta sér forgangsrétt sinn öðlast það einkarétt til 

fráveitunnar, sbr. 9. mgr. 4. gr. fráveitulaga. Það er sveitarstjórn sem fer með rekstur og stjórn 

fráveitu á vegum sveitarfélagsins nema ef annað hefur verið ákveðið, sbr. 6. gr. laganna. Í 

ákvæði 6. gr. laganna kemur fram að sveitarfélag geti framselt rétt sinn til stofnunar eða félags 

sem að meirihluta er í eigu ríkis eða sveitarfélaga.  

Líkt og á við um vatnsveitur sveitarfélaga er sveitarfélögum veitt heimild til gjaldtöku, 

nánar tiltekið er í 13. gr. fráveitulaga veitt heimild til töku tengigjalds, en slíkt gjald er greitt 

fyrir að fá að tengjast fráveitukerfi sveitarfélagsins. Í 14. gr. fráveitulaganna er síðan heimild 

til innheimtu fráveitugjalds, en slíkt gjald er greitt af öllum fasteignum sem tengdar eru eða 

munu tengjast fráveitukerfi sveitarfélagsins. Stjórn fráveitu semur gjaldskrá þar sem kveðið er 

nánar á um greiðslu og innheimtu gjalda skv. 13. gr. og 14. gr., sbr. 1. mgr. 15. gr. 

fráveitulaganna. Miðað er við að fráveitugjaldið ásamt öðrum tekjum fráveitu standi undir 

rekstri hennar, sbr. 2. mgr. 15. gr. fráveitulaga. 

Starfræksla slíkrar  veitu er skyldubundin í þéttbýli en heimildir eru til starfrækslu í 

dreifbýli. Sveitarfélögum er veitt heimild til samvinnu í lögunum, sbr. 7. gr. laganna. 
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 Fráveita er skilgreint í ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. fráveitulaganna sem: 

„ Leiðslukerfi og búnaður til meðhöndlunar og hreinsunar skólps. Til fráveitu telst allt lagnakerfi sem flytur 

frárennsli frá heimilum, stofnunum, atvinnufyrirtækjum, götum, gönguleiðum, lóðum og opnum svæðum, svo 
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yfirföll og útræsi. Til fráveitu teljast einnig öll mannvirki sem reist eru til meðhöndlunar eða flutnings á 

frárennsli, svo sem hreinsivirki, dælu- og hreinsistöðvar og set- og miðlunartjarnir.“ 
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5.3.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Ákvæði 7. gr. kveður á um að sveitarfélögum sé heimilt að koma á fót og reka sameiginlega 

fráveitu. Sveitarstjórnum ber þá að gera með sér samkomulag um með hvaða hætti fráveitunni 

skuli komið á fót og hún rekin. Um samvinnuna gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 

nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

Samkvæmt 1 mgr. 6. gr. fráveitulaga getur sveitarstjórn framselt réttindi sín og skyldur 

hvað varðar uppbyggingu, rekstur og eignarhald fráveitu til stofnana eða félaga sem að 

meirihluta eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga.  

Í 2. mgr. 5. gr. fráveitulaganna er síðan heimild fyrir sveitarfélag eða félag í eigu 

sveitarfélaga sem fer með rekstur fráveitu til þess að gera þjónustusamninga við einkaaðila 

um rekstur einstakra þátta fráveitunnar. 

5.3.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ekkert er kveðið á um form samvinnu skv. samvinnuheimild 7. gr. fráveitulaganna, að því 

undanskildu að reglum sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 skuli fylgt. Verður hér ályktað sem svo 

að samvinna skuli fara eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. umfjöllun í kafla 

5.2.3 um vatnsveitur sveitarfélaga. Verkefni sem framkvæmd eru skv. ákvæðum fráveitulaga 

eru frekar mikil umfangs og meðal annars eru heimildir til töku þjónustugjalda. Samkvæmt 

lögmætisreglunni er þörf á skýrri lagaheimild til töku þjónustugjalda og er sveitarfélögum 

sem opinberum aðilum veittur slíkur réttur skv. fráveitulögunum. Rétt eins og um rækslu 

vatnsveitna sem fyrr var fjallað um má leiða líkur að því að slíku samstarfi sé einna best farið 

í formi byggðasamlags, skv. 94. gr. svsl. Slíkt samstarfsform hefur verið lengi við lýði og 

hentar vel til rækslu stórra verkefna auk þess sem í ákvæði 94. gr. svsl. eru gerðar miklar 

kröfur um hvað taka þurfi fram í samningi. Samstarf getur einnig byggst á ákvæði 96. gr. 

svsl., þ.e. með þeim hætti að annað sveitarfélag sjái um rekstur og uppbyggingu fráveitu. Má 

álykta sem svo að þessi tvö samstarfsform komi ein til greina meðal annars út frá þeim 

sjónarmiðum að þeim aðila sem fer með stjórn fráveitu eru veittar heimildir til töku gjalda 

fyrir þjónustuna. En þó er ekki allt alveg einhlítt í þessum efnum því í  ákvæði 7. gr. 

fráveitulaga kemur einnig fram að reglur sveitarstjórnarlaga gildi um samstarfið nema annað 

sé sérstaklega tekið fram. Af orðalaginu má þá sjá að sveitarfélög geti ákveðið að haga 

samstarfi sínu á annan hátt en samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Orðalagið er ekki 

allskostar skýrt og  óljóst við hvað átt er nákvæmlega, en nefna má þá í því samhengi ákvæði 

1. mgr. 6. gr. fráveitulaganna þar sem sveitarfélag getur framselt einkarétt sinn til reksturs 

fráveitu til stofnana eða félaga sem að meirihluta eru í eigu ríkis og sveitarfélaga. Álykta má 
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að með því orðalagi sé verið að vísa til 6. gr. fráveitulaga, þ.e. að samvinna sveitarfélaga fari 

eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga nema ef um slíka ráðstöfun er að ræða.   

5.4 Brunavarnir og eldvarnaeftirlit 

5.4.1 Verkefnið 

Eitt af verkefnum sveitarfélaga er að sjá um brunavarnir
122

 og eldvarnaeftirlit. Slík verkefni 

teljast til lögbundinna verkefna og er sveitarfélögum skylt að sinna þeim. Lög um brunavarnir 

nr. 75/2000
123

 (hér eftir nefnd brunavarnalög) gilda meðal annars um eldvarnir og slökkvistörf 

vegna eldsvoða og viðbúnað vegna mengunaróhappa á landi, sbr. 2. gr. brunavarnalaga. 

Ennfremur kveða þau  á um skyldu sveitarfélaga til að sinna brunavörnum og eldvarnaeftirliti. 

Í 1. mgr. 11. gr. laganna er það tiltekið að sveitarfélögum sé skylt að halda úti slökkviliði og 

að starfsemi þess fullnægji kröfum brunavarnalaganna og reglugerðum settum með stoð í 

þeim. Ennfremur er kveðið á um í 1. mgr. 12. gr. brunavarnalaga að sveitarfélögum beri að 

sinna eldvarnaeftirliti, en eldvarnaeftirlit sveitarfélags er sú starfsemi slökkviliðs sem hefur 

eftirlit með að brunavarnalögum sé framfylgt. Hlutverk eldvarnaeftirlits er meðal annars það 

að gera úttekt á mannvirkjum og starfsemi í þeim með tilliti til brunavarna, leiðbeina 

fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvaðeina sem viðvíkur brunavörnum og 

eldsvoðum sem skapast geta vegna starfseminnar og skrásetning mannvirkja og annarra staða 

þar sem eldsvoði getur valið sérstaklega miklu manntjóni eða mjög miklu tjóni á umhverfi eða 

öðrum verðmætum, sbr. 1. mgr. 12. gr. brunavarnalaga. Sveitarfélagi ber svo ennfremur að 

semja brunavarnaáætlun fyrir hvert starfssvæði slökkviliðs og skal sú áætlun hafa fengið 

samþykki frá Mannvirkjastofnun og sveitarstjórn, sbr. 1. mgr. 13. gr. brunavarnalaga. 

5.4.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Brunavarnir eru eitt þeirra verkefna sem sveitarfélög vinna gjarnan í samvinnu hvert við 

annað. Heimildir til þess er að finna í ákvæði 14. gr. brunavarnalaga, en þar segir í 1. mgr. 14. 

gr. laganna að sveitarfélögum sé heimilt að hafa samvinnu sín á milli um brunavarnir. Auk 

þess segir í 2. mgr. 14. gr. laganna að tveim sveitarfélögum eða fleiri sé heimilt að semja um 

sameiginlegt slökkvilið og að sveitarfélagi sé heimilt að semja svo um að annað sveitarfélag 
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 Skilgreining brunavarnalaganna á hugtakinu brunavarnir hljóðar svo í 1. mgr. 3. gr. brunavarnarlaga: 

„Eldvarnir, starfsemi slökkviliðs og aðrar aðgerðir einstaklinga og fyrirtækja sem mælt er fyrir um í þessum 

lögum.“  
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 Í 1. gr. brunavarnalaga er kveðið á um að markmið laganna sé að vernda líf og heilsu manna, eignir og 

umhverfi með því að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit, forvarnir og viðbúnað við eldsvoðum og 

mengunaróhöppum á landi. 
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hafi með höndum verkefni og stjórn slökkviliðs að hluta. Um slíkt skuli þá gera skriflegan 

samning sem tilkynna skal til Mannvirkjastofnunar. 

Ljóst er að mikið hagræði getur verið falið í því að hafa samvinnu milli sveitarfélaga um 

rekstur slökkviliðs, en í athugasemdum við 14. gr.  frumvarps til laga nr. 75/2000 segir að 

með stækkun umdæma og slökkviliða sé lögð áhersla á aukna samræmingu í starfsemi 

slökkviliða og auk þess meiri fagþekkingu og hagræðingu sem felst meðal annars í betri 

búnaði slökkviliða en þannig myndist meira öryggi gegn eldsvoðum.
124

 

5.4.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Í 1. mgr. 14. gr. brunavarnalaga er um að ræða almenna samvinnuheimild þar sem ekki er 

vísað til form samstarfs né til sveitarstjórnarlaga. Út frá því sem fyrr hefur komið fram má af 

því álykta að um samstarf skv. 1. mgr. 14. gr. laganna fari eftir sveitarstjórnarlögum.  

Byggðasamlagsformið á hér einna best við um slíkt samstarf, sbr.  94. gr. svsl., þar sem slíkt 

form hentar vel þessari tegund samvinnu auk þess sem kveðið er sérstaklega á um í 

athugasemdum við 94. gr. frumvarps til sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 að byggðasamlög sé 

hægt að stofna um afmörkuð verkefni, t.d. rekstur skóla og brunavarnir.  Raunin hefur orðið 

sú að byggðasamlagsform hefur orðið ofan á hjá mörgum stórum sveitarfélögum. Meðal 

annars af hálfu hinna fjölmennu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, en þau hafa stofnað 

byggðasamlagið Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. um samstarf sitt.  Önnur ákvæði svsl. 

koma þó einnig til greina, til dæmis má álíta að ákvæði 96. gr. svsl., geti gilt um 

samvinnunna. Hvað varðar almennt samstarf að öðru leyti má álykta sem svo að samvinna 

geti einnig byggt á öðrum grundvelli, þ.e. á ákvæði 92. gr. svsl., t.d. þannig að sveitarfélög 

stofni hlutafélag.
125

 

Sveitarfélögum er hér einnig veitt heimild í 2. mgr. 14. gr. laganna til samstarfs á þann hátt að 

sveitarfélög semji um sameiginlegt slökkvilið og að eitt sveitarfélag feli öðru sveitarfélagi 

rækslu verkefna og starfsemi slökkviliðs að hluta. Er hér um sjálfstæða samvinnuheimild að 

ræða. Orðalagið „að hluta“ er ekki útskýrt nánar í ákvæðinu en í athugasemdum við 14. gr. 

frumvarps til brunavarnalaga kemur fram að slíkt geti farið fram á þann hátt að sveitarfélagi 

sé falin viss starfsemi slökkviliðs annars sveitarfélags, eins og til dæmis starfsemi 
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 Alþt. 1999-2000, A- deild, bls. 4061. 
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 Þess má geta að dæmi eru um að sveitarfélög hafi stofnað hlutafélag um starsfemi slökkviliðs, sbr. 

Brunavarnir Borgarness og nágrennis ehf. Að því stóðu sveitarstjórnir Borgarbyggðar, Eyja- og 

Miklaholtshrepps og Kolbeinsstaðarhrepps. Félaginu var slitið árið 2006 og Borgarbyggð yfirtók hluti hinna 

sveitarfélaganna og samstarfið er nú í formi þess að Borgarbyggð þjónustar Eyja- og Miklaholtshrepp og 

Skorradalshrepp. Vefsíða Borgarbyggðar, http://borgarbyggd.is.  

http://borgarbyggd.is/


78 

 

eldvarnaeftirlits.
126

 Sveitarfélög geta út frá ákvæði 2. mgr. 14. gr. brunavarnalaga hagað 

útfærslu slíkrar samvinnu með ýmsum hætti, jafnvel með því að eitt sveitarfélag taki alveg að 

sér rekstur slökkviliðs fyrir hönd fleiri sveitarfélaga og þjónusti svo hin sveitarfélögin. 

Ekkert er nánar kveðið á um tiltekin lágmarksskilyrði sem samningur samkvæmt ákvæðinu 

skuli uppfylla, aðeins það að semja megi um sameiginlegt slökkvilið eða fela einu 

sveitarfélagi að sjá um rækslu tiltekins hluta verkefnis fyrir hönd annarra sveitarfélaga. Þar 

sem lagaheimild til samstarfs af þessu tagi er nú einnig komin inn í 96. gr. svsl. má ætla að  

gera megi þær kröfur til samnings samkvæmt 2. mgr. 14. gr. brunavarnalaganna að hann 

uppfylli að minnsta kosti lágmarksskilyrði 96. gr. svsl. þar sem ekkert er kveðið á um þau 

skilyrði sem koma verði fram í samningi í brunavarnalögunum sjálfum.  

5.5 Skipulagsmál 

5.5.1 Verkefnið 

Eitt af helstu verkefnum sveitarfélaga er gerð skipulagsáætlana og gilda skipulagslög nr. 

123/2010 um gerð slíkra áætlana. Í ákvæði 3. mgr. 2. gr. laganna segir að sveitarstjórnir annist 

gerð svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlana. Einnig fjalla þær um leyfisumsóknir og veita 

framkvæmdaleyfi og hafa eftirlit með framkvæmd skipulagsáætlana og 

framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum.  Í 1. mgr. 6. gr. skipulagslaganna segir að 

skipulagsnefnd skuli starfa í hverju sveitarfélagi og er hún kjörin er af sveitarstjórn. 

Skipulagsnefndir fara með skipulagsmál undir yfirstjórn sveitarstjórna, þar með talið 

umhverfismat skipulagsáætlana. Hægt er að fela skipulagsnefndum heimild til 

fullnaðarafgreiðslu mála í samþykktum sveitarfélaga, til dæmis um afgreiðslu 

deiliskipulagsáætlunar og útgáfu framkvæmdaleyfa. Þó þarf alltaf samþykki sveitarstjórna til 

afgreiðslu svæðis- og aðalskipulagsáætluna, sbr. 2. mgr. 6. gr. skipulagslaga.  Ljóst er að fyrir 

fámenn sveitarfélög getur þetta verkefni orðið nokkuð erfitt viðfangs þar sem umsýsla slíkra 

áætlana getur orðið mjög flókin og yfirgripsmikil og jafnvel þörf mikillar fagþekkingar á 

málefnum. Í þeim tilvikum getur verið hentugt að hafa samvinnu við önnur sveitarfélög um 

rækslu slíkra verkefna, en kveðið er á um heimildir til samvinnu sveitarfélaga í 

skipulagslögum.  

5.5.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Í ákvæði 4. mgr. 6. gr. laganna segir að sveitarfélög geti haft samvinnu við 

nágrannasveitarfélög um kosningu skipulagsnefnda og ráðningu skipulagsfulltrúa, sbr. 7. gr. 
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 Alþt. 1999-2000, A- deild, bls. 4061. 
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laganna. Í 1. mgr. 9. gr. skipulagslaga segir síðan að sveitarstjórnir sem ákveða að gert skuli 

svæðisskipulag
127

 skuli koma á fót svæðisskipulagsnefnd sem hafi það hlutverk að vinna 

tillögu að svæðisskipulagi. Tveir fulltrúar frá hverju sveitarfélagi sitja í nefndinni nema 

sveitarfélögin ákveði annað. Fundargerðir svæðisskipulagsnefndar eru sendar hlutaðeigandi 

sveitarstjórnum en samþykki allra sveitarstjórna þarf fyrir skipulagsákvörðunum nefndarinnar, 

svo sem um samþykkt skipulagstillögu til auglýsingar og endanlega samþykkt 

svæðisskipulags, sbr. 3. mgr. 9. gr. skipulagslaganna. 

5.5.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ekkert er kveðið á um í skipulagslögunum hvernig formi samvinnu skuli háttað, aðeins er 

kveðið á um að sveitarfélög hafi heimildir til að kjósa sameiginlega skipulagsnefnd og 

skipulagsfulltrúa, sbr. 4. mgr. 6. gr. skipulagslaga. Af því má leiða að reglum 

sveitarstjórnarlaga skuli fylgt um samvinnuna. 

Í fyrsta lagi ber hér að skoða hvers eðlis þau verkefni eru sem skipulagsnefnd hefur með 

höndum. Eitt af verkefnum skipulagsnefnda er að annast gerð skipulagsáætlana undir 

yfirstjórn sveitarstjórnar. Skipulag skv. skipulagsáætlun telst til sérstakrar tegundar 

stjórnvaldsfyrirmæla, en er ekki stjórnvaldsákvörðun.
128

 Útgáfa framkvæmdaleyfa telst þó 

vera stjórnvaldsákvörðun. Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. skipulagslaga getur sveitarstjórn meðal 

annars ákveðið að veita skipulagsnefnd vald til útgáfu framkvæmdaleyfa og samþykkt 

deiliskipulags. Út frá þeim forsendum má því álykta að samvinna sveitarfélaga um kosningu í 

skipulagsnefnd geti einungis byggt á því samvinnuformi svsl. þar sem hægt er að framselja 

vald til töku stjórnvaldákvarðana, þ.e. samvinnu í byggðasamlagsformi
129

, sbr. 94. gr. svsl. og 

samvinnu skv. 96. gr. svsl., þar sem sveitarfélag tekur að sér stjórnsýslu annars sveitarfélags. 

Hér ber þó að huga  hvort að samstarf skv. 96. gr. svsl. sé möguleiki varðandi kosningu í 

skipulagsnefnd. Í 1. gr. skipulagslaga segir að markmið laganna sé meðal annars að tryggja 

réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þar sem réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir 

borð borinn þó að hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi, og að tryggja að samráð sé haft 

við almenning við gerð skipulagsáætlana með því að veita honum tækifæri til að hafa áhrif á 

ákvörðun stjórnvalda við gerð áætlananna. Velta má fyrir sér hvort slíkt sé ekki erfiðara 
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 Svæðisskipulagsáætlun er skilgreind í 22. tölu. 1. mgr. 2. gr. skipulagslaga sem: 

„Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá 

þætti landnotkunar sem talin er þörf á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga.“ 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 297. Sjá einnig UA 30. apríl 2012 (6402/2011), þar sem 

umboðsmaður studdist við skilgreiningu Páls Hreinssonar í áliti sínu og tók fram að skipulagsáætlanir væru 

stjórnvaldsfyrirmæli og vegna þess giltu stjórnsýslulög nr. 37/1993 ekki um staðfestingu slíkra áætlana. 
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 Dæmi um byggðasamlög sem stofnuð hafa verið út frá skipulagslögum eru meðal annars skipulagsnefnd 

Rangárþings bs. og Skipulags- og byggingarfulltrúaembætti uppsveita Árnessýslu og Flóhrepps bs. 
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viðfangs ef vald til skipulagsáætlunargerðar er komið út fyrir sveitarfélagið sjálft, þ.e. í 

hendur annars sveitarfélags að fullu. Auk þess má hér álykta að sveitarstjórn hvers 

sveitarfélags fyrir sig þekki best innviði þess samfélags sem hún býr í og eðlilegast væri því 

að sveitarstjórn eigi möguleika á að kjósa sér sjálf fulltrúa í skipulagsnefnd. Slíkt er  

möguleiki þegar um byggðasamlag er að ræða, en eðli máls samkvæmt ekki þegar um 

samstarf skv. 96. gr. svsl. er að ræða.  Niðurstaðan hér er því sú að ef um samvinnu er að ræða 

um kosningu í skipulagsnefnd skuli slíkt samstarf vera í byggðasamlagsformi. 

Í ákvæði 1. mgr. 9. gr. skipulagslaganna segir að í þeim sveitarfélögum þar sem 

svæðisskipulag er í gildi
130

 skuli vera komið á fót svæðisskipulagsnefnd sem hafi það hlutverk 

að vinna tillögu að svæðisskipulagi. Nefndin skal vera skipuð tveimur fulltrúum frá hverju 

sveitarfélagi nema hlutaðeigandi sveitarfélög ákveði annað. Svæðisskipulagsnefndum ber að 

setja sér starfsreglur sem birta skal í B-deild Stjórnartíðinda að fenginni umsögn 

Skipulagsstofnunar, sbr. 4. mgr. 9. gr. skipulagslaganna.  Sveitarstjórnir hlutaðeigandi 

sveitarfélaga þurfa allar að  samþykkja endanlega samþykkt svæðisskipulags, sbr. 3. mgr. 9. 

gr. skipulagslaganna. Ákvæði þetta felur ekki aðeins í sér heimild til samvinnu heldur skyldu 

til samvinnu um nefndina fyrir þau sveitarfélög er að slíku samstarfi standa. Hér má auk þess 

nefna að skylda er hafa svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu, sbr. 2. mgr. 22. gr. 

skipulagslaga. Ekki er kveðið á um form þess samstarfs sem sveitarfélög geta haft með sér um 

stofnun svæðisskipulagsnefndar. En rétt eins og um skipulagsnefndir má álykta að 

sveitarstjórnarlög gildi á þessu sviði. Útgáfa svæðisskipulagsáætlunar er alltaf háð 

staðfestingu sveitarstjórnar, sbr. 2. mgr. 6. gr. skipulagslaga. Eðli verkefna skipulagsnefndar 

og svæðisskipulagsnefndar er ekki alveg það sama, þar sem hægt er að fela skipulagsnefnd 

vald til töku stjórnvaldsákvarðana, þ.e. útgáfu framkvæmdaleyfa. Út frá því má álykta að 

sveitarfélögin hafi aðeins frjálsari hendur hvað varðar samvinnu á vettvangi 

svæðisskipulagsnefndar heldur en hvað varðar skipulagsnefnd. Myndi samstarf því geta 

byggst á ákvæði 94. gr., þ.e. með stofnun byggðasamlags, en einnig á vettvangi almenns 

samstarfs, sbr. 92. gr. svsl. 
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 Lögbundin skylda er fyrir nokkur sveitarfélög skv. skipulagslögum að hafa svæðisskipulag, má þar nefna öll 

sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins, sbr. 2. mgr. 22. gr. skipulagslaga. Má því túlka ákvæðið sem einskonar 

skyldubundna samvinnu hvað svæðisskipulag áhrærir. 
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5.6 Byggingareftirlit 

5.6.1 Verkefnið 

Sveitarfélögin hafa með höndum víðtækt hlutverk samkvæmt lögum um mannvirki nr. 

160/2010 (hér eftir nefnd mannvirkjalög).
131

 en meðal hlutverka sveitarstjórna samkvæmt 

lögunum er að starfrækja byggingarnefnd. Aðeins er þó um heimild en ekki skyldu að ræða 

fyrir sveitarfélögin til að stofna slíka nefnd, sbr. 1. mgr. 7. gr. mannvirkjalaga. Skylt er að 

hafa byggingarfulltrúa í hverju sveitarfélagi og er það sveitarstjórn sem sér um ráðningu hans. 

Hlutverk byggingarfulltrúa er að hafa eftirlit með mannvirkjagerð skv. 1. og 2. mgr. 9. gr. 

mannvirkjalaga, en þau ákvæði fjalla um almennar byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. 

Byggingarnefnd fjallar um byggingarleyfisumsóknir áður en byggingarfulltrúi gefur út 

byggingarleyfi og hefur að öðru leyti almennt eftirlit með stjórnsýslu byggingarfulltrúa fyrir 

hönd sveitarstjórnar. Sveitarstjórn getur gert það að skilyrði að byggingarnefnd eða 

sveitarstjórn hafi samþykkt útgáfu byggingarleyfis áður en byggingarfulltrúi gefur það út, sbr. 

2. mgr. 7. gr. mannvirkjalaga. Sveitarstjórnarlög gilda um starfsemi byggingarnefnda eftir því 

sem við á og ákveða sveitarstjórnir hve margir skuli sitja í nefndunum, sbr. 3. mgr. 7. gr. 

mannvirkjalaga.  

Sveitarstjórn ber ennfremur ábyrgð á að eftirlit og stjórnsýsla byggingarfulltrúa sé í 

samræmi við ákvæði mannvirkjalaga, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna. 

5.6.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Sveitarstjórnum er veitt heimild til samvinnu við nágrannasveitarfélög um starfrækslu 

byggingarnefnda og ráðningu byggingarfulltrúa á grundvelli samkomulags eða á grundvelli 

samþykkta eftir atvikum, sbr. 5. mgr. 7. gr. mannvirkjalaga. 

Einnig er að finna heimild í 1. mgr. 8. gr. mannvirkjalaga fyrir sveitarfélög að hafa 

samstarf um byggingareftirlit og til þess að ráða sameiginlegan byggingarfulltrúa. 

5.6.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ekki er kveðið á um í mannvirkjalögunum né athugasemdum við frumvarp til mannvirkjalaga 

um form samvinnu, einungis er kveðið á um að heimildir séu til samvinnu. Af því má leiða að 

ákvæðum sveitarstjórnarlaga skuli fylgt um samstarfið. Rétt eins og þegar fjallað var um 

skipulagsnefndir í kafla 5.5., ber hér að líta til eðlis þeirra verkefna sem sveitarfélögin geta 
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 Skv. 1. mgr. 2. gr. mannvirkjalaga ná lögin til allra mannvirkja sem reist eru á landi, ofan jarðar og neðan, 

innan landhelginnar eða efnahagslögsögunnar, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna, en þar segir einnig að lögin taki meðal 

annars ekki til hafna, varnargarða, vega og annarra samgöngumannvirkja, þ.á.m. flugvalla, jarðganga og 

vegskála. Lögin gilda um alla þætti mannvirkja, svo sem gerð burðarvirkja, lagna, eldvarna,  einnig um 

byggingarvörur og leik- og íþróttasvæði. 
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haft samvinnu um. Sveitarstjórnir geta í fyrsta lagi sameinast um starfrækslu 

byggingarnefndar. Byggingarnefnd fjallar um byggingarleyfisumsóknir áður en 

byggingarfulltrúa er falið að gefa út byggingarleyfi, sbr. 1. mgr. 7. gr. mannvirkjalaga. 

Sveitarstjórnir geta gert það að skilyrði að byggingarnefnd eða sveitarstjórnir hafi samþykkt 

útgáfu byggingarleyfisumsóknar, sbr. 2. mgr. 7. gr. mannvirkjalaga. Samþykkt eða synjun 

útgáfu umsóknar telst vera stjórnvaldsákvörðun, sbr. UA 22. febrúar 1998 (2390/1998). 

Byggingarnefnd er því hægt að fela vald til töku stjórnvaldsákvarðana. Óumdeilt er að 

byggingarfulltrúi hefur vald til að gefa út byggingarleyfi, en slíkt telst vera 

stjórnvaldsákvörðun. Álykta má því hér að vegna þess eðlis verkefna sem um ræðir þurfi 

samstarf að byggja á þeim samvinnuheimildum svsl. þar sem hægt er að framselja vald til 

töku stjórnvaldsákvarðana.   Kemur þar fyrst til greina byggðasamlagsform, sbr. 94. gr. svsl., 

en slíkt fyrirkomulag getur verið hagkvæmt vegna þess eðlis verkefna sem byggingarnefnd 

hefur með höndum. Í öðru lagi má nefna samvinnu byggða á grundvelli 96. gr. svsl., þannig 

að eitt sveitarfélag sjái þá um starfrækslu byggingarnefndar fyrir hönd eins eða fleiri 

sveitarfélaga. En hér má þó leiða líkur að því að samvinna skv. 96. gr. svsl. sé vafasamari, þ.e. 

hvort sveitarfélag geti yfirhöfuð falið öðru sveitarfélagi að sjá um starfsemi byggingarnefndar 

fyrir sína hönd, sbr. röksemdir í kafla 5.5.3 um skipulagsnefndir. Leiða má  líkur að því færsla 

slíks valds út fyrir sveitarfélagið sjálft sé ekki góður kostur, þar sem eðlilegra er að slíkar 

valdheimildir séu innan sveitarfélagsins sjálfs, eða að minnsta kosti í höndum byggðasamlags. 

5.7 Grunnskóli 

5.7.1 Verkefnið 

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 (hér eftir nefnd grunnskólalög) er 

rekstur almennra grunnskóla á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. Sveitarfélögin bera meðal 

annars ábyrgð á heildarskipan í grunnskólum sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla, húsnæði 

og búnaði grunnskóla, mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd 

grunnskólastarfs í sveitarfélaginu. Sveitarfélagi er skylt veita skólaskyldum börnum sem 

lögheimili eiga í sveitarfélaginu skólavist, sbr. 3. mgr. 5. gr. grunnskólalaga en einnig  getur 

sveitarstjórn sveitarfélags þar sem barn á lögheimili samið við annað sveitarfélag um að veita 

barni skólavist þannig að viðtökusveitarfélag hafi sömu skyldur gagnvart skólavist barnsins, 

eins og það ætti lögheimili þar, sbr. 5. mgr. 5. gr. laganna. Í hverju sveitarfélagi skal síðan 

starfa skólanefnd, sem starfar í umboði sveitarfélagsins. Skólanefndin fer með málefni 

grunnskólans eftir því sem lög og reglur ákveða og sveitarstjórn eða sveitarstjórnir kunna að 

fela henni, sbr. 1. mgr. 6. gr. grunnskólalaga.   
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5.7.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Samkvæmt 1. mgr. 45. gr. grunnskólalaga er tveimur eða fleiri sveitarfélögum heimilt að hafa 

með sér samvinnu um rekstur grunnskóla, sbr. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.  Í 

samningi milli sveitarfélaganna þarf að kveða á um hver fari með hlutverk skólanefndar, skv. 

6. gr. grunnskólalaga. Slík samvinna getur þá meðal annars verið byggðasamlagsformi, sbr. 

82. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Stjórn byggðasamlagsins fer þá með verkefni 

skólanefndar nema byggðasamlagið stofni sérstaka nefnd til að fara með það hlutverk. Ef um 

slíkt er að ræða þarf að kveða á um það í samningi byggðasamlagsins.   

Í ákvæði 2. mgr. 45. gr. grunnskólalaga segir að sveitarfélag geti tekið að sér skólavist 

barna úr öðru sveitarfélagi, en um samning þar um fer þá eftir ákvæði 5. gr. laganna.  

5.7.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ákvæði 45. gr. grunnskólalaganna eru ítarleg um hvernig samvinnunni skuli háttað. En í 1. 

mgr. 45. gr. laganna er heimild til að hafa samvinnuna í formi byggðasamlags, sbr. 82. gr. 

laga nr. 45/1998
132

, en þá fer stjórn byggðasamlagsins með verkefni skólanefndar nema 

stofnuð sé sérstök nefnd til að fara með það hlutverk á vegum byggðasamlagsins. Skal þá 

setja ákvæði um slíkt fyrirkomulag í samning um stofnun byggðasamlagsins. Í 2. mgr. 45. gr. 

laganna segir svo: 

 
Hafi sveitarfélög með sér samstarf um skólahald á grunnskólastigi með þeim hætti að börn úr 

tilteknu sveitarfélagi sæki skóla sem rekinn er af öðru sveitarfélagi fer um samninga milli 

sveitarfélaga eftir 5. gr. Sæki umtalsverður hluti barna úr sveitarfélagi skóla í öðru sveitarfélagi 

á þeim grundvelli er viðkomandi sveitarfélögum heimilt að kveða svo á í samþykktum um stjórn 

sveitarfélaganna að í skólanefnd viðtökusveitarfélags eigi sæti, með málfrelsi og tillögurétt, 

fulltrúi sem kjörinn er af sveitarstjórn þess sveitarfélags sem umrædd börn eiga lögheimili í. 

 

Í athugasemdum við 45. gr. frumvarpsins kemur fram að í meginatriðum sé um tvo kosti að 

ræða við samvinnuna þ.e. ef nokkur sveitarfélög standa að rekstri einnar skólastofnunar. Í 

fyrsta lagi þannig að eitt sveitarfélag standi að rekstri tiltekinnar skólastofnunar, þar sem 

eðlilegt sé að stjórnunin sé einungis á einni hendi, en ekki margra. Börn úr öðrum 

sveitarfélögum fá þá rétt til inngöngu í skólann. Ákvæði 5. gr. grunnskólalaganna eru þá talin 

uppfylla þann ramma sem þarf til slíks samstarfs. Í öðru lagi að reksturinn sé í formi 

samstarfsverkefnis, þ.e. byggðasamlags. Nánar tiltekið segir í athugasemdunum: 

 
Mikilvægt verður að telja að slíku samstarfsverkefni sé markaður ákveðinn formbundinn 

grundvöllur og stjórn, þannig að m.a. sé tryggt að aðeins einn aðili (stjórn) fari með vald til töku 

ákvarðana, svo sem um ráðningu skólastjóra og það hlutverk sem samkvæmt frumvarpinu er 
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 Verður hér ályktað út frá fyrri umfjöllun að tilvísun til sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 sé hægt að túlka á þann 

veg að tilvísunin nái til sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 
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falið skólanefnd, svo dæmi séu tekin. Jafnframt er eðlilegt að í samningi um slíkt 

samstarfsverkefni sé tekin afstaða til þess hvernig stjórn verkefnisins skuli valin og hvenær hún 

þyrfti staðfestingu viðkomandi sveitarstjórna á ákvörðunum. Þar sem slíkt fyrirkomulag felur 

jafnframt í sér visst framsal á valdi frá viðkomandi sveitarfélögum til umrædds 

samstarfsverkefnis verður löggjöf um heimild til samstarfs af þessu tagi að vera skýr. Eftir 

gildandi lögum er nærtækast að slíkt samstarfsverkefni sé rekið í formi byggðasamlags, en 

reglur um stofnun og ákvarðanatöku á vegum byggðasamlaga er að finna í sveitarstjórnarlögum, 

nr. 45/1998. Byggist 1. mgr. ákvæðisins því á að samrekstur sveitarfélaga á skólum geti farið 

fram í því formi eða með þeim hætti sem nánar er tilgreint í VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. 

Allnokkur reynsla er komin á byggðasamlagsformið. Sé byggðasamlag stofnað um rekstur skóla 

er gert ráð fyrir því að þá fari stjórn byggðasamlagsins með verkefni skólanefndar nema stofnuð 

sé sérstök nefnd til að fara með það hlutverk á vegum byggðasamlagsins. Ákvæði um slíka 

undirnefnd stjórnar byggðasamlags skulu þá sett í samning um stofnun byggðasamlagsins.
133

  

 

Samstarf skv. 1. mgr. 45. gr. grunnskólalaga getur verið í formi byggðasamlags, en velta ber 

fyrir sér hvort samstarfið geti byggst á öðrum ákvæðum svsl. Við slíka könnun ber að líta til 

eðlis þeirra verkefna sem um ræðir. Ljóst er að verkefnið getur meðal annars falið í sér 

framsal valds til töku stjórnvaldsákvörðunar, og sem dæmi um það má nefna ákvörðun um 

ráðningu skólastjóra, en um ráðningu skólastjóra og annars starfsliðs fer eftir ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga og nánari fyrirmælum í samþykktum sveitarfélaga, sbr. 1. mgr. 11. gr. 

grunnskólalaga. Ákvarðanagrundvöllur þarf því að vera skýr vegna þess framsal valds sem 

um ræðir. Út frá því má álykta að einungis geti verið um samstarf skv. 94. gr. að ræða og 

hugsanlega 96. gr. svsl.  

Lög nr. 91/2008 setja ákveðinn ramma um samvinnu sveitarfélaganna og mjög skýrar reglur 

gilda því um samstarfið. Þegar um samvinnu skv. 2. mgr. 45. gr. laganna er að ræða gefur 

ákvæði 5. gr. laganna greinargóða mynd af útfærslu samnings, þ.e. viðtökusveitarfélagið tekur 

ábyrgð á skólavist barna úr öðru sveitarfélagi og markar  sínar eigin reglur um skólastarfið. 

Hér er um sjálfstæða samvinnheimild að ræða sem kom til sögunnar fyrir gildistöku 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, en í lögum nr. 45/1998 var ekki að finna heimild fyrir eitt 

sveitarfélag til að taka að sér verkefni fyrir annað sveitarfélag. Í ljósi þess að samningar um 

samvinnu sveitarfélaga mega ekki fara gegn. ákvæðum svsl., sbr. 6. tölul. I. gr. til bráðabirgða 

við svsl. má álykta sem svo að samningur skv. 2. mgr. 45. gr. grunnskólalaga þurfi einnig að 

uppfylla lágmarksskilyrði 96. gr. svsl. 
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 Alþt. 2007-2008, A- deild, bls. 1829. 
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5.8 Barnavernd 

5.8.1 Verkefnið 

Eitt af verkefnum sveitarfélaga er að sinna barnavernd á sínu svæði, og er barnavernd  meðal 

þeirra verkefna sem sveitarfélögum er skylt að sinna. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 er markmið barnaverndarlaga meðal annars að tryggja að börn 

sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái 

nauðsynlega aðstoð. Sveitarstjórnum ber að marka sér stefnu og og gera framkvæmdaáætlun 

fyrir hvert kjörtímabil á sviði barnaverndar innan sveitarfélagsins. Áætlunin er síðan send 

ráðuneytinu og Barnaverndarstofu til staðfestingar, sbr. 1. mgr. 9. gr. laganna. 

Í  1. mgr. 10. gr. laganna kemur fram að sveitarfélögum sé skylt að hafa 

barnaverndarnefndir starfandi á vegum þeirra. Hlutverk barnaverndarnefnda er meðal annars 

að hafa eftirlit með aðbúnaði barna og getur barnaverndarnefnd beitt vissum úrræðum 

samkvæmt lögunum til verndar börnum sem hugsanlega eru vanhirt eða sæta illri meðferð, 

sbr. 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. barnaverndarlaga. Barnaverndarnefnd hefur ennfremur heimildir 

til beitingar úrræða skv. lögunum til verndar börnum, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna. 

Barnaverndarnefndir eru sjálfstæðar í störfum sínum og sveitarstjórnum er óheimilt að gefa 

þeim fyrirmæli um hvernig leysa eigi úr einstökum málum, sbr. 1. mgr. 13. gr. 

barnaverndarlaga og að auki hefur sveitarstjórn ekki aðgang að gögnum og upplýsingum um 

einstök barnaverndarmál, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna. Úrskurðir og ákvarðanir 

barnaverndarnefnda eru ekki kæranlegir til sveitarstjórna, sbr. 13. gr. laganna. Það er því ljóst 

að barnaverndarnefndir hafa víðtækar valdheimildir. Í barnaverndarlögum er að finna 

heimildir til samvinnu sveitarfélaga um kosningu til barnaverndarnefnda, sbr. 10. gr. laganna. 

5.8.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Í 2. mgr. 10. gr. laganna segir svo að að baki hverrar barnaverndarnefnd skuli vera minnst 

1500 íbúar og ef sveitarfélög eru fámennari en það er skylda til samstarfs við önnur 

sveitarfélög um kosningu til barnaverndarnefndar. Í ákvæði 3. mgr. 10. gr. laganna segir síðan 

að sveitarstjórnum sem vinni saman sé heimilt að fela byggðasamlagi kosningu 

barnaverndarnefndar eða semja um annað svæðisbundið samstarf en að framan greinir. Í 4. 

mgr. 10. gr. laganna er svo kveðið á um að sveitarfélagi sé heimilt að fela félagsmálanefnd 
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starfsemi barnaverndarnefndar en þá skuli gætt reglna 1. og 2. mgr. 11. gr. laganna um kjör 

barnaverndarnefndar og íbúafjölda.
134

  

5.8.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ekkert kemur frekar fram í lögunum né athugasemdum við frumvarpið hvernig samvinnunni 

skuli nákvæmlega háttað, aðeins er tilvísun til byggðasamlaga í 3. mgr. 10. gr. laganna og 

„annað svæðisbundið samstarf en að framan greinir.“ Þar sem ekki er kveðið á um 

samstarfsmáta í barnaverndarlögum má álykta að sveitarstjórnarlög eigi við um samvinnuna. 

Verkefni barnaverndarnefndar geta lotið að rækslu mjög íþyngjandi ákvarðana fyrir þá aðila 

sem þeim er beint að en nefndirnar hafa sjálfstætt vald til að taka ákvarðanir og kveða upp 

úrskurði sem ekki eru kæranlegir til viðkomandi sveitarstjórna sbr. 3. mgr. 13. gr. 

barnaverndarlaganna. Almennt má því ætla að samvinna sveitarfélaganna geti aðeins farið 

fram á vettvangi byggðasamlags samkvæmt sveitarstjórnarlögum hvað varðar starfsemi 

barnaverndarnefndar beint. Hvað varðar aðra tegund samvinnu sem vísað er til í ákvæði 3. 

mgr. 10. gr. barnaverndarlaganna má ætla að um slíkt samstarf verði fylgt reglum 

sveitarstjórnarlaga þar sem ekki er kveðið á um annað í lögunum. Þar sem 

barnaverndarnefndum er falið vald til að taka stjórnvaldsákvarðanir má því ætla að um 

samstarfið geti einungis átt við sú tegund samvinnu sem veitir heimild til slíks, þ.e. áðurnefnd 

94. gr. svsl. og svo 96. gr. svsl. Framkvæmdin skv. 96. gr. svsl. væri þá sú að eitt sveitarfélag 

fæli öðru sveitarfélagi að sinna barnavernd fyrir hönd þess.  

Ákvæði 4. mgr. 10. gr. veitir heimild til þess að láta félagsmálanefnd sinna verkefnum 

barnaverndarnefndar. Fyrir tilkomu laga nr. 138/2011 var heimild í 3. mgr. 7. gr. laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 fyrir sveitarfélög að skipa sameiginlega 

félagsmálanefnd og vinna þar saman að barnaverndarmálum.
135

 Ákvæði 7. gr. laga nr. 

40/1991 segir hins vegar aðeins núna að samvinns sveitarfélaga samkvæmt lögunum fari eftir 

reglum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.  
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 Í 1. mgr. 11. gr. kemur fram að barnaverndarnefnd skuli skipuð 5 mönnum og jafnmörgum varamönnum. 

Barnaverndarnefnd sem nær yfir meira en eitt sveitarfélag er þó heimilt að hafa 7 menn og jafnmarga varamenn. 

Í 2. mgr. 11. gr. segir að um kjörgengi í barnaverndarnefnd fari eftir sömu reglum og um kjörgengi í sveitarstjórn 

skv. lögum um kosningar til sveitarstjórna. 
135

 Í áliti félagsmálaráðuneytisins 12. júlí 2002 var velt upp spurningum varðandi valdmörk sveitarfélaga er 

stóðu að sameiginlegri barnaverndarnefnd og fjárhagslegri ábyrgð sveitarstjórnar vegna 

barnaverndarmála.Sveitarfélögin Búðahreppur, Fáskrúðsfjarðarhreppur, Stöðvarhreppur og Breiðdalshreppur 

mynduðu þar saman félagsmálanefnd sem sinnti starfi barnaverndarnefndar. Kom þar fram að sveitarstjórnum 

væri almennt aðeins ætlað að fjalla um fjárhagsramma  barnaverndar í fjárhagsáætlun sveitarfélaganna en ekki 

fjárútlát vegna hvers einstaks barnaverndarmáls. Ennfremur kom fram að ekki væri grundvallarmunur á 

möguleikum einstakra sveitarfélaga til að stýra útgjöldum til barnaverndarmála þegar um sameiginlega nefnd 

væri að ræða. Hlutaðeigandi sveitarstjórnir settu nefndinni samt sem áður fjárhagsáætlun sem henni bæri í 

meginatriðum að fara eftir. 
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5.9 Þjónusta við fatlað fólk 

5.9.1 Verkefnið 

Eitt af verkefnum sveitarfélaga er að veita þjónustu til fatlaðs fólks. Málefni fatlaðs fólks voru 

áður á hendi ríkisins en með viljayfirlýsingu undirritaðri 13. maí 2009 af hendi ríkisstjórnar 

og sveitarfélaga var kveðið á um tilfærslu málefna fatlaðs fólks frá ríkinu yfir til 

sveitarfélaganna. Fram kom í yfirlýsingunni að málefni fatlaðs fólks yrðu komin yfir til 

sveitarfélaganna í ársbyrjun 2011.
136

 Velferðarráðuneytið tók saman upplýsingar fyrir 

sveitarfélögin um hvernig best væri að haga málum við undirbúning tilfærslunnar og kom þar 

meðal annars fram að sérstök áhersla væri lögð á myndun þjónustusvæða.
137

 Landinu yrði 

skipt niður í þjónustusvæði og hefði hvert þjónustusvæði það hlutverk að veita þjónustu til 

fatlaðra einstaklinga. 

Markmiðið með yfirfærslunni var meðal annars að koma því á að fagleg og fjárhagsleg 

ábyrgð væri á einni hendi og að efla félagsþjónustu sveitarfélaga, einnig að efla 

sveitarstjórnarstigið og einfalda verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
138

 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 bera sveitarfélögin 

ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, þar með talið gæðum hennar og 

kostnaði vegna hennar nema annað sé tekið fram eða leiði af öðrum lögum. Einnig er á hendi 

sveitarfélaganna að hafa innra eftirlit með framkvæmd þjónustunnar, þar á meðal framkvæmd 

samninga sem sveitarfélögin gera við rekstrar- eða þjónustuaðila um framkvæmd 

þjónustunnar, sbr. 6. gr. b. laga um málefni fatlaðs fólks.
139

 Sveitarfélögum er því meðal 

annars veitt heimild til gerðar þjónustusamninga við einkaaðila um framkvæmd þjónustunnar. 

Ljóst er að málefni fatlaðs fólks er viðamikill málaflokkur þannig að slíkt form getur hentað 

vel, enda eru einkaaðilar oft jafnvel betur í stakk búnir til að sjá um þjónustu, meðal annars 

vegna sérfræðiþekkingar sem þeir geta haft yfir að búa. 
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 Viljayfirlýsing ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga, bls. 1.  
137

 Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða, bls. 36.  
138

 Vefsíða Sambands íslenskra sveitarfélaga, http:// www.samband.is. 
139

 Í ákvæði 6. gr. b. segir svo: „Þegar sveitarfélag eða sveitarfélög sem standa saman að þjónustusvæði veita 

starfsleyfi skv. 6. gr. a skal gerður samningur við þjónustu- eða rekstraraðilann þar sem mælt er ítarlega fyrir um 

skyldur beggja aðila og hvernig eftirliti skuli háttað. Enn fremur skal tekið fram í samningnum að stjórnsýslulög, 

sem og meginreglur stjórnsýsluréttar, gildi um þá stjórnsýslu sem þjónustu- eða rekstraraðili tekur að sér að 

annast á grundvelli samningsins. 

Þjónustu- og rekstraraðili sem starfar á grundvelli samnings sem gerður hefur verið skv. 1. mgr. skal árlega skila 

viðsemjanda sínum ásamt [ráðuneytinu]1) og Ríkisendurskoðun ársreikningi undirrituðum af löggiltum 

endurskoðanda ásamt skýrslu um starfsemi liðins árs.“ 

Í ákvæði 6. gr. a, er kveðið á um heimild til sveitarfélags eða sveitarfélaga er standa saman við myndun 

þjónustusvæðis til að veita starfsleyfi til félagasamtaka, hagsmunasamtaka eða annarra einkaaðila sem vilja reka 

þjónustustofnun skv. 9. gr. eða sjá um húsnæðisúrræði á þjónustusvæði þeirra. 

http://www.samband.is/
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5.9.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Sveitarfélög hafa heimildir til samvinnu við önnur sveitarfélög um myndun þjónustusvæða, 

sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, en í ákvæðinu segir: 

 
Landinu skal skipt í þjónustusvæði þannig að á hverju þjónustusvæði séu að lágmarki 8.000 

íbúar. Fámennari sveitarfélög skulu hafa samvinnu við önnur sveitarfélög um skipulag og 

framkvæmd þjónustu við fatlað fólk skv. 1. mgr. og bera þau þá sameiginlega ábyrgð á 

skipulagi og framkvæmd þjónustunnar sem og kostnaði vegna hennar nema annað sé tekið fram 

eða leiði af öðrum lögum. Sveitarfélögum er hafa samvinnu um skipulag og framkvæmd 

þjónustu við fatlað fólk á einu þjónustusvæði er heimilt að fela einu þeirra skipulag og 

framkvæmd þjónustunnar og tekur það þá ákvarðanir um þjónustuna fyrir hönd annarra 

sveitarfélaga á svæðinu. Jafnframt er þeim heimilt að fela skipulag og framkvæmd þjónustunnar 

sérstökum lögaðila sem þau eiga aðild að, svo sem byggðasamlagi. 

 

Í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur svo fram að ráðherra megi veita undanþágu frá íbúafjölda skv. 

2. mgr. meðal annars vegna landfræðilegra aðstæðna, þá með því skilyrði að þau sveitarfélög 

hafi sýnt getu til að veita þjónustuna.
140

 

Stærri sveitarfélög, þ.e. þau er hafa fleiri en 8000 íbúa geta því myndað sitt eigið 

þjónustusvæði en fámennari sveitarfélög þurfa að hafa samvinnu.  

Skv. 1. mgr. 5. gr. laga um málefni fatlaðs fólks eiga fatlaðir einstaklingar rétt á að fá 

þjónustu í því sveitarfélagi sem þeir kjósa að búa  í. Sveitarfélagið þar sem lögheimili fatlaðs 

einstaklings er, tekur ákvarðanir um þjónustu við hann skv. lögunum nema annað leiði af 

öðrum lögum. Ef sveitarfélag á í samvinnu við annað sveitarfélag um myndun þjónustusvæðis 

getur það falið því sveitarfélagi eða sérstökum lögaðila að taka ákvarðanir um þjónustu við 

fatlaðan einstakling fyrir sína hönd. 

Í ákvæði 1. mgr. 6. gr. laganna segir síðan: 

 
Skipulag sérhvers þjónustusvæðis skal koma fram í sérstöku stofnskjali þar sem fram kemur 

m.a. hvaða sveitarfélag eða sveitarfélög standa að þjónustu við fatlað fólk á svæðinu, hvernig 

skipulagi á samvinnu sveitarfélaganna skuli háttað, svo sem hvert sveitarfélaganna annast 

skipulag og framkvæmd þjónustunnar eða hvort sérstökum lögaðila, svo sem byggðasamlagi, 

hafi verið falið að annast skipulag og framkvæmd þjónustunnar fyrir hönd sveitarfélaganna, 

gerð og inntak samninga og upplýsingar um þá rekstrar- eða þjónustuaðila sem samið hefur 

verið við um framkvæmd þjónustu á svæðinu. Einnig skal í stofnskjalinu koma fram hvernig 

innra eftirliti sveitarfélaga, þar á meðal með framkvæmd samninga skv. 6. gr. b, skuli háttað. 

 

Ennfremur kemur svo fram í 2. mgr. 6. gr. laganna að sveitarfélög sem mynda saman eitt 

þjónustusvæði geri með sér samstarfssamning um skipulag, framkvæmd og fjármögnun 

þjónustu við fatlað fólk innan þjónustusvæðisins. Samningurinn þarf staðfestingu allra 
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 Sbr. Sveitarfélagið Hornafjörð, sem er sérstakt þjónustusvæði þrátt fyrir að uppfylla ekki skilyrðin um 

íbúafjölda. 
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hlutaðeigandi sveitarfélaga til þess að öðlast gildi. Meðal þess sem koma þarf fram í samningi 

sveitarfélaganna er að sveitarfélögin bera sameiginlega ábyrgð á framkvæmd og fjármögnun 

þjónustunnar, þar á meðal gæðum hennar og skal í samningnum kveðið nánar á um form og 

skipulag þjónustunnar. Einnig þarf að taka fram í samningnum hvernig haga eigi 

stjórnsýslunni um málaflokkinn milli sveitarfélaganna, og þá meðal annars ef við á, hvert 

sveitarfélaganna annist skipulag og framkvæmd þjónustunnar eða hvort sérstakur lögaðili taki 

að sér þjónustuna fyrir hönd þeirra. 

5.9.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Af ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga um málefni fatlaðs fólks má sjá að samvinna um myndun 

þjónustusvæðis getur meðal annars verið í byggðasamlagsformi eða í formi annars lögaðila 

sem þau hafa stofnað með sér, en þá bera öll sveitarfélögin í sameiningu ábyrgð á rækslu 

þjónustunnar á þjónustusvæðinu. Meðal byggðasamlaga sem stofnuð hafa verið um 

málaflokkinn eru Byggðasamlag Vestfjarða um fatlað fólk, en það var stofnað 23. desember 

2010.
141

 Það þjónustusvæði nær yfir Vestfirði.  

Einnig er hér kveðið á um heimild skv. 2. mgr. 4. gr. laganna fyrir eitt sveitarfélag til þess 

að  að sjá um rækslu þjónustunnar fyrir hönd annarra sveitarfélaga á þjónustusvæðinu. Dæmi 

um slíkt samstarf er þjónustusvæði Eyjafjarðar, þar sem Akureyrarbær er í hlutverki leiðandi 

sveitarfélags og sinnir sveitarfélagið þjónustu við hin sveitarfélögin samkvæmt samningi.
142

 

Sveitarfélag getur einnig falið tilteknum lögaðila sem það hefur aðild að, til dæmis 

byggðasamlagi að sjá um rækslu þjónustunnar fyrir sína hönd. Nokkur sveitarfélög mynda 

einnig eigið þjónustusvæði án samvinnu við önnur sveitarfélög, og má þar meðal annars nefna 

Hafnarfjarðarbæ, Sveitarfélagið Hornafjörð og Kópavogsbæ. 

Varðandi samvinnuna ber að athuga í fyrstu hvers eðlis þau verkefni eru sem 

sveitarfélögunum ber að sinna skv. lögum um málefni fatlaðs fólks. Verkefnin felast í 

þjónustu við fatlað fólk, en almennt gildir sú regla að ákvörðun um að veita tilteknum aðila 

þjónustu telst vera stjórnvaldsákvörðun og fellur undir stjórnsýslulög. Þjónustan við 

einstaklinginn eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að veita honum þjónustu telst hinsvegar 
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 Að því byggðasamlagi standa sveitarfélögin Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, 

Strandabyggð, Kaldrananeshreppur, Árneshreppur, Reykhólahreppur, Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur. 

Vefsíða Sjálfsbjargar, http://www.sjalfsbjorg.is. 
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 Benda má þó á hér að á 4. fundi verkefnisstjórnar um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga á sviði 

velferðarmála 20. júní 2007, kom fram í niðustöðu nefndarinnar að þjónustusamningar væru ekki æskilegt form 

til að byggja yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaganna á. Þá vegna þess að samningaviðræður væru of 

þungar í vöfum og möguleikar sveitarfélaga til nýsköpunar í þjónustu þrengd um of. Vefsíða 

velferðarráðuneytisins, http://www.velferdarraduneyti.is. 

http://www.sjalfsbjorg.is/
http://www.velferdarraduneyti.is/
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þjónustustarfsemi og fellur ekki undir stjórnsýslulög.
143

 Álykta má hér í þessum efnum að um 

samvinnu milli sveitarfélaganna beri að byggja á ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Þá fyrst og 

fremst skv. 94. gr. svsl., þ.e. með stofnun byggðasamlags, enda er bein tilvísun í lögum um 

málefni fatlaðs fólks til slíks samvinnuforms. Byggðasamlag er þeim kostum búið að hægt er 

að fela því vald til töku stjórnvaldsákvarðana, sbr. 93. gr. svsl. þannig að augljóst er að slíkt 

samvinnuform hentar vel.  Ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga um málefni fatlaðs fólks veitir líka 

heimild fyrir sveitarfélag til þess að framselja öðru sveitarfélagi innan sama þjónustusvæðis 

vald til þess að taka ákvarðanir um þjónustu við fatlað fólk. Þó ákvæðið sem slíkt sé 

sérheimild til slíks forms af samstarfi ber samningur aðila að uppfylla lágmarksskilyrði 96. gr. 

svsl.  

5.10 Félagsþjónusta sveitarfélaga 

5.10.1 Verkefnið 

Eitt af verkefnum sveitarfélaga er að halda úti félagsþjónustu og er eitt af markmiðum 

félagsþjónustunnar að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á 

grundvelli samhjálpar, sbr. 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 (hér eftir 

nefnd félagsþjónustulögin).  Þau verkefni sem lögin kveða á um að sveitarfélögum beri að 

sinna eru mjög fjölbreytt og umfangsmikil en undir hugtakið félagsþjónusta fellur meðal 

annars félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagsleg heimaþjónusta, húsnæðismál, þjónusta við 

fatlaða og þjónusta við aldraða, sbr. 2. gr. félagsþjónustulaganna. 

Samkvæmt 3. gr. félagsþjónustulaganna heyrir félagsþjónustan undir ráðherra sem hefur 

eftirlit með að sveitarfélögin veiti lögboðna þjónustu og sveitarfélögin bera síðan ábyrgð á 

félagsþjónustunni innan sinna marka, sbr. 1. mgr. 4. gr. félagsþjónustulaga. Sveitarstjórn kýs 

félagsmálanefnd sem fer með stjórn og  framkvæmd félagsþjónustu í umboði sveitarstjórnar, 

sbr. 5. gr. félagsþjónustulaga. Eitt helsta hlutverk félagsmálanefndar er að fara með stjórn og 

framkvæmd félagsþjónustu sveitarfélagsins í samræmi við þær reglur er sveitarstjórn setur, 

sbr. 1. tölul. 11. gr. laganna. Sveitarstjórnir geta síðan falið félagsmálanefndum stór verkefni 

meðal annars starfrækslu atvinnuleitar fyrir fatlaða þegar það á við samkvæmt 54. gr. 

félagsþjónustulaga, sbr. lög um málefni fatlaða nr. 59/1992, skráningu atvinnulausra og 

framkvæmd vinnumiðlunar að hluta til, einkum þjónustu við atvinnuleitendur, sbr. 53. gr. 

félagsþjónustulaga og einnig getur sveitarstjórn falið félagsmálanefnd lögbundin verkefni 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 163. 
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áfengisvarnanefndar að hluta til eða öllu leyti, sbr. 48. gr. félagsþjónustulaga og verkefni 

barnaverndarnefndar, sbr. 31. gr. félagsþjónustulaganna.  

5.10.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga var breytt nokkuð með tilkomu sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011. Meðal annars ákvæði 7. gr. laganna er fjallar um samvinnu sveitarfélaga. Ákvæðið 

var áður mun ítarlegra en raunin er nú og þar voru tiltekin viss form samstarfs. Meðal annars 

var í ákvæðinu veitt heimild fyrir sveitarfélög til þess að skipa sameiginlegar 

félagsmálanefndir undir vissum kringumstæðum.
144

 Ákvæðið er hinsvegar opnara núna og 

veitir víðari heimildir til samstarfs á vettvangi sveitarstjórnarlaga, en tiltekið er í ákvæðinu að 

samvinna sveitarfélaga skuli fara eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga.  

5.10.3 Form samstarfs og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Verkefni samkvæmt félagsþjónustulögum geta verið fjölþætt og ætla má að í þeim tilvikum 

þegar um mjög smá sveitarfélög er að ræða geti verið erfitt fyrir þau að sjá um rækslu 

verkefnanna ein síns liðs. Hentugt er því fyrir þau sveitarfélög að vinna saman til að stuðla að 

því og tryggja að íbúar sveitarfélaganna fái þjónustu við sitt hæfi. Ekki er þó tiltekið í 

lögunum um hvaða verkefni hægt er að hafa samvinnu, en álykta má hér að samvinnan geti 

meðal annars falist í sameiginlegri félagsmálanefnd. Sérstaklega má benda hér á að skv. 31. 

gr. félagsþjónustulaga getur sveitarstjórn falið félagsmálanefnd verkefni barnaverndarnefndar, 

en um þá framkvæmd fer þá eftir ákvæðum barnaverndarlaga. Ætla má því að um samvinnu 

sveitarfélaga skv. félagsþjónustulögum þurfi að byggjast á því formi samstarfs þar sem skýrar 

heimildir eru veittar til framsals valds til töku stjórnvaldsákvarðana. Byggist það á því að eðli 

verkefna skv. félagsþjónustulögum getur falist í rækslu verkefna þar sem slíkar ákvarðanir 

kunna að vera teknar. Kemur þá byggðasamlag fyrst til greina, sbr. 94. gr. svsl. og einnig það 

samstarfsform að eitt sveitarfélag taki að sér rækslu verkefnis fyrir eitt eða fleiri sveitarfélög, 

sbr. 96. gr. svsl. Þó er ekki útilokað hér að sveitarfélög geti haft samstarf skv. 92. gr. svsl. um 

aðra þætti en þá sem fela í sér framsal valds til töku stjórnvaldsákvarðana. 
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 Nefna má hér sem dæmi  samning um sameiginlega félagsmála- og barnaverndarnefnd milli 

Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar og 

Vopnafjarðarhrepps sem gerður var grundvelli 7. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, 10. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 og laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 með síðari breytingum. Samningurinn tók 

gildi 1. janúar 2011 en var undirritaður í febrúar 2011. Vefsíða Egilsstaðabæjar (Fljótsdalshéraðs), 

http://egilsstadir.is. 
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5.11 Fjallskil 

5.11.1 Verkefnið 

Í ákvæði 1. mgr. 1. gr. laga nr. 6/1986 um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. (hér eftir nefnd 

fjallskilalög) segir að hvert sveitarfélag stofni fjallskilaumdæmi sem svo aftur skiptist í 

fjallskiladeildir. Ef þörf þykir á meðal annars vegna hentugleika við skipulag leita eða annarra 

atriða, getur fjallskilaumdæmi náð til fleiri sveitarfélaga. Ennfremur segir í 2. gr. laganna að 

sveitarstjórn teljist vera stjórn fjallskilaumdæmis samkvæmt lögunum nema að sveitarfélög 

myndi saman fjallskilaumdæmi. Ef um slíkt er að ræða setja viðkomandi sveitarstjórnir sér 

sérstaka samþykkt fyrir umdæmið þar sem kveðið er á um skipan i sérstaka stjórn þess. Hver 

sveitarstjórn skal skipa að minnsta kosti einn fulltrúa í stjórnina, en þeir skulu aldrei vera færri 

en þrír. Meðal helstu hlutverka stjórnar fjallskilaumdæmis er að  setja fjallskilasamþykkt fyrir 

viðkomandi umdæmi, sbr. 1. mgr. 3. gr. fjallskilalaga, að semja skrá yfir alla afrétti sem allir 

héraðsbúar nota, sbr. 6. gr. fjallskilalaga og að fylgjast með ástandi afrétta og heimalanda 

ásamt sveitarstjórn, sbr. 1. mgr. 15. gr. laganna. 

5.11.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Eins og kom fram í kafla 5.10.1. getur fjallskilaumdæmi náð til fleiri en eins sveitarfélags ef 

skipulagslegar aðstæður mæla með því, sbr. 1. mgr. 1. gr. fjallskilalaga. Sveitarfélögin ákveða 

þá saman stjórn fjallskilaumdæmisins og setja því samþykktir, sbr. 1. mgr. 2. gr. 

fjallskilalaganna. 

5.11.3 Form samstarfs og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ekkert er kveðið á um sérstakt form samstarfs í fjallaskilalögunum sjálfum, einungis að 

sveitarfélög innan sama fjallskilaumdæmis ákveði hvernig stjórn fjallskilaumdæmisins skuli 

skipuð og setji því samþykktir. Nánari útlistan samstarfsins ræðst þá af samþykktum hvers 

fjallskilaumdæmis. Þess má geta að fyrir gildistöku sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 höfðu 

héraðsnefndir yfirstjórn allra afréttar- og fjallskilamála í sínu umdæmi, en hreppsnefndir eða 

bæjarstjórnir önnuðust síðan stjórn og framkvæmd þeirra í hverri fjallskiladeild, sbr. 2. gr. 

fjallskilalaga, áður en þeim var breytt með lögum nr. 138/2011. Með þeirri breytingu voru 

héraðsnefndir færðar á brott úr lögunum. Samkvæmt 7. tölul. I. gr.  til bráðabirgða við svsl. 

halda þær samþykktir sem gerðar voru fyrir gildistöku svsl. gildi sínu, en þau verkefni sem 

héraðsnefndir höfðu samkvæmt lögunum falla til stjórna fjallskilaumdæma. Skylt var að 

kveða á um stjórn fjallskilaumdæma fyrir gildistöku laga nr. 138/2011. Sveitarfélög höfðu því 

visst val á því hvernig þau höguðu því verkefni. Sveitarfélögin við Eyjafjörð ákváðu til dæmis 
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að fela yfirstjórn fjallskilaumdæmis síns til Eyþings, en Eyþing er landshlutasamtök 

sveitarfélaga við Eyjafjörð.
145

 

  

5.12  Héraðsskjalasöfn 

5.12.1 Verkefnið 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985 (hér eftir nefnd 

þjóðskjalasafnslög) er Þjóðskjalasafn Íslands sjálfstæð skjalavörslustofnun undir yfirstjórn 

ráðuneytisins. Hlutverk Þjóðskjalasafnsins er víðtækt og felst meðal annars í að safna og 

varðveita skjöl og aðrar skráðar heimildir þjóðarsögunnar til notkunar fyrir stjórnvöld, 

stofnanir og einstaklinga, sbr. 1. mgr. 3. gr. þjóðskjalasafnslaganna. Stjórnarnefnd 

Þjóðskjalasafnsins er heimilt að fela sveitarstjórnum að koma á fót héraðsskjalasöfnum til að 

varðveita skjöl viðkomandi bæjarfélaga, sýslufélaga eða hreppsfélaga ef fullnægjandi húsnæði 

og önnur skilyrði eru fyrir hendi að mati þjóðskjalavarðar, sbr. 12. gr. þjóðskjalasafnslaganna. 

5.12.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Sveitarstjórnum er veitt heimild til þess að stofna sameiginlegt héraðsskjalasafn fyrir fleiri en 

eitt sveitarfélag og safnið telst þá sameign aðilanna. Þeir koma sér sjálfir saman um stjórnarfar 

og rekstur og gera þar um samning sem bera skal undir þjóðskjalavörð til staðfestingar. 

Héraðsskjalasöfnin gera síðan sérstakar samþykktir fyrir starfsemi sína, sbr. 12. gr. 

þjóðskjalasafnslaga.
146

 

5.12.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Þjóðskjalasafnslögin innihalda ekki ákvæði um hvernig samstarf sveitarfélaga fer fram um 

rækslu sameiginlegs héraðsskjalasafns. Þar sem ekki er kveðið á um samstarfsform má því 

álykta að reglum sveitarstjórnarlaga skuli fylgt um slíkt samstarf. Sveitarfélög geta meðal 

annars ákveðið að stofna byggðasamlög um slíkt samstarf, sbr. 94. gr. svsl.
147

 Einnig geta 
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 Sbr. 1. gr.  fjallskilasamþykktar fyrir sveitarfélög við Eyjafjörð. Samþykktin var staðfest árið 2011. 
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 Má hér nefna sem dæmi um slíka samþykkt. Samþykkt fyrir Héraðsskjalasafnið á Akureyri frá 10. maí 2012. 

Í 1. gr. samþykktarinnar segir að safnið sé sjálfstæð skjalavörslustofnun sem lúti yfirstjórn bæjarstjórnar 

Akureyrar og faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Umdæmi safnsins er Akureyrarkaupstaður, 

Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit og Svalbarðsstrandarhreppur, sbr. 2. gr. samþykktarinnar. 

Samkvæmt 4. gr. samþykktarinnar er Akureyrarkaupstaður rekstraraðili safnsins en hin sveitarfélögin sem að 

safninu standa leggja til rekstrarfé í hlutfalli við íbúafjölda skv. manntali 1. des næstliðins árs. 

Akureyrarkaupstaður sér svo um innheimtu á framlagi hinna sveitarfélaganna í samræmi við samþykkta 

fjárhagsáætlun. Reikningar safnsins fylgja uppgjöri bæjarsjóðs Akureyrar og hlíta sömu reglum og aðrir 

reikningar bæjarins. Ef gert er ráð fyrir miklum breytingum mili ára skv. fjárhagsáætlun þarf að leita umsagnar 

hinna sveitarfélaganna áður en áætlunin er samþykkt, sbr. 5. gr. samþykktarinnar. 
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 Nefna má sem dæmi um slíkt samstarf, Byggðasamlag um Safnahús Borgarfjarðar, sem reyndar var ákveðið 

að slíta árið 2006. Safnahús Borgarfjarðar innihélt fimm söfn, þar á meðal skjalasafn. Vefsíða Borgarbyggdar, 
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sveitarfélög gert þjónustusamninga við önnur sveitarfélög, en þá rekur eitt sveitarfélag 

skjalasafn og þjónustar önnur sveitarfélög.
148

 Slíkt samstarf myndi teljast þurfa að uppfylla 

lágmarksskilyrði 96. gr. svsl., eftir tilkomu þess ákvæðis inn í sveitarstjórnarlög. Þar sem 

sveitarfélögum eru veittar tiltölulega frjálsar hendur um samvinnu samkvæmt ákvæði 12. gr. 

þjóðskjalasafnslaga má þó ætla að annað form samvinnu samkvæmt sveitarstjórnarlögum sé 

ekki útilokað. 

5.13. Landgræðslufélög 

5.13.1. Verkefnið 

Meðal þeirra verkefna skv. lögum um landgræðslu nr. 17/1965 (hér eftir nefnd 

landgræðslulög) sem hægt er að fela sveitarfélögum er aðstoð við landgræðslu, en skv. 26. gr. 

landgræðslulaga er heimilt fyrir sveitarfélög, bændur eða sýslufélög til að stofna félög um 

landgræðslu. Landgræðslustjóri semur drög að samþykktum slíkra félaga, sbr. 27. gr. laganna. 

Það er hinsvegar á valdi Landgræðslu ríkisins að hafa almenna umsjón með 

landgræðslumálum skv. lögunum, sbr. 2. gr. landgræðslulaga. 

Markmið landgræðslulaga  er að koma í veg fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs, og að 

græða upp eydd og vangróin lönd, sbr. 1. gr. laganna.   

Yfirstjórn landgræðslumála er í höndum ráðherra og hann skipar landgræðslustjóra til 

fimm ára í senn, sbr. 1. mgr. 3. gr. landgræðslulaga. 

5.13.2. Lagaheimildir til samvinnu 

Sveitarfélög, bændur eða sýslufélögum er veitt heimild til að stofna landgræðslufélög, sbr. 26. 

gr. landgræðslulaga en um slík félög gilda ítarlegar reglur. Meðal annars þurfa aðilar er vilja 

stofna slíkt félag kjósa nefnd sem sér um félagsstofnun, sbr. 1. mgr. 28. gr. laganna og kveða 

eigendur allra jarða er ætla megi að hafi not af félagsskapnum til fundar, sbr. 2. mgr. 28. gr. 

laganna. Félag af þessu tagi getur náð til jarða sem tilheyra ekki sama sveitarfélagi og 

félagssvæðið getur orðið nokkuð stórt. Landeigendum á félagssvæði landgræðslufélags getur 

orðið skylt að verða félagsmenn, þ.e. ef meirihluti atkvæðisbærra fundarmanna á fundi sem 

haldinn skal um stofnun slíks félags veitir samþykki sitt fyrir stofnun þess, sbr. 1. mgr. 30. gr. 

landgræðslulaga. 

                                                                                                                                                         
http://borgarbyggd.is. Einnig má hér nefna Héraðsskjalasafn Austfirðinga sem rekið hefur verið sem 

byggðasamlag frá árinu 1992. Byggðasamlagið er í eigu sveitarfélaganna í Múlasýslum. Vefsíða 

Héraðsskjalasafns Austfirðinga, http://heraust.is. 
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 Nefna má sem dæmi um slíkt Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Safnið er héraðsskjalasafn Borgarbyggðar en 

Borgarbyggð hefur gert þjónustusamninga við Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp.  

Safnahús Borgarfjarðar. Ársskýrsla 2012, bls. 14. 

http://borgarbyggd.is/
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5.13.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Ekkert er kveðið nánar um í landgræðslulögum hvernig félagsformi skuli vera háttað en 

ákvæði laganna eru þó ítarleg um stofnun slíks félags og hvernig fundum skuli vera háttað. 

Einnig skulu ítarlegar samþykktir vera settar fyrir félagið sem þurfa að uppfylla skilyrði 2. 

mgr. 32. gr. landgræðslulaga. Í samþykktum félagsins þarf meðal annars að kveða á um nafn 

félags, heimilisfang, verkefni, félagssvæði, skipun og starfssvið félagsstjórnar, greiðslu 

kostnaðar af starfsemi félags og ákvæði um félagsslit, sbr. 2. mgr. 32. gr. landgræðslulaga.  

Hér er um að ræða sjálfstæða samvinnuheimild, en álykta má að samningur þurfi samt 

sem áður einnig að uppfylla skilyrði samvinnuákvæða svsl., að sbr. 6. tölul. I. gr. til 

bráðabirgða við svsl.  

  

5.14 Atvinnuþróunarfélög 

5.14.1 Verkefnið 

Í 3. mgr. 2. gr.  laga um Byggðastofnun, nr. 106/1999 er kveðið á um að Byggðastofnun 

fylgist með þróun byggðar í landinu, meðal annars með gagnasöfnun og rannsóknum. 

Stofnunin vinni síðan að og skipuleggi atvinnuráðgjöf í samstarfi við atvinnuþróunarfélög, 

sveitarfélög og aðra. Meðal annars getur stofnunin gert samninga við atvinnuþróunarfélög, 

sveitarfélög og stofnanir um að annast atvinnuráðgjöf á tilteknu sviði, atvinnugrein eða 

landssvæði, sbr. 3. mgr. 9. gr. laganna.  

Sveitarfélögin geta komið slíkum atvinnuþróunarfélögum á fót með samstarfi við önnur 

sveitarfélög. Atvinnuþróunarfélög gegna mikilvægu hlutverki á sínu svæði en meðal verkefna 

þeirra eru ráðgjöf við stofnun og rekstur fyrirtækja á starfssvæðinu. Inn í því felst meðal 

annars markaðssókn, vöruþróun, erlend samskipti og almennar leiðbeiningar. Einnig vinna 

atvinnuþróunarfélögin í samstarfi við sveitarfélögin og opinbera aðila að eflingu búsetuþátta 

sem snúa meðal annars að samgöngum, verslun og þjónustu og menntunar- og 

menningarmálum.
149

Atvinnuþróunarfélög á landinu eru átta talsins.
150

 

5.14.2 Lagaheimildir til samvinnu 

Nokkur landshlutasamtök sveitarfélaga fara með málefni atvinnuþróunarfélaga en önnur 

atvinnuþróunarfélög eru sjálfstæð, án íhlutunar landshlutasamtaka. Þróunin hefur þó verið sú 
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 Vefsíða Byggðastofnunar, http:// www.byggdastofnun.is. 
150

 Þau eru Atvinnuþróunarfélag Norðurlands vestra, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Atvinnuþróunarfélag 

Þingeyinga, Þróunarfélag Austurlands, Atvinnuþróun SASS (áður Atvinnuþróunarfélag Suðurlands), Samtök 

sveitarfélaga á Vesturlandi-atvinnuráðgjöf, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða (Atvest) og  Atvinnuþróunarfélag 

Suðurnesja (Heklan). 

http://www.byggdastofnun.is/
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að farið er að kveða að samrekstri landshlutasamtaka og atvinnuþróunarfélaga í vaxandi mæli. 

Sem dæmi má nefna að á Vesturlandi, Suðurnesjum, Suðurlandi og Norðurlandi vestra eru 

atvinnuþróunarfélögin á vegum landshlutasamtaka. Á höfuðborgarsvæðinu er ekkert 

atvinnuþróunarfélag.
151

  

5.14.3 Form samvinnu og ályktanir um samspil við sveitarstjórnarlögin 

Eins og áður segir hafa landshlutasamtök sveitarfélaga ítök um starfsemi nokkurra af 

atvinnuþróunarfélögunum og þau rekin í samrekstri við landshlutasamtökin, en önnur eru 

sjálfstæð. Varðandi félagsform þá hafa sveitarfélögin sem að atvinnuþróunarfélögunum 

standa meðal annars leitað í byggðasamlagsform, sbr. 94. gr. svsl. Atvinnuþróunarfélag 

Eyjafjarðar er meðal annars rekið í formi byggðasamlags. Slíkt samstarfsform getur verið 

mjög hentugt fyrir starfsemina, en þá lýtur slíkt félagsform sveitarstjórnarlögum. Dæmi eru 

einnig um aðra tegund samstarfs, og má þar nefna hlutafélagsform
152

, en heimildir eru til 

slíkrar samvinnu í 92. gr. svsl., en ákvæðið kveður á um almenna frjálsa heimild til samvinnu 

sveitarfélaga.  

5.15 Niðurlag 

Í sérákvæðum laga um samvinnu sveitarfélaga er að finna nokkuð fjölbreyttar heimildir til 

samvinnu sveitarfélaganna. Sum ákvæðanna mynda skýran ramma um þann farveg sem 

samstarfsverkefni skal rekið í og má þar einna helst nefna grunnskólalögin í því samhengi. Í 

þeim ákvæðum þar sem ekki er kveðið á um í hvernig farvegi samstarfi skuli háttað, má 

álykta að reglum sveitarstjórnarlaga skuli fylgt. Má einnig álíta það kost þegar vísað er til að 

um samvinnu skuli fylgt ákvæðum sveitarstjórnarlaga, því þau lög eru  mjög afmörkuð hvað 

varðar form samstarfs. Þó má benda á að ef lög kveða á um „annað samstarf“ eða annað slíkt 

orðalag séu línur í þessum efnum ekki alveg jafn skýrar, því þá má velta upp þeim 

spurningum hvort hægt sé að haga samstarfi á annan hátt en skv. ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga. Álíta má hér að slíkt sé ekki útilokað en samningar þurfa þá alltaf að vera í 

samræmi við ákvæði svsl. Fjallað hefur verið um að ekki má gera nýja samninga um 

samvinnu sem ganga gegn ákvæðum svsl., og þeir samningar sem í gildi eru þurfa að minnsta 

kosti að uppfylla skilyrði sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Ef sérákvæði laga inniheldur 

sjálfstæða samvinnuheimild, þar sem kveðið er á um form samstarfs, t.d. ákvæði 2. mgr. 45. 

gr. grunnskólalaganna og 2. mgr. 14. gr. brunavarnalaganna, þar sem veittar eru heimildir 
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 Landshlutasamtök sveitarfélaga. Starfsemi landshlutasamtaka og tillögur að framtíðarfyrirkomulagi 

svæðisbundinnar samvinnu, bls. 8.  
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 Dæmi um slíkt félagsform er Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, en félagið er hlutafélag. 
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fyrir eitt sveitarfélag til þess að rækja verkefni fyrir annað sveitarfélag, þá ber að túlka þau 

ákvæði nú í samræmi við 96. gr. svsl. Ætla má að slíkar heimildir hafi haft meira vægi sem 

sjálfstæðar heimildir fyrir tilkomu 96. gr. svsl. inn í sveitarstjórnarlögin. 

Að lokum má svo nefna að lagabálkarnir geta verið þess eðlis að ákvarðanir sem teknir 

eru um verkefni séu með þeim hætti að vald sé veitt til töku stjórnvaldsákvarðana, og má þar 

einna helst nefna barnaverndarlög sem dæmi. Má af því leiða að slíkt samstarf beri því að fara 

fram með þeim hætti að samvinna fari eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga þar sem heimildir eru 

veittar til slíks framsals valds, þ.e. 94. gr. og 96. gr. svsl. 

6. Lokaorð 

Samvinna sveitarfélaga um rækslu verkefna hefur  farið vaxandi, meðal annars vegna þess að 

verkefni sveitarfélaganna verða sífellt fleiri. Ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 

endurspegla þessa þróun vel, en lögin hafa yfir að búa ítarlegum ákvæðum um samvinnu 

sveitarfélaga, að minnsta kosti ef miðað er við eldri sveitarstjórnarlög.   

Vissir kostir og gallar geta fylgt samvinnu sveitarfélaga og hafa ókostirnir helst verið 

nefndir þeir að viss lýðræðishalli getur orðið ef vald færist af hendi sveitarstjórnar, sem lögum 

samkvæmt er kjörin af almenningi til annarra aðila, eins og til dæmis byggðasamlaga sem 

kjörin eru af sveitarstjórnum, skv. ákvæði 94. gr. svsl. Þar með er ákvörðunarvaldið komið 

fjær almenningi ef svo má segja. Að auki getur komið til ýmissa álitamála við útfærslu 

ákvæðis 96. gr. svsl., þ.e. þegar eitt sveitarfélag felur öðru sveitarfélagi að sjá um verkefni 

fyrir sig. Getur slíkt fyrirkomulag að vissu leyti boðið upp á vissa hættu á ólögmætu 

valdframsali og valdmörkin milli sveitarfélaganna þurfa þá að vera skýr. Sérstaklega 

mikilvægt er að halda utan um slíka framkvæmd hvað varðar stór og mikilvæg málefni þar 

sem oft er um að ræða að stærra sveitarfélag geri slíkan samning við minni sveitarfélög sem ef 

til vill hafa ekki burði til að sjá um þjónustu á mikilvægum verkefnum á eigin forsendum.  En 

með setningu ákvæðis 96. gr. svsl. var ætlunin að ná betur utan um álitaefni sem skapast geta 

og marka þar með skýrari línur sbr. athugasemdir við kafla XI. frumvarps til 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
153

 Ein þeirra nýjunga sem kom fram með 

sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 er að ekki má gera nýja samninga um samvinnu 

sveitarfélaga sem ganga gegn lögunum. Má af því álykta að samvinna skv. sérlögum verði að 

uppfylla skilyrði sveitarstjórnarlaga. Að minnsta kosti þurfa samningar skv. sérlögunum að 

uppfylla skilyrði svsl., sbr. 6. tölul. I. gr. til bráðabirgða við svsl. Sérlögin geta þó búið yfir 
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sérheimildum til samvinnu, en líta ber þá til ákvæða svsl. hvað varðar samvinnuna. Eins getur 

eðli verkefna ráðið því í hvaða samvinnuformi vinna ber verkefni, en nokkur sérlaganna fela í 

sér að sveitarstjórnir geta framselt vald til töku stjórnvaldsákvarðana. Slíkt samstarf getur þá 

einungis farið fram á þeim grundvelli þar sem skýrar heimildir eru veittar til slíks 

valdframsals. Fjölmargir samningar hafa verið gerðir af sveitarfélögum um samvinnu og þar 

af flestir fyrir gildistöku laga nr. 138/2011 en samkvæmt 6. tölul. I. gr. til bráðabirgða við 

svsl., skulu slíkir samningar sem í gildi eru uppfylla ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 en 

eftir 15. október 2014 skulu allir samningar um samvinnu sveitarfélaga uppfylla skilyrði laga 

nr. 138/2011. Ætla má að með þessu ákvæði minnki vægi sjálfstæðra samvinnuheimilda 

sérlaga, og má þar nefna sem dæmi samvinnuheimildir í sérlögum sem fela í sér að eitt 

sveitarfélag taki að sér verkefni fyrir annað sveitarfélag, bæði vegna tilkomu 96. gr. svsl. í 

sveitarstjórnarlögin og einnig vegna þess að allir samningar um samvinnu þurfa nú að 

uppfylla skilyrði svsl. 

Álíta má það mikinn kost á lögum nr. 138/2011 að tiltaka sérstaklega hvaða skilyrði 

samningur um samvinnu þarf að uppfylla, bæði hvað varðar hina almennu samvinnuheimild 

92. gr. svsl. og einnig um samvinnu skv. 94. gr. og 96. gr. svsl. Það getur til dæmis skipt 

miklu máli í hvaða formi samstarf er. Þá sérstaklega hvað varðar ákvarðanatöku og ábyrgð á 

skuldbindingum. Til dæmis fer um ábyrgð sveitarfélaga sem stofna hlutafélag um vissa 

starfsemi eftir hlutafélagalögum, þ.e. sveitarfélögin bera aðeins takmarkaða ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins ef félagið fer í þrot. Hins vegar ef samstarf fer fram með stofnun 

byggðasamlags bera sveitarfélögin einfalda ábyrgð á skuldbindingum byggðasamlagsins.  

Stofnun byggðasamlags, skv. 94. gr. svsl. getur verið góður kostur fyrir sveitarfélög 

varðandi rækslu stærri verkefna. Í samningi um stofnun byggðasamlags eru gerðar miklar 

kröfur til efnis samnings og kveða þarf skýrt á um valdheimildir. Byggðasamlag starfar í 

umboði sveitarfélaganna og telst vera stjórnvald. Gera verður þær kröfur til byggðasamlags að 

það starfi einungis að þeim verkefnum sem því er ætlað skv. markmiðum og tilgangi 

samnings. Byggðasamlag getur ekki sjálft tekið ákvarðanir sem varða verulega fjárhag 

sveitarfélaganna, heldur geta sveitarstjórnir einar tekið slíkar ákvarðanir. 

Ábyrgð sveitarfélaga á skuldbindingum byggðasamlags er því marki bundin að þau bera 

einfalda ábyrgð á skuldbindingum þess. Ef byggðasamlag getur ekki greitt skuldir sínar þá er 

hægt að ganga að hverju sveitarfélaganna sem er og krefja um greiðslu. Það sveitarfélag sem 

krafið er um greiðslu skulda hefur þá endurkröfurétt á hin aðildarsveitarfélögin. Ljóst er þó að 

slíkt getur verið erfitt viðfangs ef til dæmis eitt aðildarsveitarfélaganna er mjög illa statt 

fjárhagslega. Í þessu samhengi má líka hugsa sér að framkvæmdir á vegum byggðasamlags 
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geta hugsanlega gengið erfiðlega ef innanborðs er sveitarfélag sem er stórskuldugt og ræður 

illa við stórar framkvæmdir sem byggðasamlagið hyggst ráðast í. Ákvæði um fjármál 

sveitarfélaganna skv. svsl. geta þá takmarkað getu sveitarfélaga til að standa í mjög 

kostnaðarsömum framkvæmdum. 

Ákvæði 95. gr. svsl. fjallar um úrgöngu og slit byggðasamlags. Ákvæðið er ítarlegt og er 

meðal annars kveðið á um að almennur uppsagnarfrestur sé tvö ár, en fresturinn getur farið 

upp í fimm ár ef miklir samfélagslegir hagsmunir eru að baki. Helst myndi vera um slíkt að 

ræða ef brottfall eins sveitarfélags úr samstarfi hafi þau áhrif að byggðasamlagið geti illa 

starfað áfram eftir slíka úrsögn, til dæmis ef sveitarfélag sem vill burt úr samstarfi hefur átt 

langstærsta eignarhlutinn í byggðasamlaginu. Vert er að benda á að nokkurt misræmi er um 

stofnun byggðasamlags og um slit þess. Í samningi um byggðasamlag þarf að vera kveðið á 

um eignarhlut hvers og eins aðildarsveitarfélaga í byggðasamlaginu, en við slit þess er afgangi 

eigna og eftirstöðvum skulda jafnað niður á aðildarsveitarfélögin í hlutfalli við íbúatölu. Verið 

getur að eitt aðildarsveitarfélaganna auki talsvert íbúatölu sína umfram hin sveitarfélögin frá 

stofnun byggðasamlagsins eða þá að íbúum í einu sveitarfélagi fækki mjög umfram hin 

sveitarfélögin. Þetta getur þá þýtt að sveitarfélög þar sem íbúum hefur fækkað mikið fái minni 

eignarhlut greiddan út prósentulega séð, en sveitarfélög þar sem íbúum hefur hefur fjölgað 

hagnast aftur á móti af þessu fyrirkomulagi. Það sama gildir um skuldir byggðasamlagsins, ef 

þær eru umfram eignir. Sveitarfélög þar sem íbúum hefur fækkað hagnast þá á þessu 

fyrirkomulagi. Má álykta að þetta sé viss galli á lögunum og væri skýrara að hafa samræmi á 

milli inngöngu í byggðasamlag og um slit þess. Einnig má benda á visst ósamræmi milli 

ákvæða um úrgöngu úr byggðasamlagi og um slit þess. Við úrgöngu fær sveitarfélag nettó 

eignarhlut sinn leystan út núvirðisreiknaðan í samræmi við efni samnings skv. 94. gr. svsl., 

sbr. 2. mgr. 95. gr. svsl. Þá fær það til baka allavega það fjármagn sem það lagði til í upphafi 

án þess að íbúatala komi við sögu varðandi útreikning nettó eignarhlutans. Væri þá hugsanlegt 

að ef byggðasamlag stefnir í slit, að sveitarfélag sjái sér frekar hag í að ganga úr 

byggðasamlaginu áður en af slitum verður. 

Í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 kom inn það nýmæli að einu sveitarfélagi er heimilt 

að rækja verkefni fyrir eitt eða fleiri sveitarfélög, sbr. 96. gr. svsl. Slík framkvæmd hafði þó 

þekkst áður í sérlögum. Mikið bar á því áður að sveitarfélög gerðu þjónustusamninga við 

sveitarfélög um rækslu tiltekinna verkefna en með ákvæði 96. gr. svsl. var ætlunin að skerpa 

slíka framkvæmd og lögbinda hana í sveitarstjórnarlög. Tilgangurinn var meðal annars sá að 

slíkir samningar gátu falið í sér vissa lagaóvissu ef eitthvað kom upp á í samstarfinu, 

sérstaklega ef samingur fól í sér framsal valds til töku stjórnvaldsákvarðana. Rétt eins og um 
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byggðasamlög þarf að hafa skýr valdmörk milli þeirra aðila sem að samstarfinu standa, og 

ekki er hægt að fela sveitarfélagi er rækir verkefni ótakmarkað vald umfram það sem stendur í 

samningi aðila. Lög nr. 138/2011 eru enn tiltölulega ný og því hefur ekki myndast mikil 

framkvæmd um samningsgerð skv. ákvæði 96. gr. svsl., en það á þó líklegast eftir að breytast, 

sérstaklega þar sem sveitarfélögin hafa verið iðin til þessa við gerð samninga sín á milli um 

ýmiskonar þjónustu og verkefni.  

Sveitarfélögum eru veittar heimildir til samvinnu við einkaaðila skv. 100. gr. svsl., og 

ennfremur eru byggðasamlögum einnig veittar slíkar heimildir. Í ákvæði 96. gr. svsl. er einnig 

að finna heimildir fyrir sveitarfélag sem rækir verkefni fyrir önnur sveitarfélög til þess að gera 

samninga við einkaaðila, en tiltaka þarf slíkar heimildir í samningi sveitafélaganna. Hvað 

varðar heimildir sveitarfélaga í sameiningu til þess að gera samninga við einkaaðila má ráða 

að slíkt getur verið leyfilegt, meðal annars með heimildum í sérákvæðum annarra laga en 

sveitarstjórnarlaga, en slíkar heimildir velta þó á eðli þeirra verkefna sem um ræðir. 
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