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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samstarf sveitarfélaga á Austurlandi og þau 
fjölbreyttu form sem það tekur á sig. Svæðið sem fjallað er um nær frá Vopnafirði í 
norðri til Djúpavogs í suðri. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á 
samstarfið, birtingarmynd þess og þróun. Um leið eru kostir og gallar þess metnir, 
einkum út frá kenningum um stýrinet sem lagðar eru til grundvallar auk kenninga um 
stærðarhagkvæmni og nálægðarregluna. Greint er frá helstu atriðum í lagaumhverfi 
sveitarfélaga, komið inn á þau verkefni sem sveitarfélögin hafa með höndum og 
verkefninu Sóknaráætlanir landshluta gerð skil. Fjallað er um sveitarfélögin á 
Austurlandi og þau verkefni sem þau kjósa að leysa í samstarfi. Þetta er gert til að 
varpa megi ljósi á hversvegna mismunandi form verða fyrir valinu í samstarfi 
sveitarfélaganna og til að meta kosti og galla samstarfsins. Niðurstöður benda til 
þess að val að á samstarfsformi velti á því að mismunandi form henta mismunandi 
verkefnum, til samstarfsins hefur verið stofnað á mismunandi tímum og mismunandi 
starfssvæði eru undir í samstarfsverkefnunum. Þá er bent á lýðræðislega ágalla 
stýrineta sem sinna verkefnum á sviði samfélagsþróunar á Austurlandi.   

!
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1 Inngangur 

Íslenska sveitarstjórnarstigið hefur þróast mikið á síðustu áratugum með tilfærslu 
verkefna frá ríki til sveitarfélaga, sameiningu sveitarfélaga og nýjum leiðum í 
samskiptum ríkis og sveitarfélaga.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samstarf sveitarfélaga á Austurlandi og þau 
fjölbreyttu form sem það tekur á sig. Svæðið sem fjallað er um nær frá Vopnafirði í 
norðri til Djúpavogs í suðri. Samstarf hefur verið með sveitarfélögum á Austurlandi 
um áratugaskeið. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á samstarfið og 
birtingarmyndir þess, hversvegna mismunandi form verða fyrir valinu í samstarfinu. 
Um leið eru kostir og gallar samstarfsins metnir, einkum út frá kenningum um stýrinet.  
Byrjað er á fræðilegri umræðu um sveitarstjórnarmál og kenningum um 
stærðarhagkvæmni, nálægðarregluna og stýrinet gerð skil. Greint er frá helstu 
atriðum í lagaumhverfi sveitarfélaga og komið inn á þau verkefni sem sveitarfélögin 
hafa með höndum. Verkefninu Sóknaráætlanir landshluta er gerð skil. Þá er fjallað 
um sveitarfélögin á Austurlandi og þau verkefni sem þau kjósa að leysa í 
einhverskonar samstarfi sín á milli. 

Í lokin eru helstu þættir umfjöllunarinnar teknir saman og rýnt í samstarfið og þær 
birtingarmyndir sem það hefur tekið á sig út frá fræðilegri nálgun. Að lokum verðar 
hugmyndir um næstu skref í samstarfi austfirskra sveitarfélaga reifaðar. 
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2 Grundvöllur tilveru sveitarfélaga; stærðarhagkvæmni, 
nálægðarreglan og stýrinet  

Sveitarstjórnarmál áttu lengi vel ekki uppá pallborðið innan stjórnmálafræðinnar. 
Framan af var lítið um fræðileg skrif um sveitarstjórnarstigið en því er engu að síður 
svo farið að nær öllum nútíma lýðræðisríkjum er skipt í sveitarfélög. 1 

Helstu ástæður skiptingar ríkja í sveitarfélög eru taldar vera þrjár. Í fyrsta lagi að 
stuðla að frelsi og valddreifingu í takt við hugmyndir Montesque og höfunda 
Bandarísku stjórnarskrárinnar. Í annan stað að stuðla að þátttöku borgara í 
ákvörðunum um nærumhverfið, að færa stjórnsýsluna nær vettvangi. Síðast en ekki 
síst eiga sveitarfélög að stuðla að hagkvæmni í opinberri þjónustu. Sveitarstjórnir 
þekkja aðstæður á hverjum stað best og geta því lagað þá þjónustu sem er á þeirra 
hendi að þörfum samfélagsins.2  
 Segja má að sveitarstjórnir hafi tvíþætt hlutverk sem stangast að mörgu leyti á; 
að veita lögbundna opinbera þjónustu og að vera pólitískt stjórnvald. 3 
Sveitarstjórnum sem kosnar eru beinni kosningu er þröngur stakkur sniðinn þegar 
kemur að pólitískri stefnumótun. Á þeim hvílir lagaleg skylda að sinna ákveðinni 
þjónustu óháð því hvort sú þjónusta samræmist þeirri pólitísku hugsjón sem þeir voru 
kjörnir útá. Sú opinbera þjónusta sem sveitarfélögin þurfa að sinna er að mörgu leyti 
forsenda fyrir tilvist þeirra sem pólitísks stjórnvalds. Um leið kemur það í veg fyrir að 
sveitarfélög séu sterk í pólitískri stefnumótun. Færa má rök fyrir því að þarna skarist 
sérfræðingaræði (technocracy) og lýðræði (democracy). Stjórnmálamenn og þeirra 
pólitíska stefna eða hugsjón getur verið í beinni mótsögn við þann opinbera ramma 
sem þeir starfa innan. Þar ráða embættismenn og sérfræðingar oftar en ekki ríkjum.4  

                                                      
1 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 9. 
2 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 20. 
3 Colin Copus. ,,English Local Government: Neither Local nor Government” í Territorial 

Consolidation Reforms in Europe. Ritstjóri Pawel Swianiewicz, 95 -126. (Budapest: Open 
Society Institute, 2010), 100-103.  

4 Colin Copus. ,,English Local Government: Neither Local nor Government” í Territorial 
Consolidation Reforms in Europe. Ritstjóri Pawel Swianiewicz, 95 -126. (Budapest: Open 
Society Institute, 2010), 100-103.  
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2.1 Stærðarhagkvæmni 
Hagkvæmni hlýtur ávallt að vera eitt af fjölmörgum markmiðum opinberra aðila 

og þar eru sveitarfélög engin undantekning. Sveitarfélög eiga að vera vettvangur 
pólitískrar þátttöku í nærumhverfinu. Þau eiga að gegna ákveðnu 
valdtemprunarhlutverki með því að hluti valds og ábyrgðar er færður frá ríkinu. Auk 
þess eiga þau að auka hagkvæmni í opinberri þjónustu. 5 

Stærðarhagkvæmni er vítt hugtak sem notað hefur verið til innan hagfræðinnar í 
tengslum við stærð og umfang fyrirtækja. Hagfræðingar hafa flokkað 
stærðarhagkvæmni í þrennt; innri stærðarhagkvæmni einstakra fyrirtækja, ytri 
stærðarhagkvæmni innan einstakra atvinnugreina og ytri stærðarhagkvæmni á milli 
atvinnugreina og fyrirtækja. Líta má á sveitarfélög sem fyrirtæki í þessu samhengi og 
á því lýsing á innri stærðarhagkvæmni við þegar rætt er um stærðarhagkvæmni 
sveitarfélaga. Sú stærðarhagkvæmni tekur til hagkvæmni stórra eininga. Hagkvæmni 
felst í lækkun kostnaðar á hverja einingu eftir því sem framleiðslan eykst. Í tilfelli  
sveitarfélaga á framleiðsla við um þjónustu og önnur verkefni þeirra. Hver eining 
getur þá verið nemandi í skóla, blóm til gróðursetningar eða útreikningur á launum. 
Fastur kostnaður dreifist á fleiri einingar og stórar fjárfestingar geta skilað auknum 
afköstum miðað við kostnað.6    

Í Evrópu eru hugmyndir um stærðarhagkvæmni sveitarfélaga ráðandi og smærri 
sveitarfélög hafa verið sameinuð í stærri til að auka hagkvæmni í þjónustu. Í 
Bandaríkjunum hafa slíkar hugmyndir síður átt upp á pallborðið. Þar er talað um að 
litlar einingar auki frekar aðhald með sveitarstjórnum og skili þess vegna hagkvæmari 
rekstri. Það er því ekki sjálfgefið að stærra þýði alltaf hagkvæmara.7 
Frá því á seinni hluta síðustu aldar hefur verið hávær krafa um sameiningu íslenskra 

                                                      
5 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 20. 
6 Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, Byggðir og búseta: Þéttbýlismyndun á 

Íslandi. (Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2002), 36-38.  
7 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001),19-20. 
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sveitarfélaga enda þau almennt minni en gengur og gerist í löndunum í kringum 
okkur.8 Fleiri verkefni hafa einnig verið færð á hendur sveitarfélaganna sem kallar á 
meira samstarf smærri sveitarfélaga við önnur um úrlausn þeirra eða sameiningu 
smærri eininga í stærri. Því má velta fyrir sér í þessu samhengi hversu stórt er 
hagkvæmt þegar kemur að þjónustu og úrlausn þeirra verkefna sem eiga að vera á 
hendi sveitarfélaga. 
 Í skýrslu um endurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá árinu 2010 
er fjallað um stærðarhagkvæmni og útgjöld sveitarfélaga eftir stærð og samsetningu 
skoðuð. Jöfnunarsjóðurinn hafði fram að endurskoðuninni notast við svokallaða 
hagkvæmnilínu vegna jöfnunarframlaga sinna. Hagkvæmnilínan átti að skýra 
kerfisbundin tengsl útgjalda og stærðar, það er setja stærðarhagkvæmni á línulegt 
form. Ársreikningar frá 2008 voru notaðir við vinnuna og kom í ljós að sú 
hagkvæmnilína sem notuð hafði verið átti ekki lengur við. Gamla hagkvæmnilínan 
hafði gert ráð fyrir mikilli hagkvæmniaukningu frá 2.400 íbúum og upp í 9.000 íbúa, 
þar sem hagkvæmni ykist nánast með hverjum íbúa. Samkvæmt henni náðist 
hámarks stærðarhagkvæmni við 22.000 íbúa. Starfshópurinn sem vann að 
endurskoðuninni setti fram nýja hagkvæmnilínu sem var betur í takt við niðurstöður 
þeirra. Niðurstöðurnar sýna ekki jafn mikil tengsl milli íbúafjölda og hagkvæmni og 
fyrri lína hafði gert. Það var erfitt að sjá línulega fylgni eftir fjölda í útgjöldum 
sveitarfélaga með færri en 5000 íbúa. Hjá sveitarfélögum með 5000 til 9000 íbúa 
eykst hagkvæmni eftir íbúafjölda. Eftir það er ekki hægt gera ráð fyrir að hagkvæmni 
aukist með fjölgun íbúa.9 
 Í gegnum tíðina hafa ýmsir skilgreint við hvaða stærð hagkvæmni í rekstri 
sveitarfélaga sé mest. Gunnar Helgi Kristinsson komst til að mynda að því að 
hagkvæmnimörkin lægju á Íslandi við 10.000 íbúa.10 Ákaflega skiptar skoðanir eru 
því um heppilega stærð sveitarfélaga og ekkert eitt rétt svar til um hver sé rétta 

                                                      
8 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 29. 
9 Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið, Heildarendurskoðun á reglum jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga. (Reykjavík: Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið, 2010), 45-49. 
10 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 83. 
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stærðin. Stærðarhagkvæmni hlýtur alltaf að velta á eðli þeirra verkefna sem 
sveitarfélögum er ætlað að inna af hendi, stjórnsýslulegu skipulagi þeirra, 
landfræðilegum aðstæðum og öðrum ytri þáttum. Spurningin um hversu stór 
sveitarfélög ættu að vera er í sjálfu sér pólitísk og svör við henni velta á 
hugmyndafræði og hagsmunum.  
 

2.2 Nálægðarreglan 
Nálægðarreglan (principle of subsidarity) felur í sér að vald eða umsjón 

verkefna skuli vera eins nálægt borgurum og við á hverju sinni. Meginmarkmið 
reglunnar er að tryggja lægri stjórnstigum sjálfstæði gagnvart miðlægu stjórnvaldi. 
Þannig tryggir hún valddreifingu milli stjórnsýslustiga, hvort sem er innan ríkja eða á 
alþjóðlegum grundvelli. Hana má útfæra í samskiptum yfirþjóðlegra stofnana við 
aðildarríki, alríkis við ríki eða ríkis við sveitarstjórnir. Reglan er grunnur að stjórnsýslu 
sambandsríkja og hefur verið bundin í sáttmála Evrópusambandsins. 
Nálægðarreglan kemur í veg fyrir afskipti æðra stjórnvalds af málefnum sem neðra 
stjórnsýslustig getur tekið fullnægjandi á en tryggir um leið aðkomu æðra stjórnvalds 
að þeim málum sem neðri stjórnsýslustig geta ekki sinnt á fullnægjandi hátt.11 

Nálægðarreglan hefur haft nokkuð mikil áhrif á hugmyndir um landfræðilega 
skiptingu valds í Evrópu. 12  Hugmyndir af svipuðum meiði og nálægðarreglan eiga 
sér langa sögu sem pólitísk hugmyndafræði í evrópskri stjórnmálahugsun sem hefur 
verið rakin allt til Forn-Grikkja. Samhljómur er með nálægðarreglunni í hugmyndum 
margra stjórnmálahugsuða, svo sem Montesquieu, Locke og Tocqueville. Eftir seinni 
hluta nítjándu aldar urðu kaþólskir samfélagskenningasmiðir helstu stuðningsmenn 
nálægðarreglunnar.13   

 Þegar kemur að sveitarstjórnarmálum er auðvelt að skýra inntak 

                                                      
11 Roberta Panizza, „The principle og subsidiarity.” European Parlament 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/characteristics/article_7148_en.ht
m (sótt 6. apríl 2013). 

12 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 13. 

13 Paolo G. Carozza,. „Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights 
Law.“ American Journal of International Law (2003), 40-42 
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nálægðarreglunnar á þann hátt að sveitarstjórnir þekkja aðstæður á hverjum stað og 
geta lagað þjónustuna að þörfum samfélagsins. Ef sveitarfélög væru ekki til staðar 
þyrfti miðstýrt ríkisvald að sinna öllum verkefnum sem þau hafa með höndum. Þetta 
myndi leiða til mun flóknara kerfis. Í deildaskiptu stigveldi ríkisvaldsins er líklegt að 
boðleiðir yrðu langar og samhæfing erfið. Hin ýmsu mál borgara myndu heyra undir 
stofnanir, sem heyrðu undir yfirstofnanir og ráðuneyti. Landstjórninni er skipt í 
lóðréttar einingar á meðan sveitarstjórnir eru fjölskipað stjórnvald sem sinna 
verkefnum lárétt. 14 

 

2.3 Stýrinet 
Kenningar um stýringu og stýrinet (governance/governance networks) lýsa 

stjórnarfari samfélags þar sem opinberar stofnanir, einkaaðilar og félagasamtök vinna 
samhliða að stýringu samfélagsins. Þannig verða til samstarfsnet ólíkra aðila sem 
sinna samfélagsverkefnum.15 Stýrinet felast að mörgu leyti í því að tengslanet 
myndist milli skipulagsheilda, innan hins opinbera og utan þess. Stýrinet er skilgreint 
sem „allstöðugt, samhæft ferli samvinnu og samskipta, sem stefnumótandi aðilar, 
m.a. frá hinu opinbera, einkageiranum og þriðja geiranum taka þátt í“.16 

Kenningar um stýrinet lýsa framtíðarsýn þar sem sveitarfélög gætu orðið einn 
aðili meðal margra og þau forréttindi sem felast í því að því að vera hluti hins 
opinbera gætu að mörgu leyti horfið. Aðilar sem að stýrinetunum kæmu væru  
hagsmunasamtök, einkafyrirtæki, opinberar stofnanir og stjórnmálamenn. Þessir 
aðilar myndu þannig tengjast flóknu neti opinberrar stýringar. 17 

Kenningarnar lýsa framtíðarsýn og stýrinet eru tiltölulega nýtt hugtak í íslenskri 
stjórnsýslu. Þó hefur einfaldri útgáfa nokkurskonar stýrineta verið hér við lýði þar sem 

                                                      
14 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 16. 
15  Gunnar Helgi Kritinnsson, „Lýðræði: Drög að greiningu.“ Stjórnmál og stjórnsýsla (2008), 91. 

http://skemman.is/en/stream/get/1946/8971/23942/1/a.2008.4.1.4.pdf (sótt 4. apríl 2013) 

16 Stjórnarráð Íslands, „Almennt um stýrinet: Skilgreining og útskýring á hugtakinu stýrinet.” 
http://stjornarrad.is/sl/styrinet-stjornarradsins/kynning/ (sótt 15. apríl 2013). 

17 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 19. 
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aðilar víðsvegar úr samfélaginu hafa átt sæti í stýrihópum og nefndum á vegum hins 
opinbera.18 

Stýrinet geta verið óformleg og óskipulögð eða formleg og skipulögð. Eins geta 
stýrinet verið sjálfsprottin undir vissum kringumstæðum eða orðið til vegna 
stefnumörkunar og ákvarðanatöku hins opinbera. Samhæfing er nauðsynleg til þess 
að stýrinet virki sem best. Sameiginleg sýn og samræming markmiða þeirra sem að 
stýrineti koma er mikilvæg og upplýsingar þurfa að berast á milli þátttakenda með 
skilvirkum hætti. Ýmis rök hafa verið færð fyrir notkun stýrineta. Þau kalla saman 
ólíka aðila við ákvarðanatöku, tryggja yfirsýn, koma í veg fyrir tvíverknað og hvetja til 
nýsköpunar. Þau bjóða uppá möguleika til sérhæfingar og geta leitt til meiri 
stærðarhagkvæmni án sameiningar en með auknu samstarfi. 19 

Þrátt fyrir að hið opinbera gegni enn ríku hlutverki á öllum stigum samfélagsins 
er þróunin í þá átt að völd þess minnki. Hið opinbera einokar ekki ennþá þá þætti 
sem snerta velferð fólks á þann hátt sem það gerði. Þetta gerist bæði með 
meðvituðum stefnumótandi ákvörðunum um stýringu í netum en einnig vegna 
annarra tilviljanakenndari þátta. Þannig er hugmyndin um sjálfstætt ríki sem stjórnar 
landi og þjóð í láréttu skipulagi með lögum og reglum að verða minna ráðandi en í 
staðinn fyrir hana koma stýrinet sem byggja á samvinnu hins opinbera, einkaaðila og 
félagasamtaka, samningum og trausti. 20 

Stýrinet eru þó ekki gallalaus. Fram hefur komið gagnrýni er snertir skerðingu 
lýðræðis við slíka stýringu. Kenningar um stýrinet og lýðræðiskenningar fela í sér að 
lýðræðislegir ágallar geti verið á stýrinetum. Þau búa þó yfir ýmsum lýðræðislegum 
möguleikum þegar kemur að ríkari tækifærum til þátttöku.21  
Stýrinet hafa einkum verið gagnrýnd fyrir að vera ógagnsæ þegar kemur að virkni og 
ákvarðanatöku og skort á lýðræðislegri ábyrgð þátttakenda. Eva Sørensen og Jacob 

                                                      
18 Stjórnarráð Íslands, „Almennt um stýrinet: Skilgreining og útskýring á hugtakinu stýrinet.” 

http://stjornarrad.is/sl/styrinet-stjornarradsins/kynning/ (sótt 15. apríl 2013). 

19 Stjórnarráð Íslands, „Almennt um stýrinet: Skilgreining og útskýring á hugtakinu stýrinet.” 
http://stjornarrad.is/sl/styrinet-stjornarradsins/kynning/ (sótt 15. apríl 2013). 

20 Eva Sørensen og Jacob Torfing, „The Democratic Anchorage of Governance Networks.“ 
Scandinavian Political Studies. (2005) 201-203 

21 Eva Sørensen og Jacob Torfing, „The Democratic Anchorage of Governance Networks.“ 
Scandinavian Political Studies. (2005) 201-203 
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Torfing (2005) komast að þeirri niðurstöðu að til þess að efla lýðræðislegt gildi 
stýrineta þurfi að auka tengingu þeirra við kjörna fulltrúa, stækka þátttökugrundvöll í 
þeim tengdum samtökum og koma almennt á lýðræðislegra skipulagi í kringum þau. 
22 

Stýrinet sem slík eru hvorki sérstaklega lýðræðisleg né ólýðræðisleg. Hversu 
lýðræðisleg stýrinet geta orðið veltur á formi þeirra og framkvæmd. Til að mynda 
verða þau sjaldnast mjög lýðræðisleg þar sem lýðræðissjónarmið koma ekki að 
mótun þeirra eða þau einkum notuð sem leið til niðurskurðar hjá hinu opinbera.  
Sørensen og Torfing setja fram fjögur megin viðmið til að meta lýðræðislegt gildi 
stýrineta. Þeim sé stjórnað af kjörnum fulltrúum, að þátttaka í þeim endurspegli 
félagafjölda í þeim hópum og samtökum sem eiga að þeim hlut, að þau beri ábyrgð 
gagnvart tilgreindum viðeigandi hópi borgara og að þau fylgi í starfsemi sinni 
lýðræðislegum reglum og verklagi.23 

Hugmyndin um stýrinet sem stjórnað er af kjörnum fulltrúum gengur að mörgu 
leyti gegn grunnhugmyndum um stýrinet, þar sem hið opinbera á að verða einn aðili 
meðal margra og forréttindi þess tapast.24 

Meta-stýring snýst um að koma böndum á stýrinet sem annars eru sjálfráð 
með því að móta í kringum þau reglur og starfsskilyrði. Meta-stýring er í raun stýring 
stýringar ef svo má að orði komast. Meta-stýring byggir upp skilyrði samráðs og 
samstarfs ólíkra aðila sem koma að stýrinetum til að tyggja samhæfingu og eftirfylgni 
með skilgreindum markmiðum þeirra.25   Meta-stýring felst í fjölbreyttum leiðum við að 
stjórna hinum ýmsu ferlum stýrineta. Meta-stýring felst þannig ekki í því að steypa 
stýrinet í óumbreytanleg form heldur að koma böndum á flókin og fjölbreytileg tengsl 
aðila innan stýrineta. Stýring hins sjálfstýrða. Hugtakið meta-stýring felur ekki í sér 

                                                      
22 Eva Sørensen og Jacob Torfing, „The Democratic Anchorage of Governance Networks.“ 

Scandinavian Political Studies. (2005) 201-203 

23 Eva Sørensen og Jacob Torfing, „The Democratic Anchorage of Governance Networks.“ 
Scandinavian Political Studies. (2005) 201-203 

24 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2001), 19. 

25 Eva Sørensen og Jacob Torfing, „The Democratic Anchorage of Governance Networks.“ 
Scandinavian Political Studies. (2005) 201-203 
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hvernig slík stýring eigi að fara fram, um það eru kennismiðir ósammála. Meta-stýring 
er miklu frekar einhverskonar regnhlífarhugtak yfir nothæfar leiðir til að koma böndum 
á stýrinet sem annars stýra sér sjálf. Erfitt er að gera grein fyrir öllum þeim leiðum 
sem færar eru til að meta-stýringar en Sørensen (2006) setur þessar leiðir í fjóra 
flokka.26   

Fyrsti flokkurinn felur í sér að ramma inn umhverfi stýrineta. Þannig er hægt 
að setja starfsemi netanna skýr pólitísk, fjárhagsleg og skipulagsleg skilyrði. Þegar 
meta-stýring er framkvæmd með þessum hætti tekur sá sem skilyrðin setur ekki 
beinan þátt í stýrinetinu sjálfu en getur haft nokkur áhrif á útkomuna með settum 
skilyrðum.27 Annar flokkur meta-stýringar felst í að stýra stýrinetum á leiðbeinandi hátt 
án þátttöku. Með því að byggja í kringum stýrinet félagslega og pólitíska vitund og 
leiða þátttakendur stýrineta að niðurstöðu sem gæti hugnast öllum. Þetta getur verið 
áhrifarík leið til að hafa áhrif á stýrinet og hvetja til sameiginlegs átaks við stýringu. 
Þannig hefur leiðbeinandi meta-stýring ekki bein áhrif á stýrinet en beinir því í 
ákveðinn farveg.28 Þriðja leiðin til meta-stýringar er framkvæmd með stuðningi við 
stýrinet. Þessi leið bíður uppá meiri nálægð við stýrinetin. Þrátt fyrir það er meta-
stýring í gegnum stuðning ekki árangursrík leið til að ná sínu fram.29 Fjórði og síðasti 
flokkur meta-stýringar sem Sørensen setur fram er framkvæmdur með beinni þátttöku 
í stýrinetum. Þannig tekur meta-stýrandinn þátt í stýrineti á sömu forsendum og allir 
aðrir en getur með þeim hætti haft bein áhrif á vinnu netsins. Þannig verður meta-
stýrandinn einn aðili meðal margra þegar í stýrinetið er komið. Þessi leið til meta-
stýringar getur verið góð viðbót við hinar leiðirnar sem nýtanlegar eru við meta-
stýringu.30   

                                                      
26 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 

Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
27 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 

Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
28 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 

Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
29 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 

Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
30 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 

Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
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Það er samt ekki svo, eins og virðast má í fyrstu, að valið standi á milli þess 
að nýta stýrinet til að leysa verkefni eða hafa stjórn á lausn þess. Hægt er að hafa 
stjórn á stýrinetum með ýmsum aðferðum og þær hefur Sørensen greint í fjóra 
framangreinda flokka, hægt er að nýta aðferðir úr öllum flokkunum samhliða. 31 
Sørensen og Torfing telja það auka lýðræðislega framkvæmd stýrineta að þeim sé 
meta-stýrt af kjörnum fulltrúum.32 Hér hefur meta-stýring þannig verið sett fram sem 
tæki fyrir hið opinbera í þeim tilgangi að kjörnir fulltrúar geti haft stjórn á stýrinetum og 
þannig veitt þeim lýðræðislegt gildi. Staðreyndin er þó sú að hvaða aðili sem er sem 
aðild á að stýrineti getur beitt einhverju leiðum til meta-stýringar til að hafa áhrif á 
stýrinetin. 33 

 

                                                      
31 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 

Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
32 Eva Sørensen og Jacob Torfing, „The Democratic Anchorage of Governance Networks.“ 

Scandinavian Political Studies. (2005) 201-203 

33 Eva Sørensen, „Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Process of 
Democratic Governance.“ The American Review of Public Administration. (2006), 100-102 
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3 Umgjörð sveitarfélaga á Íslandi 

 Í þessum kafla er fjallað um sveitarstjórnarlög, helstu verkefni sveitarfélaga og 
sóknaráætlanir landshluta.  
 Sjálfræði sveitarfélaga er tryggt í stjórnarskrá.34 Á Íslandi eru í gildi 
sveitarstjórnarlög, lög um tekjustofna sveitarfélaga og stjórnsýslulög sem taka til 
sveitarfélaga eins og annarra opinberra aðila. Þá gilda sérstök lög um þau verkefni 
sem sveitarfélögum er ætlað að inna af hendi. Þar að auki eru í gildi reglugerðir um 
framkvæmd og útfærslu þessara laga.35  
 

3.1 Sveitarstjórnarlög 
 Í 78. grein stjórnarskrár lýðveldisins er fjallað um sveitarfélög. Í greininni kemur 
fram að sveitarfélög skuli ráða málefnum sínum sjálf eftir því sem lög kveða á um. 
Tekjustofnar sveitarfélaga og nýting þeirra eru jafnframt ákveðnir með lögum. 36 

Nálægðarreglan er þannig skjalfest í stjórnarskránni.  
 Ný sveitarstjórnarlög tóku gildi 1. janúar 2012. Samkvæmt þeim er landinu skipt 
í sveitarfélög sem ráða málefnum sínum á eigin ábyrgð. Stjórn sveitarfélaga er í 
höndum sveitarstjórna sem kjörnar eru lýðræðislegri kosningu í samræmi við 
landslög. Engu að síður fer ráðuneyti sveitarstjórnarmála með málefni sveitarfélaga, 
nú innanríkisráðuneytið. Ráðherra á að virða sjálfstjórn sveitarfélaga og ekkert 
málefni sem varðar hagsmuni sveitarfélags má leiða til lykta án umfjöllunar 
sveitarstjórnar.37  

 Sveitarfélög eru sjálfstætt stjórnvald og bera ábyrgð á framkvæmd þeirra 
verkefna sem þeim er falið að sinna. Þeim ber að sinna þeim verkefnum sem þeim er 
úthlutað með lögum en hafa svigrúm til að taka að sér verkefni sem þeim er leyft að 
sinna samkvæmt lögum. Sveitarfélög eru sjálfráð um gjaldskrár og hafa sjálfstæða 

                                                      
34 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. http://www.althingi.is/lagas/132a/1944033.html 
35 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Vegvísir sveitarstjórnarmanna.” 

http://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-sveitarfelaga/vegvisir-sveitarstjornarmanna/ 
(sótt 12. apríl 2013).  

36 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. http://www.althingi.is/lagas/132a/1944033.html 
37 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
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tekjustofna. Þau hafa vald til að ákveða hvernig þau nýta þessa tekjustofna, heimild 
til lántöku, ráðstöfun eigna og framkvæmd lögbundinna verkefna. Sveitarstjórn á að 
tryggja að sveitarfélagið fylgi lögum og sinni þeim verkefnum sem því er skylt að 
sinna en hefur sjálfræði um nákvæmlega hvernig hún kýs að sinna þeim. Afskipti 
annarra stjórnvalda af málefnum sveitarfélaga eiga ávallt að taka mið af sjálfstjórn 
þeirra.38 
 Í sveitarstjórnarlögum segir jafnframt að sveitarfélög geti haft samstarf um 
framkvæmd verkefna, geti þau ekki leyst þau sjálf eða telji samstarf hagkvæmara.  
 Sveitarfélögum er skylt að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum. 
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum á ráðuneyti sem fer með sveitarstjórnarmál að gefa 
árlega út yfirlit um lögmæt verkefni sveitarfélaga þar sem verkefnin eru flokkuð eftir 
því hvort þau eru lögbundin eða ekki.39 Samkvæmt samtali við sérfræðing á skrifstofu 
innanríkisráðuneytisins hefur slíkt yfirlit þó ekki verið gefið út.40  Sveitarfélög geta  
tekið að sér verkefni er varða íbúa þeirra ef engum öðrum hefur samkvæmt lögum 
verið falið að sinna þeim. Auk þess er sveitarfélögum skylt að vinna að velferð íbúa 
eftir getu.41   

 Í áttundu grein sveitarstjórnarlaga segir að sveitarstjórn fari með stjórn 
sveitarfélags og að starfsemi þess fari fram á einu stjórnsýslustigi nema annað leiði 
af lögum.42  

 Sveitarfélög geta ekki orðið gjaldþrota. Ef sveitarfélag kemst í svo alvarleg 
fjárhagsvandræði að það getur ekki staðið undir skuldbindingum sínum skal það 
tilkynna stöðuna til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Nefndin er skipuð af 
ráðherra og er sérstakt stjórnvald undir yfirstjórn hans. Hún á að fylgjast með 
fjármálum sveitarfélaga og hafa eftirlit með því að þau sé í samræmi við lög og 
reglur. Í einstökum tilvikum þegar ekki tekst að ná stjórn á fjármálum sveitarfélags 
eftir samráð og tillögur frá eftirlitsnefndinni getur ráðherra sett sveitarstjórn ákveðin 

                                                      
38 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
39 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
40 Viðtal við sérfræðing á skrifstofu innanríkisráðuneytisins, 3. maí 2013 

41 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
42 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
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skilyrði um hvernig hún skuli leysa úr málum sínum og loks svipt hana fjárræði.43    

 Í níunda kafla sveitarstjórnarlaga er fjallað um samvinnu sveitarfélaga. 
Samkvæmt lögunum er sveitarfélögum heimilt að hafa samstarf um lausn ákveðinna 
verkefna ef eðli máls eða lög komi ekki í veg fyrir það. Þessi samvinna á alltaf að 
grundvallast á samningum sveitarfélaga sem kjósa að hafa samstarf. Samninginn 
þarf að samþykkja í sveitarstjórn og hann á að taka til forms samvinnunnar, 
ákvarðanatöku, slits samvinnunnar og fjárhagslegra atriða.44   

 Samstarf getur farið fram í byggðasamlagi. Sveitarfélög stofna slík samlög í 
sameiningu til að annast framkvæmd einstakra verkefna svo sem rekstur skóla eða 
brunavarnir. Byggðasamlög eiga að hafa orðið byggðasamlag í heiti sínu eða 
skammstöfunina bs.  Aðildarsveitarfélög bera fjárhagslega ábyrgð á skuldbindingum 
byggðasamlags í hlutfalli við íbúatölu.45   

 Sveitarfélög geta jafnframt tekið að sér verkefni fyrir önnur sveitarfélög. Þegar 
þessi leið er farin má ákveða að sveitarfélög sem kaupa þjónustu af öðru hafi 
áheyrnarfulltrúa á fundum nefndar sem fjallar um verkefnið hjá því sveitarfélagi sem 
veitir þjónustuna. Fulltrúar í sveitarstjórnum sveitarfélaga sem þiggja þjónustu frá 
öðrum eiga sama rétt á aðgangi að upplýsingum um þjónustuna og fulltrúar í 
sveitarstjórnum þjónustuveitanda.  
 Samstarf getur einnig farið fram í gegnum landshlutasamtök sveitarfélaga. 
Hlutverk landshlutasamtakanna er að vinna að sameiginlegum hagsmunum 
sveitarfélaga í þeim landshluta sem þau starfa. Landshlutasamtökin geta tekið að sér 
verkefni með samningum eða heimildum í sérlögum. Slík verkefni eða starfsemi þurfa 
þó að tengjast hlutverki þeirra og sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaganna í 
landshlutanum. Starfssvæði landshlutasamtakanna er ákveðið af 
aðildarsveitarfélögum og staðfest af ráðuneyti sem fer með sveitarstjórnarmál. 
Ráðuneyti og opinberum stofnunum er skylt að leita umsagnar hlutaðeigandi 
landshlutasamtaka þegar kemur að stefnumótun eða ákvarðanatöku sem snertir 
starfssvæði þeirra sérstaklega. Þar að auki geta sveitarfélög haft samstarf sín á milli 

                                                      
43 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
44 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
45 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
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um gerð kjarasamninga. 46 
 Sveitarstjórnum er heimilt að gera samninga við einkaaðila um veitingu þjónustu 
eða lausn annarra verkefna fyrir sveitarfélagið. Eins geta byggðasamlög gert slíka 
samninga við einkaaðila.47   
 Í þrettánda kafla sveitarstjórnarlaga er fjallað um samráð ríkis og sveitarfélaga. 
Ríkisstjórn á að tryggja reglubundið samstarf við sveitarfélög um mál sem tengjast 
stöðu og verkefnum sveitarfélaga, meðal annars um lagafrumvörp sem varða 
sveitarfélög og stjórn fjármála hins opinbera, verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.48  

Fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn á að vera oddatala og veltur á íbúafjölda í samræmi við 
lög. Fjöldi fulltrúa getur verið frá 5 til 31.49 Um kjör sveitarstjórna er fjallað í lögum um 
kosningar til sveitarstjórna frá 1998. Sveitarstjórnarkosningar fara fram síðasta 
laugardag í maí sem ekki ber uppá laugardag fyrir hvítasunnu og er kjörtímabilið 4 
ár.50 Kosningarétt hafa íslenskir ríkisborgarar yfir 18 ára aldri sem lögheimili eiga í 
sveitarfélaginu auk erlendra ríkisborgara sem átt hafa lögheimili í landinu í fimm ár 
samfellt fyrir kjördag. Kjörgengir eru þeir sem uppfylla þessi skilyrði og hafa ekki verið 
sviptir lögræði. 51 Fulltrúar í sveitarstjórn geta verði kjörnir með tvennum hætti, annars 
vegar í hlutfallskosningum þar sem kosning er bundin við framboð á listum og hins 
vegar í óbundnum kosningum þar sem allir kjósendur eru í kjöri. Þeim sem eru 
kjörgengir, hraustir og yngri en 65 ára er skylt að taka kjöri.52 

 

3.2 Helstu verkefni sveitarfélaga 
 Verkefni sveitarfélaga eru fjölbreytt. Sveitarfélög eiga að sinna sínum lögbundnu 
skyldum en hafa einnig ákveðið svigrúm til að taka að sér önnur verkefni. 
Sveitarfélög hafa til að mynda oft á tíðum beitt sér í þágu atvinnuuppbyggingar. Þar 

                                                      
46 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
47 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
48 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
49 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
50 Lög um kosningar til sveitarstjórna nr.5/1998. http://www.althingi.is/lagas/137/1998005.html   
51 Lög um kosningar til sveitarstjórna nr.5/1998. http://www.althingi.is/lagas/137/1998005.html   
52 Lög um kosningar til sveitarstjórna nr.5/1998. http://www.althingi.is/lagas/137/1998005.html   
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að auki gegna sveitarfélög samfélagslegu hlutverki við hagsmunagæslu fyrir íbúa og 
eflingu lýðræðis í nærumhverfi. 
 Lögbundnu verkefnin skiptast í raun í tvennt, í velferðarmál og tæknilega 
þjónustu.53 Meðal mikilvægra verkefna sem sveitarfélögin eiga að leysa af hendi má 
nefna skóla- og fræðslumál, félagsþjónustu, umhverfis- og tæknimál og skipulags- og 
byggðamál. 
 Skóla- og fræðslumál eru einn af stærstu málaflokkum sem sveitarfélög hafa 
með höndum. Undir hann fellur rekstur leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla en um 
helmingur útgjalda sveitarfélaga fer í málaflokkinn.54  

 Félagsþjónusta sveitarfélaga snýr að því að tryggja fjárhagslegt og félagslegt 
öryggi íbúa. Undir málaflokkinn fellur almenn félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, 
húsnæðismál, málefni aldraðra, félagsleg heimaþjónusta, málefni fatlaðra og málefni 
barna og unglinga.55  Málefni fatlaðs fólks voru flutt frá ríki til sveitarfélaga með lögum 
sem tóku gildi í upphafi árs 2011.56  
 Umhverfis- og tæknimál eru málaflokkur sem sveitarfélög sinna á ýmsan hátt. 
Þau eru ábyrg fyrir sorphirðu og meðhöndlun úrgangs, fráveitu og vatns- og hitaveitu. 
Þar að auki sjá sveitarfélög um heilbrigðiseftirlit.57  
 Skipulags- og byggðamál eru einnig stór hluti vinnu sveitarfélaga svo og kjara- 
og starfsmannamál. Einnig má nefna alþjóðamál og lýðræðis- og mannréttindamál. 58 

 

3.3 Sóknaráætlanir landshluta  
 Nýmæli í íslenskum sveitarstjórnarmálum eru sóknaráætlanir landshluta og en 

                                                      
53 Félagsmálaráðuneytið (2005), Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál, 11. 
54 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Skólamál.” http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/ 

(sótt 12. apríl 2013).  
55 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Félagsþjónusta og forvarnarmál.” 

http://www.samband.is/verkefnin/felagsthjonusta/ (sótt 12. apríl 2013).  
56 Velferðarráðuneytið, „Tilfærsla þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga.” 

http://www.velferdarraduneyti.is/yfirfaersla/um-verkefnid/ (sótt 19. apríl 2013). 
57 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Umhverfis- og tæknimál.” 

http://www.samband.is/verkefnin/umhverfis--og-taeknimal/ (sótt 12. apríl 2013).  
58 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Vegvísir sveitarstjórnarmanna.” 

http://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-sveitarfelaga/vegvisir-sveitarstjornarmanna/ 
(sótt 12. apríl 2013).  
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þær voru fyrst gerðar á árinu 2013. Þær snúast um valdeflingu og valddreifingu og 
eiga að vera eins konar samskiptaás ríkis og sveitarfélaga, unnar í takt við kenningar 
um stýrinet. Sóknaráætlanirnar eiga að einfalda og efla samskipti stjórnsýslustiga og 
tryggja gagnsæi, hagkvæmni og skilvirkni við úthlutun og umsýslu fjárveitinga sem 
fara til verkefna sem ekki eru lögbundin innan landshlutanna. Markmiðið er að þeim 
fjármunum sem varið er til slíkra verkefna innan landshlutanna byggi á 
svæðisbundnum áherslum.59   
 Landshlutarnir hafa nú allir mótað sóknaráætlanir fyrir árið 2013 þar sem fjallað 
er um framtíðarsýn, stefnumótun og forgangsröðun við útdeilingu fjármuna í 
landshlutanum á árinu. Samráðsvettvangur var myndaður meðal heimamanna en í 
honum tóku þátt fulltrúar sveitarfélaga, atvinnulífs, stoðstofnanna og aðrir eftir 
atvikum. Samráðsvettvangurinn var ólíkur milli svæða en stjórnir landshlutasamtaka 
sveitarfélaga báru allstaðar ábyrgð á verkefninu.60  
 Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns 
framboðs segir orðrétt:  

,,Ríkisstjórnin mun efna til víðtæks samráðs undir forystu forsætisráðuneytisins um 
sóknaráætlanir fyrir alla landshluta til eflingar atvinnulífs og lífsgæða til framtíðar. 
Markmiðið er að kalla fram sameiginlega framtíðarsýn og að samþættar verði 
áætlanir í samgöngumálum, fjarskiptamálum, ferðamálum og byggðaáætlanir auk 
áætlana um eflingu sveitarstjórnarstigsins og ýmsa vaxtarsamninga og aðra 
opinbera stefnumótun og framkvæmdaáætlanir sem ætla má að komi til 

endurskoðunar í kjölfar efnahagshrunsins.” 61    

Verkefnið var unnið undir stjórn hóps sem fékk nafnið Stýrinet stjórnarráðsins. Þar 
átti sæti einn sérfræðingur frá hverju ráðuneyti auk framkvæmdastjóra Sambands 
íslenskra sveitarfélaga en að auki var verkefnið unnið í miklu samstarfi við 
landshlutasamtök sveitarfélaga. Sóknaráætlanir eru tilraunaverkefni og hefur 
hugmyndin tekið breytingum í ferlinu frá hún var sett á dagskrá í 

                                                      
59 Stjórnarráð Íslands, „Hugmyndafræði og forsaga sóknaráætlana landshluta.” 

http://stjornarrad.is/sl/hugmyndafraedi-forsaga/ (sótt 19. apríl 2013).  
60 Stjórnarráð Íslands, „Hugmyndafræði og forsaga sóknaráætlana landshluta.” 

http://stjornarrad.is/sl/hugmyndafraedi-forsaga/ (sótt 19. apríl 2013).  
61 Stjórnarráð Íslands, „Hugmyndafræði og forsaga sóknaráætlana landshluta.” 

http://stjornarrad.is/sl/hugmyndafraedi-forsaga/ (sótt 19. apríl 2013).  
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stjórnarsáttmálanum. Í febrúar 2013 lágu sóknaráætlanir fyrir landshlutana átta loks 
fyrir. Í framhaldinu gerði fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins og landshlutasamtökin á 
hverju svæði samning um framkvæmd hennar. 62 

                                                      
62 Stjórnarráð Íslands, „Hugmyndafræði og forsaga sóknaráætlana landshluta.” 

http://stjornarrad.is/sl/hugmyndafraedi-forsaga/ (sótt 19. apríl 2013).  
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Sveitarfélög á Austurlandi 
Frá: Samband Íslenskra sveitarfélaga 

http://www.samband.is/sveitarfelogin/austurland/ 
(sótt 12. apríl) 

4 Austurland 

Í þessum kafla er fjallað um 
sveitarfélögin á Austurlandi, stöðu 
þeirra og samstarf. Þegar talað er 
um sveitarfélög á Austurlandi er átt 
við sveitarfélögin á starfssvæði 
Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi (SSA). Þessi 
sveitarfélög eru nú átta talsins; 
Vopnafjarðarhreppur, 
Borgarfjarðarhreppur, 
Seyðisfjarðarkaupstaður, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Fjarðabyggð, 
Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur.63 Framan af var svæðið sem nú er 
Sveitarfélagið Hornafjörður í Austur-Skaftafellssýslu hluti af SSA en árið 2008 sagði 
sveitarfélagið sig frá sambandinu.64  
Tafla 1: Mannfjöldi - Frá: Hagstofa Íslands, „ Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013  
– Sveitarfélagaskipan 1. Janúar 2013“ 

 

Mannfjöldi í sveitarfélögum á Austurlandi
Sveitarfélag / ártal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sey!isfjör!ur 736 726 715 717 706 668 677
Fjar!abygg! 4856 5713 5155 4723 4641 4583 4600
Vopnafjar!arhreppur 726 712 699 674 683 668 670
Fljótsdalshreppur 376 526 394 135 89 80 78
Borgarfjar!arhreppur 146 148 146 142 134 141 129
Brei!dalshreppur 232 246 213 197 210 199 190
Djúpavogshreppur 454 461 455 454 443 447 461
Fljótsdalshéra! 3990 4653 4100 3695 3467 3401 3408

 

 Íbúafjöldi á svæðinu 1. desember 2012 var í heildina 10.213 manns. Eins og sjá 
                                                      

63 Samband sveitarfélaga á Austurlandi, „Sveitarfélögin á Austurlandi.” 
http://ssa.is/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6&lang=is (sótt 12. 
apríl 2013) 

64 Samband sveitarfélaga á Austurlandi, Fundargerð 42. aðalfundar SSA, haldinn á Hótel 
Framtíð, Djúpavogi dagana 26. og 27. September 2008. (Djúpivogur: Samband sveitarfélaga 
á Austurlandi, 2008), 10. 
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má í meðfylgjandi töflu og býr stór hluti þeirra í stærstu sveitarfélögunum tveimur 
Fjarðabyggð, þar sem íbúafjöldinn var 4.600, og Fljótsdalshéraði, þar sem voru 3.408 
íbúar. Fámennasta sveitarfélagið er Fljótsdalshreppur með 78 íbúa.65 

Ráðist hefur verið í nokkrar sameiningar á svæðinu undanfarin ár og eru stærstu 
sveitarfélögin afrakstur þeirra sameininga. Fjarðabyggð varð til eftir langt 
sameiningarferli um og uppúr aldamótum. Fjarðabyggð eldri varð til þann 7. júní 1998 
með sameiningu Eskifjarðarkaupstaðar, Neskaupstaðar og Reyðarfjarðarhrepps. 
Austurbyggð varð til 1. október 2003 við sameiningu Búðahrepps og Stöðvarhrepps 
og loks varð til ný Fjarðabyggð við sameiningu Austurbyggðar, gömlu Fjarðabyggðar, 
Fáskrúðsfjarðarhrepps og Móafjarðarhrepps þann 9. júní 2006.66 67   
 Fljótsdalshérað varð til eftir svipað sameiningarferli. Norður-Hérað varð til 27. 
desember 1997 við sameiningu Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps og Tunguhrepps. 
Austur-Hérað varð til 7. júní 1998 við sameiningu Egilsstaðabæjar, Eiðahrepps, 
Hjaltastaðarhrepps, Skriðdalshrepps og Vallahrepps. Sveitarfélagið Fljótsdalshérað 
varð svo til þann 1. nóvember 2004, við sameiningu Austur-Héraðs, Fellahrepps og 
Norður-Héraðs. 68 69 
 Hugmyndir hafa verið uppi um sameiningu Austurlands í eitt sveitarfélag. Á 
aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi í september 2009 var samþykkt að 
skipaður yrði starfshópur til að ræða þessa sameiningu og hlaut verkefnið nafnið 
,,Austfirsk eining”. Í umræðuskjali samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins frá 2010 
kemur fram að ef þessi sameining ætti sér stað yrði til mjög öflugt sveitarfélag með 

                                                      
65 Hagstofa Íslands, „ Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013 – 

Sveitarfélagaskipan 1. Janúar 2013“ 
http://hagstofan.is/?PageID=2593&src=%2Ftemp%2FDialog%2Fvarval.asp%3Fma%3DMAN
02005%26ti%3DMannfj%F6ldi+eftir+kyni%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998-2013+-
+Sveitarf%E9lagaskipan+1.+jan%FAar+2013%26path%3D..%2FDatabase%2Fmannfjoldi%
2Fsveitarfelog%2F%26lang%3D3%26units%3DFj%F6ldi (sótt 6. apríl 2013)  

66  Fjarðabyggð, „Saga Fjarðabyggðar.” 
http://www.fjardabyggd.is/Mannlif/UmFjardabyggd/SagaFjardabyggdar/ (sótt 6. apríl 2013) 

67 Velferðarráðuneytið, „Tillögur sameiningarnefndar í styttri vefútgáfu.” 
http://www.velferdarraduneyti.is/tillogur/nr/1962 (sótt 6. apríl 2013) 

68 Fljótsdalshérað, „Saga sveitarfélagsins.” 
http://fljotsdalsherad.is/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=105  
(sótt 6. apríl 2013) 

69  Viðtal við Stefán Boga Sveinsson, forseta bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði, 4. maí 2013 
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um 10.500 íbúa. Sveitarfélagið myndi hafa alla möguleika á að byggja upp faglega 
þjónustu og taka við stærri verkefnum frá ríkinu. Gert er ráð fyrir að sérhæfð þjónusta 
myndi byggjast upp miðsvæðis á Austurlandi á Egilsstöðum og Reyðarfirði.70  

 Heildarstærð svæðisins sem sveitarfélögin ná yfir eru 15.706 ferkílómetrar. 
Samgöngur milli sveitarfélaganna og þéttbýliskjarna innan þeirra eru almennt frekar 
greiðar þó töluverðra samgöngubóta sé þörf. Egilsstaðir á Fljótsdalshéraði og 
Reyðarfjörður í Fjarðabyggð eru þeir byggðakjarnar sem liggja hvað næst miðju á 
Austurlandi en þeir eru báðir í innan við 150 km fjarlægð frá byggðarkjörnunum á 
jöðrum svæðisins. 71 

 Þegar fjárhagsleg staða sveitarfélaga á Austurlandi er skoðuð kemur í ljós að 
þar er nokkuð verk að vinna. Reikningum sveitarfélaga er skipt í tvo hluta samkvæmt 
sveitarstjórnarlögum. A-hluti reikningsskila, sveitasjóður, er aðalsjóður sveitarfélaga 
sem sinnir starfsemi fjármagnaðri af skatttekjum. Undir B-hlutann falla hins vegar 
stofnanir í eigu sveitarfélaga sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar 
svo sem hafnir og veitur.72  Í umræðuskjali samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins 
eru ársreikningar sveitarfélagana frá 2009 skoðaðir. Þegar A-hlutar ársreikningana 
eru teknir saman má sjá að heildarskuldir og skuldbindingar sem hlutfall af 
heildartekjum er 240%. Það er langt yfir almennu viðmiði um skuldastöðu 
sveitarfélaga en framlegðin er samkvæmt ársreikningunum 6%.73   
 Í meðfylgjandi töflu má sjá rekstarreikninga sveitarfélagana á árabilinu 2006 til 
2011. Seyðisfjarðarkaupstaður er rekin með halla allt tímabilið. Athygli vekur að hjá 
tveimur minnstu sveitarfélögunum, Fljótsdalshreppi og Borgarfjarðarhreppi, er 
rekstrarniðurstaða jákvæð allt tímabilið. Hjá öðrum sveitarfélögum er 
rekstrarniðurstaða upp og ofan. Taka þarf tillit til mismunandi aðstæðna 

                                                      
70 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Nýjar leiðir í eflingu sveitarstjórnarstigsins: 

Sameiningarkostir - fyrstu hugmyndir. Umræðuskjal. (Reykjavík: Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið, 2010) 

71 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Nýjar leiðir í eflingu sveitarstjórnarstigsins: 
Sameiningarkostir - fyrstu hugmyndir. Umræðuskjal. (Reykjavík: Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið, 2010) 

72 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. http://www.althingi.is/lagas/140b/2011138.html 
73 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Nýjar leiðir í eflingu sveitarstjórnarstigsins: 

Sameiningarkostir - fyrstu hugmyndir. Umræðuskjal. (Reykjavík: Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið, 2010) 
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sveitarfélaganna sem getur skýrt muninn, svo sem einstakra framkvæmda, breyttum 
utanaðkomandi efnahagsaðstæðum og miklum framkvæmdum á svæðinu á 
tímabilinu.74   

Tafla 2: Rekstarreikningur – Frá: Upplýsingaveita sveitarfélaga. „Rekstarreikningar.” 

 

 Miðað við upplýsingar um skuldastöðu sveitarfélaga frá árinu 2011 búa 
Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur, Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur 
við fremur litla skuldsetningu sem rekstur stendur vel undir. Stóru sveitarfélögin, 
Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað, eru meðal skuldsettari sveitarfélaga á Íslandi en 
rekstur stendur þó undir núverandi skuldsetningu. Hins vegar eru Breiðdalshreppur 
og Seyðisfjarðarkaupstaður mjög skuldsett og í þeirri stöðu að rekstur stendur að 
óbreyttu ekki undir skuldsetningu.75  

 

4.1 Samband sveitarfélaga á Austurlandi 
 Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) var stofnað árið 1966, tveimur árum 
eftir að fyrirrennari þess, Fjórðungsþing Austfirðinga lognaðist útaf. Fjórðungsþingið 
var stofnað árið 1943 og því starfað í um tvo áratugi. Fjórðungaþingið var um margt 

                                                      
74 Upplýsingaveita sveitarfélaga. „Rekstarreikningar.” Upplýsingaveita sveitarfélaga. 

http://upplysingaveita.samband.is/dialog/varval.asp?ma=02001REK&path=..%2Fdatabase%
2FArsreikningar%2F&lang=3&ti=Rekstrarreikningar++++ (sótt 6. Apríl 2013) 

75 Íslandsbanki, Íslensk sveitarfélög. (Reykjavík: Íslandsbanki, 2013) 
 

Rekstrarreikningar    
Sey!isfjör!ur Fjar!abygg! Vopnafjör!ur Fljótsdalshreppur Borgarfjör!ur Brei!dalshreppur Djúpavogshreppur Fljótsdalshéra!

Sveitarsjó!ur
2006 -34221 463020 -823 160290 19968 341 -35474 237406
2007 -38 507835 60177 203217 19169 24888 35052 173783
2008 -36701 -1141604 -27725 93708 25238 -18888 -84087 -522050
2009 -58349 -593878 22812 111086 8765 -29341 -26780 -335869
2010 -47951 157924 30647 22612 1908 -43586 -18705 -29583
2011 -32083 -295544 102388 14755 6734 -37391 20833 -196403

Samantekin reikningsskil
2006 -79616 313815 -45871 159455 15390 -16332 -44629 246463
2007 -55168 501004 14266 202201 14223 10516 42328 189650
2008 -140635 -1543608 -127593 91910 13522 -48388 -75733 -808970
2009 -132626 -557016 -45482 109840 221 -48291 -17954 -407526
2010 -70315 683135 41821 22162 908 -23629 -5350 11651
2011 -71765 108202 254748 13992 3915 -47281 31151 -162289
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ólíkt SSA en að því stóðu þrjár sýslur, Norður- Múlasýsla, Suður-Múlasýsla og 
Austur-Skaftafellssýsla auk Seyðisfjarðarkaupstaðar og Neskaupsstaðar. SSA er 
hinsvegar samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á Austurlandi eins og nafnið bendir 
til. 76 Sveitarfélagið Hornafjörður (áður sveitarfélög í Austur-Skaftafellssýslu) var lengi 
vel hluti af SSA en í kjölfar kjördæmabreytingarinnar árið 2000 sagði sveitarfélagið 
sig frá samstarfinu árið 2008. 77 78 Sveitarfélagið Hornafjörður á nú aðild að 
Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga.79   
 Eftir að starfsemi Fjórðungsþingsins lagðist af var sú umræða áberandi að 
samstarfsvettvangur sveitarfélagana væri nauðsynlegur þar sem sum málefni þeirra 
væru einfaldlega þess eðlis að þau væru betur að leyst í sameiningu. Ennfremur ættu 
austfirsk sveitarfélög ýmsa sameiginlega hagsmuni sem betur væri gætt ef 
sveitarfélögin kæmu fram sem ein heild. Þessi heild, samtök sveitarfélaga, gæti líka 
gengt mikilvægu hlutverki við að þrýsta á ríkisvaldið um umbætur á svæðinu. 80 
 Úr varð að Samband sveitarfélaga á Austurlandi var stofnað í október 1966. 
Tekjugrundvöllur SSA eru föst framlög frá aðildarsveitarfélögum og framlög frá 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 81 Sjö manna stjórn sambandsins og sjö varamenn eru 
kjörnir á aðalfundi sem haldinn er árlega, ekki seinna en 15. september. Stjórnin 
skiptir sjálf með sér verkum og kýs formann úr sínum röðum. Fulltrúar á aðalfundi eru 
kosnir árlega í þeim sveitarstjórnum sem aðild eiga að sambandinu. Fjöldi fulltrúa fer 

                                                      
76 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 

Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
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77 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
188-192. 

78 Samband sveitarfélaga á Austurlandi, Fundargerð 42. aðalfundar SSA, haldinn á Hótel 
Framtíð, Djúpavogi dagana 26. og 27. September 2008. (Djúpivogur: Samband sveitarfélaga 
á Austurlandi, 2008), 10. 

79 Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, „Sveitarstjórnir.” http://www.sass.is/sveitarstjornir/ (sótt 6. 
apríl 2013) 

80 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
513-515 

81 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
514. 
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eftir íbúafjölda í sveitarfélagi. Kjörgengir sem fulltrúar eru forstöðumenn sveitarfélaga, 
sveitarstjórnarmenn og varamenn í sveitarstjórn. Það sama gildir um kjörgengi til 
stjórnar SSA. Einnig eru starfsmenn sveitarfélaga kjörgengir sem fulltrúar til 
aðalfundar.82  
 Í sumum tilvikum gerir löggjafarvaldið ráð fyrir svæðisbundnu samstarfi. Í þeim 
tilvikum gegnir SSA mikilvægu hlutverki. Það sama á við um samstarf sem ekki er 
lögbundið. SSA gegnir mikilvægu hlutverki sem skipulagður vettvangur fyrir  
landshlutabundið samstarf.83 Sambandið hefur beitt sér í hagsmunamálum 
Austfirðinga og við að koma á laggirnar sameiginlegum stofnunum utan um þjónustu 
við íbúa. SSA hefur hins vegar ekki sinnt rekstri þessara stofnana. Meðal þeirra 
stofnana sem sambandið hefur tekið þátt í að koma á laggirnar eru Skipulagsstofnun 
Austurlands, Safnastofnun Austurlands, Atvinnuþróunarfélag Austurlands, 
Ferðamálasamtök Austurlands, Heilbrigðiseftirlit Austurlands, Fræðslunet 
Austurlands og Gjaldheimta Austurlands.84 
 Hlutverk Sambands sveitarfélaga á Austurlandi hefur ekki síst verið óformlegt 
þegar kemur að því að þrýsta á um að verkefnum á hendi ríkisins í landshlutanum sé 
hrint í framkvæmd. Samgöngumál hafa til dæmis oft og iðulega verið til umfjöllunar á 
fundum SSA og hefur samgöngunefnd lengst af verið starfandi á vegum 
sambandsins.85 SSA beitti sér af miklum þunga fyrir uppbyggingu orkufreks iðnaðar á 
Reyðarfirði.86  Þá beitti sambandið sér við stofnun Heilbrigðisstofnunar Austurlands87  

                                                      
82 Samband sveitarfélaga á Austurlandi, „Samþykktir fyrir Samband sveitarfélaga á 

Austurlandi.” http://ssa.is/images/stories/skjol/samthykkt2008.pdf (sótt 7. apríl 2013) 
83 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 

Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
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84 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010). 

85 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
378. 

86 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
364-370. 

87 Smári Geirsson, Samstarf á Austurlandi: Saga Fjórðungsþings Austfirðinga 1943-1964 og 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006 (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 2010), 
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og stofnun framhaldsskólanna á Austurlandi.88  Svona mætti lengi telja og óhætt að 
segja að hlutverk sambandsins sem hagsmunagæsluaðila fyrir Austfirðinga í 
samskiptum við ríkisvaldið hafi verið víðtækt.  
 Sambandið hefur gengt mikilvægu hlutverki þegar kemur að tengslum milli 
sveitarstjórnarmanna í landshlutanum sem sannarlega eru forsenda samstarfs en 
einnig þegar kemur að tengslum sveitarstjórnarmanna við þingmenn kjördæmisins. 
Tengsl við þingmenn hafa verið efld með skipulögðum fundum og viðtalstímum. 89 
 Með breytingum á sveitarstjórnarlögum árið 1986 var samþykkt að sýslunefndir 
skyldu lagðar niður. Í stað þeirra átti að stofna héraðsnefndir. Þrjár sýslunefndir voru 
á þeim tíma starfræktar innan SSA. Það voru sýslunefndir Norður-Múlasýslu, Suður-
Múlasýslu og Austur-Skaftafellssýslu. Upphafleg hugmynd stjórnar sambandsins var 
að einungis yrði starfrækt ein héraðsnefnd á starfssvæði þess. Austur-Skaftfellingar 
vildu halda áfram því samstarfi sem þeir höfðu haft í sinni sýslunefnd og úr varð að 
stofnaðar voru tvær héraðsnefndir: Héraðsnefnd Múlasýslna og Sýslunefnd Austur-
Skaftafellssýslu. Með stjórn Héraðsnefndar Múlasýslna fóru þeir sömu og sátu í 
stjórn SSA hverju sinni að undanskyldum fulltrúum úr Austur-Skaftafellssýslu. 
Héraðsnefnd Múlasýslna gegndi mikilvægu hlutverki þegar kom að verkefnum sem 
áttu eingöngu við samstarf sveitarfélaga í Múlasýslum. Þar má nefna byggðasamlög 
um Héraðsskjalasafn Austurlands og Skólaskrifstofu Austurlands.90 Þannig var 
samstarf þeirra sveitarfélaga sem nú eru innan banda SSA strax á níunda áratugnum 
meira heldur en við sveitarfélögin í Austur-Skaftafellssýslu, sem síðar urðu að 
Sveitarfélaginu Hornafirði og sögðu sig frá SSA. Árið 2009, skömmu eftir að 
Sveitarfélagið Hornafjörður sagði skilið við SSA, var Héraðsnefnd Múlasýslna lögð 
niður og öll starfsemi hennar og fjárhagur fluttur til SSA. 91  
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 Umræður um þriðja stjórnsýslustig skutu upp kollinum í innan Sambands 
sveitarfélaga á Austurlandi á níunda áratugnum. Á aðalfundi sambandsins 1988 var 
samþykkt að fela stjórn SSA að skipa starfshóp til að kanna kosti og galla slíks þriðja 
stjórnsýslustigs sem í tillögunni var kölluð fylkisstjórn. Hópurinn var skipaður og fékk 
hugmyndin umræðu innan sveitarfélaga og sambandsins næstu ár. Á aðalfundi SSA 
1991 varð niðurstaðan að vísa frekari umræðu til stjórnar sambandsins og þar með 
sofnaði umræðan um millistjórnsýslustig. 92 
 

4.2 Austurbrú 
 Austurbrú er sjálfseignarstofnun sem stofnuð var 8. maí 2012 á grunni 
Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og 
Menningarráðs Austurlands. SSA hafði áður komið að stofnun allra þessara stofnana 
sem einnig voru sjálfseignarstofnanir. Í skipulagsskrá Austurbrúar segir að stofnunin 
taki yfir starfsemi, eignir og skuldbindingar þeirra. Ásamt því að sinna því sem áður 
heyrði undir þessar stofnanir annast Austurbrú rekstur Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi. Þessi verkefni falla ekki undir lögbundin verkefni sveitarfélaga. Þar að 
auki mun stofnunin taka að sér önnur verkefni sem samræmast tilgangi hennar og 
stefnu.93 
 Meira en 30 stofnaðilar voru að Austurbrú og má þar nefna auk allra 
sveitarfélagana á Austurlandi, alla háskóla á Íslandi, og framhaldsskólanna á 
Austurlandi. Þá voru stofnaðilar, Héraðs- og Austurlandsskógar, Náttúrustofa 
Austurlands, Skógrækt ríkisins, AFL - Starfsgreinafélag Austurlands, Bandalag 
íslenskra listamanna, Byggðastofnun, Ferðamálasamtök Austurlands, 
Ferðamálastofa, Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi, Heilbrigðisstofnun 
Austurlands, Íslandsstofa, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samtök atvinnulífsins og 

                                                                                                                                                                      
fjárhagur fluttur yfir til SSA.” http://www.ssa.is/images/stories/skjol/hrasnefnd.pdf (sótt 7. apríl 
2013) 
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Útvegsmannafélag Austurlands.94 Um er að ræða opinbera aðila, hagsmunasamtök 
og einkaaðila. Austurbrú fellur því vel að kenningum um stýrinet. Aðild að Austurbrú 
er tvennskonar, annars vegar er um að ræða samtök hagsmunaaðila og mennta-, 
rannsókna- og fagstofnanir sem tengjast starfssviðum hennar og geta orðið 
stofnaðilar með því að greiða stofnframlag. Hins vegar geta hagsmunaaðilar sem 
hafa starfsstöð eða lögheimili á Austurlandi gert þjónustu eða starfssamninga við 
Austurbrú gegn föstu árgjaldi.95 
 Sérstakt fulltrúaráð er starfrækt innan stofnunarinnar þar sem fulltrúar allra 
stofnaðila eiga sæti. Ársfundir stofnunarinnar eru opnir öllum og skulu samkvæmt 
skiplagsskrá vera boðaðir með auglýsingu í fjölmiðlum. Þá hafa einungis fulltrúar 
atkvæðisrétt á ársfundum. Stjórn Austurbrúar er skipuð sjö aðalmönum og sjö til 
vara, þremur fulltrúum frá sveitarstjórnum og fjórum af þeim fagsviðum sem stofnunin 
starfar á, þ.e. atvinnumál, menntamál, menningar- og markaðssetningarmál og 
rannsóknir. Stjórn Austurbrúar ræður framkvæmdastjóra.96 Starfsháttanefnd er einnig 
starfrækt en hún er skipuð þremur fulltrúum kosnum á ársfundi. Hlutverk 
starfsháttanefndarinnar er einkum að vera umsagnaraðili um innri reglur Austurbrúar 
og leggja fram tillögur um kjör í stjórn og fagráð stofnunarinnar. Þetta fagráð er 
skipað þremur fulltrúum nýsköpunar og þróunar, þremur fulltrúum háskólanáms og 
rannsókna, þremur fulltrúum símenntunar, þremur fulltrúum markaðs- og ferðamála 
og þremur fulltrúum menningarmála, alls 15 fulltrúar. Hlutverk fagráðsins er að veita 
stjórn, framkvæmdastjóra og starfsmönnum Austurbrúar ráðgjöf um verkefni og 
starfsemi stofnunarinnar. Þriggja manna siðanefnd er einnig starfrækt en hún á að 
fjalla um meint brot á siðareglum Austurbrúar. Þá skal árlega halda sérstakan fund 
hagsmunaaðila þar sem starfsemi stofnunarinnar er kynnt.97 Eins og sjá má er 
skiplagsskrá Austurbrúar nokkuð flókin og ekki mjög gagnsæ í uppsetningu.  

                                                      
94 Austurbrú, „Skipulagsskrá fyrir Austurbrú ses.” 
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95 Austurbrú, „Skipulagsskrá fyrir Austurbrú ses.” 
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 Markmið og tilgangur Austurbrúar er að vinna að hagsmunamálum Austfirðinga, 
íbúa, sveitarfélaga og stofnana auk þess að veita þverfaglega þjónustu tengda 
atvinnulífi menningu og menntun. Hún á að vera í forsvari fyrir þróun atvinnulífs, 
samfélags, stjórnsýslu, háskólanáms símenntunar, rannsókna, þekkingar og 
menningarlífs á Austurlandi. Yfir 20 starfsmenn starfa hjá Austurbrú í fimm 
starfsstöðvum dreifðum um fjórðunginn.98  
 Markmiðum sínum hyggst Austurbrú ná með því að vinna að þeim á 
þverfaglegum grunni. Stofnunin vill stuðla að nýsköpun, þróun og eflingu atvinnulífs 
og samfélags, öflugri símenntun, starfsþróun og starfsfræðslu, skilvirkri 
upplýsingastarfssemi og heildstæðri markaðssetningu, fjölbreyttri uppbyggingu 
háskólanáms og rannsókna og fjölþættri starfsemi á sviði menningar, lista og 
skapandi greina. 99 
 Ríkisstjórn Íslands var viðstödd stofnun Austurbrúar og kom fram í ávarpi 
Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætisráðherra, að hún teldi stofnunina vera öðrum 
landshlutum til fyrirmyndar. Mikið framfaraskref væri stigið með sameiningu á svo 
víðtækri þjónustu undir sama hatti. Þarna væri kominn vettvangur fyrir sameiginlega 
stefnumótun og beint samstarf landshluta við ríkisvaldið. Af því gæti leitt tilflutningur 
verkefna, aukið frumkvæði og sjálfræði sem samrýmdist vel verkefninu Sóknaráætlun 
landshluta. Verkefnisstjórnin sem undirbjó stofnun Austurbrúar lítur jafnframt svo á að 
stofnunin sé einungis fyrsti áfanginn í endurskoðun á stofnanaumhverfi Austurlands 
og að fleiri verkefni muni með tíð og tíma renna inn í sameinaða stofnun bæði frá 
sveitarfélögunum og ríkinu.100  
 Austurbrú er aðeins um ársgömul þegar þetta er skrifað og starfsemin því að 
mörgu leyti enn í mótun.101  Eins og fyrr segir var Austurbrú stofnuð á grunni 

                                                      
98 Austurbrú. „Um Austurbrú ses” 

http://www.austur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=76&lang=i
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99 Austurbrú, „Skipulagsskrá fyrir Austurbrú ses.” 
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101 Viðtal við Líneik Önnu Sævarsdóttur, starfsháttanefnd Austurbrúar, 14. apríl 2013 
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Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og 
Menningarráðs Austurlands. Starfsemin fer enn fram á grunni þessara eininga en við 
bætist rekstur á Sambandi Austfirskra sveitarfélaga. Nánar verður sagt frá 
starfseminni í köflum hér að neðan.  

 

4.3 Lausn verkefna sveitarfélaga á Austurlandi 
 Eins og komið hefur verið inn á eru verkefni sveitarfélaga mörg, bæði er um að 
ræða lögbundin verkefni en einnig hafa sveitarfélög svigrúm til að taka að sér 
verkefni sem þeim er ekki skylt að sinna. Einnig hefur verið skýrt frá því að 
sveitarfélög hafi svigrúm til samstarfs um lausn þessara verkefna, í því sambandi eru 
nokkrir vegir færir og en hér á eftir verður stiklað á stóru varðandi þau verkefni sem 
sveitarfélög á Austurlandi hafa samstarf um. 
 

4.3.1 Fræðslumál 

 Sveitarfélögin á Austurlandi reka öll grunnskóla og leikskóla en 
Hallormsstaðaskóli er rekin af sameiginlega af Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi 
samkvæmt sérstökum samningi.102  Þrír framhaldsskólar eru að auki í tveimur 
stærstu sveitarfélögunum, Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði og sér ríkið sér um 
rekstur þeirra. Skólarnir eru Verkmenntaskóli Austurlands í Neskaupsstað, 
Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað og Menntaskólinn á Egilsstöðum. 
Nemendur framhaldskólanna á Egilsstöðum og Neskaupsstað koma að stærstum 
hluta frá Austurlandi.103 104 105  Í lögum um framhaldsskóla kemur fram að þegar 
stofnað sé til opinberra framhaldsskóla leggi sveitarfélög til lóðir án endurgjalds auk 

                                                      
102 Hallormsstaðaskóli, „Hallormsstaðaskóli.” 

http://www.fljotsdalsherad.is/hallormsstadaskoli/index.php?option=com_content&task=view&i
d=161&Itemid=340 (sótt 14. apríl 2013) 

103 Menntaskólinn á Egilsstöðum, „Skólinn.” http://me.is/index.php/me (sótt 14. apríl 2013) 
104 Verkmenntaskóli Austurlands, „Verkmenntaskóli Austurlands.” http://www.va.is/is/skolinn 

(sótt 14. apríl 2013) 
105 Handverks og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað, „Um skólann.” 

http://www.hushall.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&It
emid=37 (sótt 14. apríl 2013) 
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þess sem stofnkostnaður skiptist að jafnaði þannig að sveitarfélög borgi 40% á móti 
60% frá ríkinu. Þrátt fyrir að framhaldsskólar séu ríkisreknir eru þeir í mikilli samvinnu 
við sveitarfélögin. 106   
 Grunnskólanemendur á Austurlandi eru um 1500 talsins í 15 skólum og 
nemendur í leikskólum um 600 talsins einnig í 15 skólum.107 Skólaskrifstofa 
Austurlands er byggðasamlag sem öll sveitarfélögin á Austurlandi taka þátt í og 
byggir starfsemi hennar á samningi byggðasamlagsins, lögum um grunnskóla og 
reglugerð um sérfræðiþjónustu grunnskóla. Hún skiptist í tvær deildir eftir verkefnum. 
A deild skólaskrifstofunnar fjallar um skólamál en B deild um málefni fatlaðra. 
Skilgreind verkefni A deildar eru þrískipt. Í fyrsta lagi sérfræðiþjónusta við leik- og 
grunnskóla sem er veitt sem almenn greinabundin kennsluráðgjöf og 
sálfræðiþjónusta. Í öðru lagi stuðningur við starfsemi skóla með rekstri og umsjón 
kennslugagnamiðstöðvar, símenntun grunnskólakennara, skýrslugerð og 
upplýsingagjöf til skóla og opinberra aðila, ráðgjöf í deilumálum og ráðgjöf vegna 
eftirlits með framkvæmd leik- og grunnskólalaga. Í þriðja lagi fellur undir A deild 
skólaskrifstofunnar rekstrarleg ráðgjöf fyrir sveitarfélög vegna fræðslumála. 108 
 Eins og fyrr segir var Austurbrú stofnuð á grunni nokkurra sjálfseignastofnana. 
Það svið Austurbrúar sem vinnur með fræðslu- og þekkingarmál kallast fræðslusvið 
en það tók við öllum verkefnum Þekkingarnets Austurlands. Verkefni fræðslusviðsins 
eru áfram þau sömu og Þekkingarnetsins sem stofnað var árið 2006 á grunni 
Fræðslunets Austurlands. Fræðslunetið var hins vegar stofnað árið 1998. Þessi hluti 
af starfsemi Austurbrúar nær suður í Hornafjörð.109  Verkefni fræðslusviðsins falla 
utan lögbundinna verkefna sveitarfélaga og eru einkum fjármögnuð af ríkinu og 

                                                      
106 Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. http://www.althingi.is/dba-

bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/141a/2008092.html&leito=framhaldssk%F3l 
107 Skólaskrifstofa Austurlands, „Skólaskrifstofa Austurlands.” 

http://www.skolaust.is/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 (sótt 14. 
apríl 2013) 

108 Skólaskrifstofa Austurlands, „Skólaskrifstofa Austurlands.” 
http://www.skolaust.is/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 (sótt 14. 
apríl 2013) 

109 Þekkingarnet Austurlands, „Hlutverk og Markmið.” 
http://www.tna.is/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3&lang=is (sótt 
14. apríl 2013) 
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notendum þjónustunnar.110  
 Markmið starfseminnar er að stuðla að fjölbreyttri uppbyggingu háskólanáms, 
símenntunar og rannsókna á Austurlandi. Henni er einnig ætlað að vera 
samstarfsvettvangur þeirra sem vinna að verkefnum á þessu sviði auk fjölþjóðlegra 
samstarfsverkefna, nýsköpunar og þróunar. Þjónustan á sviði háskólamenntunar felst 
í því að veita upplýsingar um nám og tækni, miðla háskólanámi og þjónusta 
fjarnema. Á sviði símenntunar felst þjónustan í skipulagningu námskeiða á 
fjölbreyttum sviðum og ráðgjafar til fyrirtækja og einstaklinga. Hvað rannsóknir snertir 
er veittur stuðningur við uppbyggingu þekkingarsetra og rannsóknarstarfs. Eins felst 
þjónustan í þátttöku í þróunarverkefnum með samstarfsaðilum. 111 
 Sérstakt Háskólanámssetur er rekið á Egilsstöðum samkvæmt samningi við 
Menntamálaráðuneytið og námsver á nokkrum stöðum á Austurlandi í samstarfi við 
skólastofnanir og sveitarfélög. Fræðslusvið Austurbrúar sér um að kynna, miðla og 
skipuleggja nám eins og óskað er eftir en er ekki eiginleg menntastofnun. Eins 
stuðlar sviðið að kynningu á rannsóknarstarfi og fræðimönnum, stuðlar að samvinnu 
milli fræðimanna, fyrirtækja og stofnanna, aðstoðar við uppbyggingu á aðstöðu til 
rannsókna og eykur þannig rannsóknarstarf. 112 

 

4.3.2 Brunavarnir á Austurlandi 

 Brunavarnir á Austurlandi eru sameiginlegt rekstarfélag sex sveitarfélaga: 
Fljótsdalshéraðs 59,74%, Fljótsdalshrepps 7,94%, Vopnafjarðarhrepps 10,77%, 
Borgarfjarðar Eystri 1,94% Djúpavogshrepps 7,10% og Seyðisfjarðarkaupstaðar 
12,52%. Rekstarfélagið var stofnað árið 2007 en Seyðisfjarðarkaupstaður kom ekki 
að rekstrinum fyrr en árið 2009. Yfirstjórn Brunavarna á Austurlandi er skipuð einum 
fulltrúa frá hverju sveitarfélagi. Brunavarnir reka fimm slökkvistöðvar, á Egilsstöðum, 

                                                      
110 Viðtal við Líneik Önnu Sævarsdóttur, fyriverandi framkvæmdastjóra FNA 30. apríl 2013  
111 Þekkingarnet Austurlands, „Hlutverk og Markmið.” 

http://www.tna.is/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3&lang=is (sótt 
14. apríl 2013) 

112 Þekkingarnet Austurlands, „Hlutverk og Markmið.” 
http://www.tna.is/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3&lang=is (sótt 
14. apríl 2013) 
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Vopnafirði, Borgarfirði, Djúpavogi og Seyðisfirði. Rekstarfélagið sér einungis um 
daglegan rekstur og greiðir laun slökkviliðsmanna en hvert sveitarfélaganna sér um 
rekstur og fjárfestingar í sinni slökkvistöð eftir tillögum að fjárhagsáætlun frá 
slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri og aðstoðarslökkviliðsstjóri eru þeir einu sem eru í 
100% starfi hjá félaginu en um 45 slökkviliðsmenn eru á svæðinu í heild. Skipulagi 
útkalla er þannig háttað að berist tilkynning um vá á svæði Egilsstaða fá einungis 
slökkviliðsmenn á Egilsstöðum auk slökkvistjóra útkall. Gerist þörf á frekari aðstoð 
eru slökkviliðsmenn sem næst búa kallaðir út. 113 
 Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur eiga ekki aðild að þessu samstarfi um 
brunavarnir. Fjarðabyggð rekur eina atvinnuslökkviliðið á Austurlandi en auk 
slökkvistarfa og eldvarnareftirlits sér slökkvilið Fjarðabyggðar um alla sjúkraflutninga í 
Fjarðabyggð. Höfuðstöðvar slökkviliðsins þar sem viðhöfð er sólarhringsvakt er á 
Reyðarfirði en að auki eru slökkvistöðvar á Norðfirði, Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði.114 
 

4.3.3 Félagsþjónusta 

 Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs þjónustar sveitarfélögin Fljótsdalshérað, 
Vopnafjarðarhrepp, Borgarfjarðarhrepp, Seyðisfjarðarkaupstað, Fljótsdalshrepp og 
Djúpavogshrepp.115 Þjónustan er veitt í samræmi við samning milli sveitarfélaganna 
frá desember 2010.  Samningurinn nær til barnaverndar og félagsþjónustu. 
Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs annast jafnt í öllum sveitarfélögunum móttöku á 
barnaverndartilkynningum og úrvinnslu þeirra auk stuðnings við börn eða fjölskyldur 
þeirra þegar það á við. Úrræði í barnaverndarmálum eru þó ekki innifalin í 
samningnum heldur greiðast af þeim sveitarfélögum þau nýta hvert sinn. Það sama á 
við um félagsþjónustu, hvert sveitarfélag greiðir fyrir úrræði nýtt af íbúa. Undir 
félagsþjónustu falla einkum fagleg ráðgjöf, móttaka og úrvinnsla umsókna um 
fjárhagsaðstoð og heimaþjónustu, liðveisla, sambýli, áfangastaðir, hæfingarstöðvar, 

                                                      
113 Vopnafjörður, „Brunavarnir á Austurlandi.” 

http://vopnafjardarhreppur.is/Thjonusta/Brunavarnir_a_austurlandi (sótt 4. apríl 2013) 
114 Fjarðabyggð, „Önnur þjónusta.” http://fjardabyggd.is/Thjonusta/Onnurthjonusta/ (sótt 4. apríl 

2013) 
115 Fljótsdalshérað, „Félagsþjónusta.” http://fljotsdalsherad.is/felagsthjonusta/ (sótt 4. apríl 2013) 
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dagvistarstofnanir, verndaðir vinnustaðir og atvinna með stuðningi, heimili fyrir börn 
skammtímavistanir, stuðningsfjölskyldur, ráðgjöf og önnur stuðningsþjónusta við 
fatlað fólk og fjölskyldur þeirra.116 Sveitarfélögin sem standa að samningnum standa 
að auki að sameiginlegri félagsmála- og barnaverndarnefnd. 117 
 Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur eru ekki aðilar að samningunum við 
félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs, heldur annast félagsþjónustu á eigin vegum. 
Upplýsingar um félagsþjónustu Fjarðabyggðar á heimasíðu sveitarfélagsins eru 
sniðnar fyrir notendur en undirflokkar hennar eru heimsendur matur, félagsleg 
liðveisla, stuðningsfjölskyldur fyrir börn með fötlun, dagforeldrar, hjúkrunarheimili, 
þjónustuíbúðir, leiguíbúðir í eigu sveitarfélagsins, atvinnuleysisbætur, húsaleigubætur 
og sérstakar húsaleigubætur.118 
 Eins og fyrr segir voru málefni fatlaðs fólks færð frá ríki til sveitarfélaga árið 
2011. B deild skólaskrifstofu Austurlands sinnir málefnum fatlaðra. Skólaskrifstofan er 
byggðasamlag allra sveitarfélaganna á Austurlandi. Verkefni sem B deild 
skólaskrifstofunnar hefur með höndum eru gerð, umsjón og eftirfylgni 
þjónustusamninga við sveitarfélögin um málefni fatlaðra samkvæmt samkomulagi 
ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu á málefnum fatlaðra frá 2010. Hún annast eftirlit og 
yfirsýn með nýtingu fjármuna í þjónustu við fatlað fólk og fylgist með að fjármunir úr 
Jöfnunarsjóði séu í samræmi við þjónustuþarfir notenda. Skrifstofan metur eða lætur 
meta árangur af þjónustu við fatlaða og gefur út ársskýrslu um starfsemi á 
þjónustusvæðinu. Þjónustuhópur starfar með stjórn Skólaskrifstofunnar til að 
samhæfa félagsþjónustusvæðið þannig að þekking og sérhæfing nýtist á öllu 
Austurlandi. 119 

 

                                                      
116 Fljótsdalshérað, „Samningur um félagsþjónustu og barnavernd.” 

http://fljotsdalsherad.is/images/stories/dmdocuments/Samth-regl-
stefnur/samningur_um_felagsthjonustu_og_barnavernd_.pdf (sótt 4. apríl 2013) 

117 Fljótsdalshérað, „Félagsþjónusta.” http://fljotsdalsherad.is/felagsthjonusta/ (sótt 4. apríl 2013) 
118 Fjarðabyggð, Félagsþjónusta.” http://www.fjardabyggd.is/Thjonusta/Felagsthjonusta/ (sótt 4. 

apríl 2013) 
119 Skólaskrifstofa Austurlands, „Skólaskrifstofa Austurlands.” 

http://www.skolaust.is/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 (sótt 14. 
apríl 2013) 
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4.3.4 Heilbrigðismál 

 Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) sér um rekstur heilsugæslustöðva á 
Austurlandi, Fjórðungssjúkrahúss í Neskaupsstað, hjúkrunardeildar á Seyðisfirði og 
hjúkrunarsjúkrahúss á Egilsstöðum. Frá því HSA var stofnuð árið 1999 hefur 
heilbrigðiskerfið á Austurlandi þróast talsvert.120 Heilsugæsla eða heilsugæslusel er 
starfrækt í öllum sveitarfélögunum á Austurlandi nema Fljótsdalshreppi. 
Heilsugæslustöðvarnar hafa mismunandi opnunartíma og eru opnar mis marga daga 
í viku.121  Heilbrigðisstofnun Austurlands varð til með sameiningu á 
heilbrigðisstofnunum á Austurlandi í byrjun árs árið 1999. HSA er ríkisstofnun sem 
heyrir undir velferðarráðuneytið og er því ekki inná borði austfirskra sveitarfélaga 
með beinum hætti. 122 
 Fjarðabyggð rekur dvalar- og hjúkrunarheimilin Hulduhlíð á Eskifirði og Uppsali 
á Fáskrúðsfirði en þau fá læknisþjónustu frá HSA.123 Þar að auki tók 
Vopnafjarðarhreppur við rekstri hjúkrunarheimilisins Sundabúðar á Vopnafirði af 
Heilbrigðisstofnun Austurlands í byrjun árs 2013. Það gerði sveitarfélagið í ljósi þess 
að áform voru uppi um að loka stofnuninni vegna niðurskurðar hjá HSA.124  
 Sjúkraflutningar í Fjarðabyggð eru í umsjá Slökkviliðs Fjarðabyggðar, á 
Seyðisfirði í umsjá Björgunarsveitarinnar Bjólfs, á Vopnafirði í umsjá Brunavarna 
Austurlands en á Egilsstöðum, Djúpavogi og Breiðdalsvík eru þær alfarið í höndum 
HSA.125 

 

                                                      
120 Heilbrigðisstofnun Austurlands. „Upplýsingarit.” http://hsa.is/pdf/20130116151825624751.pdf 

(sótt 16. apríl 2013) 
121  Velferðarráðuneytið, „Heilsugæslustöðvar á Austurlandi.” 

http://www.velferdarraduneyti.is/hbr/stofnanir/heilsugaeslan/nr/31458 (sótt 16. apríl 2013) 
  
122 Ríkisendurskoðun, Heilbrigðisstofnun Austurlands: Stjórnsýsluúttekt. (Reykjavík: 

Ríkisendurskoðun, 2009) 
123 Heilbrigðisstofnun Austurlands. „Upplýsingarit.” http://hsa.is/pdf/20130116151825624751.pdf 

(sótt 16. apríl 2013) 
124 Rúv, „Ný öldrunarþjónusta á Vopnafirði.“ ruv.is. 20. Apríl 2013. http://www.ruv.is/frett/ny-

oldrunarthjonusta-a-vopnafirdi (sótt 23. apríl 2013) 
125 Heilbrigðisstofnun Austurlands. „Upplýsingarit.” http://hsa.is/pdf/20130116151825624751.pdf 

(sótt 16. apríl 2013) 
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4.3.5 Heilbrigðiseftirlit 

 Heilbrigðiseftirlit Austurlands er byggðasamlag allra sveitarfélaganna í fyrrum 
Austurlandskjördæmi. Það er sveitarfélaganna sem eiga aðild að Sambandi 
sveitarfélaga á Austurlandi auk Sveitarfélagsins Hornafjarðar.126  Verkefni 
Heilbrigðiseftirlitsins eru í samræmi við lög og snúast um að vinna að eftirliti og 
úrbótum á sviði hollustuhátta og mengunarvarna, fræðslu fyrir almenning og eflingu á 
samvinnu við önnur yfirvöld í þeim málaflokkum. 127 

 SSA hefur ályktað á aðalfundum um verkaskiptingu milli Heilbrigðiseftirlits 
Austurlands og Umhverfisstofnunnar. Í greinargerð með ályktun frá aðalfundi 2012 
segir að laga- og reglugerðabreytingar undanfarinna ára hafi haft í för með sér 
flutning verkefna frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga til ríkis. Heilbrigðiseftirlitið hefur 
fengið einhverjar undanþágur til að sinna verkefnum fyrir hönd ríkisstofnana og 
áréttar SSA að það Heilbrigðiseftirlitið haldi áfram að halda utan um verkefni sem 
samræmist starfssviði þess þrátt fyrir að líkur séu á að frekari breytingar verði í þá átt 
að færa slík verkefni til ríkisstofnanna.128  

 

4.3.6 Menningarmál 

 Menningarráð Austurlands er sá hluti Austurbrúar sem ætlað er að efla 
menningarstarf á Austurlandi og er ein af þeim stoðum sem Austurbrú var stofnuð á. 
Verkefni stofnunarinnar er að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum, 
hvetja til samstarfs og stuðla að vitund og þekkingu á menningarmálum í 
landshlutanum. 129  Með gildandi samningum frá árinu 2011 sem sveitarfélög á 
Austurlandi hafa gert, annars vegar sín á milli og hins vegar í gegnum SSA við 

                                                      
126 Heilbrigðiseftirlit Austurlands, „Stofnsaminingur - Byggðasamlags um rekstur 

Heilbrigðiseftirlits Austurlands.“ http://www.haust.is/stofnsamningur.html (sótt 16. apríl 2013) 
127 Heilbrigðiseftirlit Austurlands, „Stofnsaminingur - Byggðasamlags um rekstur 

Heilbrigðiseftirlits Austurlands.“ http://www.haust.is/stofnsamningur.html (sótt 16. apríl 2013) 
128 Samband sveitarfélaga á Austurlandi. Fundargerð 46. aðalfundar SSA, haldinn í Fjarðarborg 

á Borgarfirði eystri dagana 14. og 15. september 2012. (Borgarfjörður: Samband 
sveitarfélaga á Austurlandi, 2012). 

129 Menningarráð Austurlands, „Menningarráð Austurlands.“ 
http://www.menningarrad.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=27
&lang=is (sótt 16. apríl 2013) 
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mennta- og menningarmálaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið, hefur styrkveitingum til 
menningarmála og menningartengdrar ferðaþjónustu verið beint í einn farveg.130  131  
Farvegur þessi er Menningarráð Austurlands. Fjármunum er úthlutað til 
menningarverkefna á Austurlandi samkvæmt samningunum og hefur Austurbrú 
umsjón með framkvæmd þeirra. 132  Styrkir til menningarmála eru settir undir einn hatt 
í þeim tilgangi að gera menningarstarf á Austurlandi markvissara, öflugra og 
sýnilegra en ekki síst bæta nýtingu fjármuna sem renna til menningarstarfs. 
Samningarnir hindra þó ekki að menningarstofnanir og verkefni á Austurlandi geti sótt 
styrki í aðra opinbera sjóði. Þar að auki tekur samningurinn ekki til framlaga frá ríkinu 
til byggðasafna, náttúruminjasafna, listasafna eða héraðskjalasafna.133 134  
 Slík söfn er að finna á nokkrum stöðum á Austurlandi. Söfn sem rekin eru á 
samstarfsgrunni eru Minjasafn Austurlands og Héraðskjalasafn Austfirðinga sem 
rekin eru í sama húsnæði á Egilsstöðum. Héraðskjalasafnið er rekið sem 
byggðasamlag allra sveitarfélagana á Austurlandi.   Minjasafnið er hins vegar rekið í 
byggðasamlagi sem Fljótsdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur og Fljótsdalshérað eiga 
aðild að.135 136    

                                                      
130 Sveitarfélög á Austurlandi, „Samstarfssamningur sveitarfélaga á Austurlandi um 

menningarmál.“ 
http://www.austur.is/menning/images/stories/samningar/samn_sveitarfel_menningarm.pdf 
(sótt 16. apríl 2013) 

131 Mennta- og menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi, ,,Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál 
og menningartengda ferðaþjónustu.“ 
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Samstarf-rikis-og-sveitarfelaga-a-
Austurlandi-um-menningarmal-og-menningartengda-ferdathjonustu.pdf (sótt 16. apríl 2013) 

132 Menningarráð Austurlands, „Menningarráð Austurlands.“ 
http://www.menningarrad.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=27
&lang=is (sótt 16. apríl 2013) 

133 Sveitarfélög á Austurlandi, „Samstarfssamningur sveitarfélaga á Austurlandi um 
menningarmál.“ 
http://www.austur.is/menning/images/stories/samningar/samn_sveitarfel_menningarm.pdf 
(sótt 16. apríl 2013) 

134 Mennta- og menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi, ,,Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál 
og menningartengda ferðaþjónustu.“ 
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Samstarf-rikis-og-sveitarfelaga-a-
Austurlandi-um-menningarmal-og-menningartengda-ferdathjonustu.pdf (sótt 16. apríl 2013) 

135 Héraðsskjalasafn Austurlands, ,,Skjalasafn.“ 
http://heraust.is/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=27 (sótt 19. apríl 
2013) 
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4.3.7 Almenningssamgöngur 

Nú stendur yfir vinna við þróun almenningssamgangna á Austurlandi, með 
samstarfi sveitarfélaga og annarra aðila sem kostað hafa fólksflutninga milli staða 
með rútum.137 Í upphafi árs 2012 tók Samband sveitarfélaga á Austurlandi við 
sérleyfisakstri frá Vegagerðinni á þeim leiðum sem tilheyra Austurlandi en sérleyfin 
eru á sex leiðum innan fjórðungsins og út úr honum.138 Þetta var að undanskildum 
sérleyfisleiðum innan Fjarðabyggðar sem sveitarfélagið tók sjálft að sér.139  SSA og 
Fjarðabyggð hafa reynt að nýta sérleyfin og þær almenningssamgöngur sem fyrir 
voru á vegum sveitarfélaga og fyrirtækja til að skapa eitt heildstætt 
almenningssamgangnakerfi.140 Til staðar voru meðal annars skólaakstur, akstur 
vegna íþróttaæfinga og akstur fyrirtækisins Alcoa Fjarðaráls með starfsfólk sitt til og 
frá vinnu á Reyðarfirði.141  

Unnið er að uppbyggingu á heildstæðu kerfi sem tengir byggðirnar á svæðinu 
saman og er stefnan að halda þeirri vinnu áfram. Í febrúar 2013 undirrituðu fulltrúar 
sveitarfélagana á Austurlandi yfirlýsingu um að þau standi saman að áframhaldandi 

                                                                                                                                                                      
136 Minjasafn Austurlands, ,,Stjórn og eigendur.“ 

http://www.minjasafn.is/index.php/opnunartimar/stjorn-og-eigendur (sótt 19. apríl 2013) 
137 Vopnafjörður, ,,Af almennings samgöngum á Austurlandi.“ 

http://www.vopnafjardarhreppur.is/Frettir/nanar/7339/af-almenningssamgongum (sótt 19. 
apríl 2013) 

138            Austurfrétt,  „SSA fékk lögbann á akstur Sternu: Fyrirtækið sinnti ekki viðvörunum.“ 
(austurglugginn.is. 2. Ágúst 2012) 
http://www.austurglugginn.is/index.php/Frettir/Frettir/SSA_fekk_logbann_a_akstur_Sternu_F
yrirtaekid_sinnti_ekki_vidvorunum (sótt 19. apríl 2013) 

  
139 Austurland.net, „Fjarðabyggð yfirtekur sérleyfisakstur.“ 

http://www.austurland.net/fjardabyggd-yfirtekur-serleyfisakstur/ 4. október. (sótt 19. apríl 
2013) 

140 Vopnafjörður, ,,Af almennings samgöngum á Austurlandi.“ 
http://www.vopnafjardarhreppur.is/Frettir/nanar/7339/af-almenningssamgongum (sótt 19. 
apríl 2013) 

141 Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, „Svona gerum við: Úr öllum áttum í eitt kerfi.“ (Málþing 20.mars. 
2013) http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2013/Almenningssamgongur-a-
Austurlandi_Malthing-20.mars.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
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þróun almenningssamgangna í landshlutanum. 142 
 

4.3.8 Önnur verkefni Austurbrúar 

 Auk þeirra verkefna sem Austurbrú sinnir á sviði menningar og fræðslumála 
vinnur hún verkefni sem áður voru undir hinum tveimur stofnununum sem runnu inní 
hana við stofnun. Það voru Þróunarfélag Austurlands og Markaðsstofa Austurlands. 
 Verkefni sem Þróunarfélagið sinnti falla nú undir atvinnuþróunarsvið 
Austurbrúar. Þau snúa að framþróun atvinnulífs og jákvæðri samfélagsþróun í 
landshlutanum. Verkefnin fela í sér að efla atvinnulíf og samfélag, veita ráðgjöf við 
nýsköpun og þróunarverkefni og veita ráðgjöf um bættan rekstur.143  Vaxtasamningur 
Austurlands er samningur sem Þróunarfélag Austurlands gerði við iðnaðarráðuneytið, 
sá síðasti undirritaður í febrúar 2010. Samningurinn hefur það markmið að styðja 
verkefni á sviði samfélagsþróunar á Austurlandi og gera landshlutann að eftirsóttum 
valkosti til búsetu. Í því skyni er meginhugmyndin samstarf í svokölluðum klösum og 
tengslanetum. Klasarnir eiga að efla samvinnu milli fyrirtækja og gera þeim kleift að 
nýta styrkleika hvers annars jafnvel þó þessi fyrirtæki séu að öðru leyti í samkeppni 
hvert við annað.144 
 Markaðsstofa Austurlands var stofnuð árið 1999 af sveitarfélögunum og 
ferðaþjónustuaðilum á Austurlandi. Þessi starfsemi heyrir nú undir Austurbrú og er 
ætlað að kynna og markaðssetja áfangastaðinn Austurland sem heild. Stofnunin 
vinnur náið með ferða- og menningarmálafulltrúum, sveitarfélögum, hagsmunaaðilum  
en fyrst og fremst ferðaþjónustufyrirtækjum að markaðssetningu.145 

                                                      
142 Vopnafjörður, ,,Af almennings samgöngum á Austurlandi.“ 

http://www.vopnafjardarhreppur.is/Frettir/nanar/7339/af-almenningssamgongum (sótt 19. 
apríl 2013) 

143 Þróunarfélag Austurlands, „Þróunarfélag Austurlands.“  
http://www.austur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=6&lang=is 
(sótt 20. apríl 2013) 

144 Vaxtarsamningur Austurlands, „Vaxtarsamningur Austurlands.“ 
http://www.austur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=2&lang=is 
(sótt 20. apríl 2013) 

145 Markaðsstofa Austurlands, „Um markaðsstofu Austurlands.“ 
http://www.austur.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Ite
mid=4&lang=is (sótt 20. apríl 2013) 



 

43 
 

 

4.4 Sóknaráætlun Austurlands 
 Eins og fram hefur komið voru mótaðar sóknaráætlanir fyrir alla landshluta og 
skrifað undir samninga þar að lútandi í byrjun árs 2013.146 Að beiðni Stýrinets 
stjórnarráðsins vann Byggðastofnun stöðugreiningu á hverjum landshluta til að nýta 
við undirbúning verkefnisins.147 Niðurstöður Byggðastofnunar fyrir Austurland voru 
því nýttar til grundvallar vinnu við Sóknaráætlun Austurlands. Niðurstöðunum er í 
sóknaráætluninni skipt í fjóra kafla; atvinnumál og nýsköpun, markaðsmál, menningu 
og menntun. Í sóknaráætluninni er sett fram stefna og megináherslur í sömu 
flokkum.148  
 Í kaflanum um atvinnumál og nýsköpun kemur fram að grunnatvinnuvegir á 
Austurlandi séu sterkir en tækifæri liggi í frekari vinnslu hráefna til að hámarka virði 
þeirra.  Fleiri tækifæri liggi í skapandi greinum með vinnslu staðbundinna hráefna, 
vistvænu fiskeldi og nýtingu jarðvarma og aukinni samvinnu ferðaþjónustuaðila. Þá er 
rætt um tækifæri sem fylgi nálægð við Drekasvæðið og Norðurslóðasiglingar enda 
búi svæðið við sterka innviði til að takast á við og veita þá þjónustu sem nýtist í 
uppbyggingu í tengslum við þessi tækifæri. 149 
 Þegar kemur að markaðsmálum er lykilatriði að auka ferðamannastraum til 
Austurlands einkum með lengingu ferðamannatímans. Til þess þarf að efla innviði 
ferðaþjónustunnar og markaðsstarf. 150 Menningarmál þarfnast þess helst að starf 
menningarfulltrúa eða menningarsvið Austurbrúar verði eflt. Lagt er til samstarf við 
Listaháskóla Íslands og þjóðmenningarstofnanir. Þá er það lagt til að sveitarfélögin 
fái stuðning til að breikka starfsgrundvöll tónlistarskóla til þess að þeir geti boðið uppá 

                                                      
146 Stjórnarráð Íslands, „Hugmyndafræði og forsaga sóknaráætlana landshluta.” 

http://stjornarrad.is/sl/hugmyndafraedi-forsaga/ (sótt 19. apríl 2013).  
147 Stjórnarráð Íslands, „Sóknaráætlanir landshluta.“ http://stjornarrad.is/sl/soknaraaetlanir (sótt 

22. apríl 2013) 
148 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 

http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
149 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 

http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
150 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 

http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
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fjölbreyttara listnám og efla þarf listnám á framhaldsskólastigi. 151 
 Til að efla menntunarmál á Austurlandi þarf að skapa sérstöðu á framhalds- og 
háskólastigi og auka framboð og aðgengi að fjarnámi á háskólastigi. Lagt er til að 
námsbrautir á háskólastigi verði kenndar í landshlutanum. Ennfremur kemur fram að 
hækka þurfi menntunarstig íbúa og auka rannsóknarstarf. 152 
 Sjö verkefni eru sett á dagskrá í sóknaráætluninni og fjármagni veitt til þeirra 
með samningi milli Fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi um framkvæmd hennar. 153  
 Fyrsta verkefnið heitir Markaðssetning Austurlands- almennt og snýst um að 
unnin verði ítarleg greining á því hvernig nálgast eigi markaðssetningu Austurlands. Í 
því skyni verið mismunandi leiðir skoðaðar. Austurbrú á að sjá um framkvæmd 
verkefnisins á tímabilinu mars-júní 2013.154 Fjárveiting til verkefnisins er samkvæmt 
samningnum ein miljón króna. 155 
 Annað verkefnið á listanum ber heitið Uppfærsla á upplýsingavef og felst í 
uppfærslu á Austurlandshluta vefsíðu á vegum Íslandsstofu sem kynnir Ísland á 
erlendum mörkuðum. Einnig fellur uppfærsla á vef markaðssviðs Austurbrúar undir 
verkefnið svo og markaðssetning þess vefs. Austurbrú sér um framkvæmd 
verkefnisins á tímabilinu mars – desember 2013.156  Fjárveiting til verkefnisins er 
samkvæmt samningnum fjórar miljónir króna. 157 

                                                      
151 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 

http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
152 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 

http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
153 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 

Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 

154 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 
http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 

155 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 

156 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 
http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 

157 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 
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 Þriðja verkefnið heitir Markaðssetning með áherslu á Egilsstaðaflugvöll en aðal 
verkþáttur þess á að vera ráðning verkefnisstjóra sem hafi það hlutverk að 
markaðssetja Austurland. Leggja á áherslu á markaðssetningu Egilsstaðaflugvallar 
sem millilandaflugvallar en markmiðið er fyrst og fremst að fjölga ferðamönnum sem 
sækja fjórðunginn heim. Austurbrú sér um framkvæmd verkefnisins en áætlað er það 
geti tekið þrjú til fimm ár.158 Fjárveiting til verkefnisins er samkvæmt samningnum tíu 
miljónir króna. 159 
 Heiti fjórða verkefnisins er Kynning á almenningssamgöngum en það snýst um 
að fara í víðtæka kynningu á þeirri endurskipulagningu sem hefur átt sér stað á 
almenningssamgöngum á Austurlandi. Áætlað er að verkefninu ljúki í október 2013160 
og er fjárveiting til þess er samkvæmt samningnum þrjár miljónir króna. 161 
 Fimmta verkefnið, Efling skapandi greina, snýst um að þróa og vinna vörur úr 
staðbundnum hráefnum. Austurbrú sér um framkvæmdina sem á að ljúka í lok árs 
2013. 162 Fjárveiting til verkefnisins er samkvæmt samningnum fjórar miljónir króna.163    
 Verkefni númer sex er Atvinnumálaráðstefna sem halda á í nóvember 2013 á 
Egilsstöðum. Þar á að fá sérfræðinga að borðinu til að fjalla um möguleika 
Austurlands hvað varðar atvinnumál. Austurbrú sér um framkvæmdina. 164 Fjárveiting 
til verkefnisins er samkvæmt samningnum níu og hálf miljón króna.165 

                                                      
158 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 

http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 
159 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 

Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 

160 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 
http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 

161 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 

162 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 
http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 

163 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 

164 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 
http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 

165 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
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 Sjöunda og síðasta verkefnið sem sett er fram í sóknaráætlun Austurlands og 
fær fjárframlög úr samningnum um framkvæmd hennar er Fjölbreyttara námsframboð 
í skapandi greinum. Stefnt er að því að í framtíðinni verði boðið uppá diplómanám í 
nýtingu staðbundinna hráefna. Í þessu skyni á að koma upp samstarfi við 
framhaldsskólana á Austurlandi, fræðslusvið Austurbrúar og LungA skólann á 
Seyðisfirði um samþættingu þess sem boðið er uppá þar og skapa heild sem nýtist 
þeim sem vilji mennta sig í skapandi greinum. Austurbrú sér eins og í tilfelli allra 
verkefnanna um framkvæmdina en áætlað er að henni ljúki í febrúar 2014.166 
Fjárveiting til verkefnisins er samkvæmt samningnum fjórar miljónir króna.167 

                                                                                                                                                                      
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 

166 SSA og Austurbrú, ,,Sóknaráætlun Austurlands 2013.“ 
http://stjornarrad.is/media/sl/Soknaraaetlun-Austurlands-mars-2013.pdf (sótt 19. apríl 2013) 

167 Stjórnarráð Íslands,  „Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi árið 2013.“ http://stjornarrad.is/media/sl/Samningur_samband-sveitarfelaga-a-
austurland_22.mars_2013.pdf (sótt 22. apríl 2013) 
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5 Samantekt og niðurstöður 

Umfjöllunin hér að framan hefur verið gerð í þeim tilgangi að fá yfirlit yfir samstarf 
austfirskra sveitarfélaga, framkvæmd þess og birtingarmyndir. Þetta hefur verið gert 
svo svara megi hvað því veldur hvers vegna mismunandi form verða fyrir valinu og 
meta megi kosti og galla þeirra leiða sem farnar eru við samstarfið.  

 

5.1 Samantekt 
Í öðrum kafla var rætt um stærðarhagkvæmni sem felst í því að hagkvæmara sé 

að veita þjónustu í stærri einingum en minni. Þó kom fram að ekki eru allir sammála 
um við hvaða íbúafjölda hagkvæmnimörkin liggja. Þeim tölum sem kynntar voru bar 
þó öllum saman um að meiri hagkvæmni væri náð í sveitarfélögum með 9.000-
10.000 íbúa en í smærri einingum. Þetta er þó háð ýmsum ytri aðstæðum. Íbúafjöldi 
á Austurlandi er rúmlega 10.000 manns og má því gera ráð fyrir að aukinni 
hagkvæmni sé náð við lausn margra verkefna þegar þau eru unnin í samstarfi milli 
sveitarfélaga. Þá var komið inná nálægðarregluna sem felst í því að æðra stjórnvald 
skuli ekki hafa afskipti af lægra stjórnsýslustigi nema þess gerist sérstaklega þörf. Að 
því búnu voru hugmyndir um stýringu og stýrinet kynntar. Stýrinet eru stjórnunartæki 
sem fær marga aðila að borðinu; opinbera, úr einkageiranum og félagasamtökum, til 
að sinna stýringu samfélagsins í gegnum nokkurskonar samvinnunet. Ræddir voru 
lýðræðislegir gallar á stýrinetum og settir fram staðlar til að meta lýðræðislega virkni 
þeirra. Þá voru hugmyndir um meta-stýringu útlistaðar en þær felast í stýringu 
stýrineta. 

Í þriðja kafla var farið yfir umgjörð sveitarfélaga á Íslandi. Sjálfstæði sveitarfélaga 
frá ríkinu er í samræmi við nálægðarregluna þrátt fyrir að sveitarfélögum sé skylt að 
sinna lögbundnum verkefnum. Í sveitarstjórnarlögum má finna heimild um samstarf 
sveitarfélaga og mismunandi leiðir til þess. Leiðirnar krefjast þess að samningur sé 
gerður milli þeirra sveitarfélaga sem kjósa að vinna saman. Samstarf getur verið í 
byggðasamlagi, með kaupum eins sveitarfélags á þjónustu annars eða í gegnum 
landshlutasamtök sveitarfélaga. Bæði sveitarfélögum og byggðasamlögum er að auki 
heimilt að semja við einkaaðila um að veita þjónustu eða sinna verkefnum 
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sveitarfélaga.  
Í fjórða kafla var fjallað um Austurland og þá samvinnu sem sveitarfélögin í 

landshlutanum eiga sín á milli. Rétt er að taka fram að þær upplýsingar sem fyrir 
liggja um samstarfið eru veittar af aðilum sem standa nálægt því.  
 

5.2 Samstarf á fjölbreyttu formi 
Samstarf sveitarfélaga á Austurlandi er í öllum myndum sem nefndar eru í 

sveitarstjórnarlögum. Samband sveitarfélaga á Austurlandi hefur veigamikið hlutverk 
þegar kemur að samstarfi sveitarfélaganna. SSA var stofnað árið 1966 en 
sveitarfélögin sem nú mynda sveitarfélagið Hornafjörð voru þátttakendur í 
sambandinu fram til 2008. Sökum þessa eru Austur-Skaftfellingar enn þátttakendur í 
sumum samstarfsverkefnum austfirskra sveitarfélaga en því verður ekki neitað að 
slíkt eykur að mörgu leyti flækjustig samstarfsins. SSA hefur komið með beinum eða 
óbeinum hætti að því þegar stofnað er til samstarfs milli sveitarfélaganna í flestum ef 
ekki öllum tilvikum. Sambandið hefur því gengt mikilvægu hlutverki þegar kemur að 
samstarfi sveitarfélaga á Austurlandi bæði hvað varðar formlegt samstarf um verkefni 
og óformlega hagsmunagæslu og þrýsting á ríkisvaldið um framkvæmd verkefna. 
SSA hefur komið að undirbúningi og stofnun stoðstofnana um hagsmunamál 
austfirðinga sem það rekur þó ekki sjálft.  

Samstarf í fræðslumálum á Austurlandi fer í gegnum fræðslusvið Austurbrúar og 
Skólaskrifstofu Austurlands. Skólaskrifstofan er rekin í byggðasamlagi allra 
sveitarfélagana. Starfsemi hennar felst einkum í þjónustu við leik- og grunnskóla. 
Með samvinnu um skólaskrifstofuna næst aukin stærðarhagkvæmni þar sem mun 
óhagkvæmara og í mörgum tilfellum óframkvæmanlegt væri fyrir sveitarfélögin ein og 
sér að sinna þeim verkefnum sem skólaskrifstofan sinnir. Byggðasamlagið 
Skólaskrifstofa Austurlands fer einnig með málefni fatlaðra í öllum sveitarfélögunum.  
 Samstarf um brunavarnir á Austurland er við lýði milli allra sveitarfélagana nema 
Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps. Brunavarnirnar eru reknar í sameiginlegu 
rekstrarfélagi sveitarfélaganna sem taka þátt í því. Það er vafalaust aukin hagkvæmni 
falin í samstarfinu, einkum fyrir minni sveitarfélögin. 
 Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs þjónustar Fljótsdalshérað, Vopnafjarðarhrepp, 
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Borgarfjarðarhrepp, Seyðisfjarðarkaupstað, Fljótsdalshrepp og Djúpavogshrepp. Þar 
eru lög um kaup þjónustu frá öðru sveitarfélagi nýtt.  
 Heilbrigðismál eru að mestu í höndum hinnar ríkisreknu Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands, þó reka Fjarðabyggð og Vopnafjarðarhreppur dvalar- og 
hjúkrunarheimili. Vopnafjarðarhreppur tók við rekstri  dvalar- og hjúkrunarheimilisins 
Sundabúðar í byrjun árs 2013 vegna yfirvofandi niðurskurðar af hendi HSA.  
 Heilbrigðiseftirlit Austurlands er rekið í byggðasamlagi sveitarfélaganna á 
Austurlandi auk sveitarfélagsins Hornafjarðar. SSA hefur ályktað um skörun verkefna 
og verkaskiptingu milli Heilbrigðiseftirlitsins og Umhverfisstofnunar.  
 Samvinna um menningarmál er á hendi Austurbrúar auk samvinnu um 
atvinnuþróun og markaðssetningu Austurlands sem ferðamannasvæðis. Um 
Héraðskjalasafn Austfirðinga starfar byggðasamlag allra sveitarfélaganna á 
Austurlandi og um Minjasafn Austurlands starfar byggðasamlag Fljótsdalshrepps, 
Borgarfjarðarhrepps og Fljótsdalshéraðs.  

 Almenningssamgöngur er samstarfsverkefni sveitarfélaganna á Austurlandi sem 
enn er að nokkru leyti í þróun. Samstarfið fer fram í gegnum SSA en að því koma 
sveitarfélögin og fyrirtækið Alcoa Fjarðarál. 
 

5.3 Lýðræðislegar takmarkanir Austurbrúar 
 Austurbrú fellur vel að kenningum um stýrinet og er ein tegund slíkra neta. Að 
stofnun hennar komu auk sveitarfélaganna á Austurlandi, hagsmunasamtök, 
einkafyrirtæki og opinberar stofnanir. Innan Austurbrúar sameinast ýmis 
samstarfsverkefni á sviði samfélagsmála undir einn hatt á formi einskonar stýrinets. 
Eins og fram hefur komið fer Austurbrú ekki með nein lögbundin verkefni 
sveitarfélaga heldur sinnir samfélagsverkefnum sem fremur gætu flokkast sem 
þróunar- og hagsmunamál landshlutans. Austurbrú er sjálfseigarstofnun. Við stofnun 
runnu saman inní hana fjórar aðrar sjálfseignarstofnanir; Þróunarfélag Austurlands, 
Þekkingarnet Austurlands, Markaðsstofa Austurlands og Menningarráð Austurlands. 
Þessar stofnanir höfðu einnig upp að einhverju marki starfað á formi stýrineta og má 
því kannski segja að samruni þeirra í eina sé vísir að meta-stýringu.  
 Ýmsir lýðræðislegir ágallar eru á stýrinetinu Austurbrú. Ef Austurbrú er skoðuð 
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út frá viðmiðum Sørensen og Torfing um lýðræðislegt gildi stýrineta kemur í ljós að 
nokkuð hallar á lýðræðissjónarmið. Fyrsta viðmið þeirra er að stýrinetum sé stjórnað 
af kjörnum fulltrúum en það má gera í gegnum meta-stýringu. Þetta er ekki raunin 
með Austurbrú nema að litlu leyti. Fulltrúar úr sveitarstjórnarmálum eiga sérstaklega 
sæti í stjórn og fulltrúaráði. Þeir hafa hinsvegar ekki frekari umsjón með stýringunni 
en aðrir fulltrúar. Þar að auki er hvergi tekið fram að þessir fulltrúar 
sveitarstjórnarmála skuli vera kjörnir fulltrúar. Annað viðmið Sørensen og Torfing er 
að vægi félagasamtaka innan stýrineta endurspegli félagafjölda í þeim. Þannig er því 
ekki farið innan Austurbrúar. Stofnaðilar að Austurbrú eiga sæti í fulltrúaráði sem 
starfrækt er innan hennar. Meira en 30 stofnaðilar voru að Austurbrú og til félaga 
samtaka má þar nefna AFL - Starfsgreinafélag Austurlands, Bandalag íslenskra 
listamanna og Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi. Ekki er þess sérstaklega 
getið að félagafjöldi í þeim samtökum ráði fjölda fulltrúa í ráðinu. Þriðja viðmiðið snýr 
að því að þátttakendur í stýrineti beri ábyrgð gagnvart kjósendum á viðeigandi svæði. 
Slíku er ekki fyrir að fara í tilfelli Austurbrúar. Fjórða og síðasta viðmiðið snýr að því 
að lýðræðislegu verklagi og reglum sé fylgt í stýrinetum. Uppbygging og 
skipulagsskrá Austurbrúar hefur hátt flækjustig og er ekki aðgengilegt. Ársfundir 
stofnunarinnar eru opnir öllum en einungis fulltrúar hafi þar atkvæðisrétt. Ekki verður 
séð að verklag eða uppbygging sé sérstaklega lýðræðislegt. Því má einnig velta upp 
hvort þátttakendur í stýrinetinu Austurbrú, opinberir aðilar og aðrir fulltrúar, séu 
almennt meðvitaðir um virkni stýrineta og möguleika til meta-stýringar.  
 Eðlilegt er að gera kröfu um að lýðræðissjónarmið séu höfð í huga þegar um 
svo víðtæka stofnun sem fer með samfélagsmál á Austurlandi á í hlut. Þetta er 
eðlileg krafa jafnvel þó að þau verkefni sem Austurbrú sinnir séu ekki lögbundin. 
Talað er um að ein af ástæðum fyrir tilvist sveitarfélaga sé að stuðla að þátttöku 
borgara í ákvörðunum um nærumhverfið. 
Það var samdóma álit Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra og 

verkefnisstjórnarinnar sem undirbjó stofnun Austurbrúar að hún væri fyrsta skrefið og 
fleiri verkefni gætu með tímanum runnið inní stofnunina. Í þessu samhengi er vísað 
bæði til verkefna sem nú þegar er sinnt á sveitarstjórnarstigi og tilfærslu frekari 
verkefna frá ríkisvaldinu. Því má velta fyrir sér hvort Austurbrú í núverandi mynd sé 
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réttur vettvangur til að taka við fleiri verkefnum.  Væri um að ræða lögbundin verkefni 
þarfnast  stofnunin þarfnist lýðræðislegra skipulags. 
 

5.4 Sóknaráætlanir og lýðræði 
 Sóknaráætlanir landshluta voru gerðar á árinu 2013. Þær eru dæmi um aðra 
útfærslu stýrineta sem samskiptaáss milli ríkis og sveitarfélaga. Í sóknaráætlunum er 
fjallað um framtíðarsýn, stefnumótun og forgangsröðun fjármuna til verkefna í 
landshlutanum á árinu. Verkefni í sóknaráætluninni falla ekki undir lögbundin verkefni 
sveitarfélaga. Stöðugreining Byggðastofnunar lá til grundvallar vinnu við 
sóknaráætlanirnar og í henni eru sett fram sjö verkefni sem hljóta fjárveitingar úr 
ríkissjóði. Umsjón með framkvæmd allra verkefnanna hefur Austurbrú. Með 
sóknaráætluninni er komin farm vísir af meta-stýringu þar sem stýrinet móta stefnu 
sem annað stýrinet á að hrinda í framkvæmd. Hins vegar virðast flestir þeir sem að 
verkefninu koma með beinum hætti frá ríkisvaldinu vera embættismenn. Frá 
Austurlandi koma SSA og Austurbrú að verkefninu auk hagsmunaaðila. Því er ekki 
um meta-stýringu af hendi kjörinna fulltrúa að ræða hvorki af hendi ríkisvalds eða 
sveitarstjórnarstigs. Þannig verður ekki annað séð en töluvert vanti upp á 
lýðræðislegt gildi sóknaráætlunarinnar líkt og í tilfelli Austurbrúar. 

 

5.5 Niðurstaða 
 Það hvaða form verður ofan á við samstarf sveitarfélaga á Austurlandi hverju 
sinni virðist einkum ráðast af þrennu. Í fyrsta lagi má að einhverju leyti skýra val á leið 
hverju sinni með þeim hætti að mismunandi form henta mismunandi verkefnum. Í 
tilfelli félagsþjónustu hentar það minni sveitarfélögum að kaupa þjónustu af 
Fljótsdalshéraði á meðan byggðasamlag hentar um rekstur skólaskrifstofu. Í annan 
stað má horfa til þess hvenær til samstarfsins er stofnað en tíðarandi og aðstæður á 
hverjum tíma hljóta að hafa áhrif á hvaða formi stofnað er til samstarfs. Þá er misjafnt 
hverjir eru þátttakendur í samstarfi um verkefni. Þannig getur það form sem velst til 
samstarfs oltið á samgöngum sem sögulegum þáttum. Sveitarfélagið Hornafjörður á 
ennþá aðild að samstarfsverkefnum sveitarfélaga á Austurlandi auk þess sem 
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sveitarfélögin á starfssvæði SSA taka koma ekki öll að öllum samstarfsverkefnum.  

 Helsti galli núverandi samstarfs felst í lýðræðislegum takmörkunum Austurbrúar 
og þar með Sóknaráætlun Austurlands. Einnig má líta á hin fjölbreyttu form sem 
samstarf sveitarfélaga á Austurlandi tekur á sig sem vissan galla. Færa má rök fyrir 
því að með því að veita samstarfinu í svo marga farvegi sem raun ber vitni verði 
erfiðara að ná yfirsýn yfir samstarfið í heild sinni. Á móti er hugsanlega nóg að yfirsýn 
yfir samstarf í hverjum málaflokki sé nægjanleg. 

 Til kosta við fyrirkomulag samstarfs sveitarfélaga á Austurlandi má nefna þróun 
síðustu ára sem virðist vera í átt til einföldunar. Verkefni á sviði samfélagsþróunar 
hafa sameinast í einn farveg innan Austurbrúar og þegar málefni fatlaðs fólks voru 
færð frá ríki til sveitarfélaga runnu þau inní Skólaskrifstofu Austurlands í stað þess að 
stofnaður væri fyrir þau sérstakur samstarfsvettvangur. Eins verður ekki betur séð en 
samstarf sveitarfélaganna sé fremur farsælt og samstarf ráðandi um þau verkefni 
sem aukin hagkvæmni hlýst af. Þannig verður ekki betur séð en þróun samstarfs 
sveitarfélaga á Austurlandi sé í átt til auknari samhæfingar.  

 

5.6 Næstu skref 
 Það sem helst þarf að bæta í samstarfi austfirskra sveitarfélaga er eins og 
ítrekað hefur verið lýðræðislegt gildi Austurbrúar. Auknu lýðræðislegu umboði mætti 
ná fram með því að mæta viðmiðum Sørensen og Torfing, það væri gert með 
breytingum á skipulagskrá stofnunarinnar. 

 Eins mætti leita leiða til að auðvelda yfirsýn yfir samstarfsverkefni 
sveitarfélaganna og hugsanlega einfalda skipulagið. Þannig væri hugsanlega hægt 
að setja einhver lögbundin verkefni sveitarfélaga sem samstarf er um undir einn hatt í 
lýðræðislegu stýrineti, hvort sem það væri Austurbrú eða nýr vettvangur. Ekki verður 
þó fullyrt hér að þetta sé skynsamlegt. Skoða verður samstarfsverkefnin hvert fyrir sig 
og finna þann farveg sem best hentar hverju sinni.  

 Eins gæti verið grundvöllur fyrir því að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga sem 
um þau myndu hafa samstarf. Austurbrú er kjörinn vettvangur fyrir slík verkefni á 
sviði samfélagsþróunar en hugsanlega þyrfti að sníða nýjan vettvang um verkefni á 
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öðrum sviðum. 

 Ekki verður betur séð en Samband sveitarfélaga á Austurlandi gæti gengt meira 
hlutverki þegar kemur að samstarfi sveitarfélaga en eins og áður segir hefur 
sambandið einkum beitt sé við að koma samstarfsverkefnum á fót en síður fylgt þeim 
eftir. Þannig gæti SSA gengt einskonar eftirlitshlutverki og komið á meta-stýringu um 
Austurbrú og önnur hugsanleg stýrinet framtíðarinnar. 
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