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Útdráttur 

Í verkefninu er leitað svara við því hver áhrif sameininga sveitarfélaganna Strandabyggðar, 

Reykhólahrepps og Dalabyggðar hefði á stjórnsýslu og þjónustu við íbúa. Einnig er skoðaður sá 

möguleiki að Kaldrananeshreppur og Árneshreppur gangi inn í sameininguna. 

Í rannsókninni er bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum beitt.  

Farið er yfir sögu sveitarfélaga á Íslandi og hlutverk þeirra. Skoðuð eru helstu verkefni 

sveitarfélaga og tekjustofnar. Fjallað er um sögu sameininga sveitarfélaga á Íslandi og efling 

þeirra með auknum verkefnum. Skoðaðar eru rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum 

sameininga og sérstaklega litið til lýðræðis og stjórnsýslu, fjárhagslegra áhrifa og áhrif 

sameininga á þjónustu við íbúa. Einnig eru lagðar fram tilgátur um sameiningu umræddra 

sveitarfélaga.  

Farið er stuttlega yfir sögu sveitarfélaganna sem um ræðir og helstu staðreyndir ásamt atvinnu á 

svæðinu. Stjórnkerfi sveitarfélaganna er lýst og rekstur sveitarfélaganna er einnig skoðaður. Í 

sérstökum kafla við hvert sveitarfélag er farið yfir rekstur málaflokka og kostnað íbúa vegna 

þeirra. Farið er yfir þá þjónustu sem þau veita og samvinnu þessara sveitarfélaga sem á sér nú 

þegar stað. Gert verður ráð fyrir að Kaldrananeshreppur og Árneshreppur gangi inn í sameiningu 

og gert verður stuttlega grein fyrir þeim. Einnig eru birtar niðurstöður úr viðtölum við 

sveitarstjórnarfólk og sveitarstjóra. Að lokum er gerður samanburður á nýju sameinuðu 

sveitarfélagi bæði fjárhagslega miðað við óbreytt ástand og sett fram tillaga að bættri þjónustu.  

Niðurstöður benda til að ekki er að vænta mikillar rekstrarlegrar hagkvæmni með sameiningu 

sveitarfélaganna Strandabyggðar, Rekhólahrepps og Dalabyggðar. Höfundur telur að þjónusta 

verði meiri við íbúa en að slíkt sé framkvæmanlegt án sameininga. Það er vert að skoða betur 

möguleika sem felast í samvinnu umræddra sveitarfélaga áður en lengra er haldið.  

 

 

Lykilorð: Sameining sveitarfélaga, þjónusta sveitarfélaga, stjórnsýsla sveitarfélaga, lítil 

sveitarfélög. 
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Abstract 

This project is a research on the impact of local services and administration in Strandabyggð, 

Reykhólahreppur and Dalabyggð would amalgamate. The possibility that Kaldrananeshreppur 

and Árneshreppur would also is taken to consideration. These five municipalities are on the 

western side of Iceland and all have small population.   

In his study there are used both qualitative and quantitative methods.  

The history of municipals in general are discussed and the history of municipal amalgamations in 

Iceland. Researches that have been made on the impact of mergers are looked at and specifically 

looked for impact on democracy and governance, economic impact and the impact of mergers in 

services to the residents.  

There is a brief introduction of the municipalities that are concerned and their occupational 

factors, local government are decrypted as well as their committees. The municipalities are 

compared and special attention is given to already existing cooperation between these 

municipalities. Proposals are set forth on how to optimize service factors and financial factors in 

the main fields and a proposal is made for a new executive municipal management.  

Results indicate that it is not expected high operational efficiency by merging the municipalities 

in Strandabyggð, Rekhólahreppur and Dalabyggð. The author believes that the service will be 

better for the residents, but this is feasible without amalgamation. It is important to look more 

closely at the potential of cooperation of these municipalities. 

 

Municipal amalgamations, municipal services, municipal administration, small municipalities.  
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BA námi sem unnin er í Nútímafræði við Háskólann á Akureyri 

vorið 2015. Markmið verkefnisins er að leggja mat á áhrif sameiningar sveitarfélaganna 

Strandabyggðar, Reykhólahrepps og Dalabyggðar á þjónustu og stjórnsýslu á svæðinu.  

Ísland er eitt strjálbýlasta land í heimi og flutningur fólks úr dreifðari byggðum til þéttbýliskjarna 

hefur verið stöðugur frá aldamótunum 1900. Þessari þróun hafa menn áhyggjur af og vilja jafna 

búsetuskilyrði um allt land og forðast meiri fólksfækkun á landsbyggðinni. Til að það geti orðið 

þarf að efla byggðir með bættri þjónustu og fjölga atvinnumöguleikum íbúa. Stjórnvöld hafa með 

markvissum hætti fært málaflokka frá ríki til sveitarfélaga á síðustu árum. Talið er að slíkar 

aðgerðir muni aukast á næstu árum. Með því styrkist grunnþjónusta við íbúa, sjálfstæði 

sveitarfélaga eykst og innbyrðis samkeppni þeirra myndar mótvægi við hið miðlæga ríkisvald. 

Opinberri þjónustu er talið betur sinnt staðbundið en hjá yfirvaldi sem er lengra í burtu. Þannig er 

betra jafnvægi framboðs og eftirspurnar þjónustu. Sveitastjórnir þekkja aðstæður betur og hafa 

meiri tækifæri til að aðlaga þjónustu að staðbundnum þörfum.  

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2014 sammæltust sveitarstjórnir Strandabyggðar, 

Reykhólahrepps og Dalabyggðar um að hittast á sameiginlegum fundi til að ræða sameiningamál 

sem og önnur sameiginleg málefni og frekara samstarf sveitarfélaganna. Sveitarstjórar og aðrir 

fulltrúar sveitarfélaganna áttu fund með starfsmönnum innanríkisráðuneytis og jöfnunarsjóðs 

haustið 2014 þar sem málið var kynnt og spurst fyrir um hugsanlega aðstoð ráðuneytisins. 

Jöfnunarsjóður hefur sent sveitarstjórum áætlun yfir framlög til sameinaðs sveitarfélags og upplýst 

um hugsanlega stuðning við sameiningar/viðræðuferlið.   

Til þess að réttlæta sameiningu sveitarfélaga verða þátttakendur í sameiningarferlinu að sjá fram 

á ávinning fyrir hið nýja sameinað sveitarfélag. Aukin velferð, betri þjónusta, bættur fjárhagur 

sveitarfélagsins eru atriði sem skipta miklu máli. Sýna þarf fram á þennan ávinning áður en til 

íbúakosningar kemur. Til að náist að efla sveitarfélög og skapa sterk samfélög og þjónusta íbúa 

samfara því að skila góðum árangri í rekstri þarf að mynda heilstætt atvinnu- og þjónustusvæði. 

Samgöngur skipa þar veigamikinn sess á strjálbýlu Íslandi.  

Sameiningar sveitarfélaga hafa alltaf áhrif á rekstur og þjónustu en mikilvægt er að greina 

nákvæmlega hver þau áhrif eru og hvort þau eru í takt við væntingar. Þess vegna er lagt upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningu:  
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 Hver yrðu áhrif sameiningar Strandabyggðar, Reykhólahrepps og Dalabyggðar á umfang 

þjónustu og stjórnsýslu? 

Til að svara rannsóknarspurningunni verður leitast við að svara eftirfarandi undirspurningu: 

 Hver eru áætluð rekstrarleg áhrif á helstu málaflokka Strandabyggðar, Reykhólahrepps og 

Dalabyggðar.  

Ástæða fyrir vali verkefnisins var sú að höfundur er í sveitarstjórn Strandabyggðar og þekkir íbúa 

svæðisins og er annt um afdrif þess. Hugmyndin kemur frá umsjónarmanni lokaverkefnisins.  

Rannsóknir eiga að vera gerðar á hlutlausan hátt og ber því að geta þess að höfundur er meira 

tengdur einu sveitarfélagi en hinum en mun eftir fremsta megni gæta hlutleysis við gerð 

rannsóknarinnar sem og við mat á niðurstöðum þess. Markmið verkefnisins er að leggja mat á 

kosti og ókosti á þjónustu og stjórnsýslu við að sameina þessi þrjú sveitarfélög. Við rannsóknina 

er beitt eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. Unnið var með fyrirliggjandi gögn 

svo sem Árbók sveitarfélaga, ýmsar skýrslur um sameiningar sveitarfélaga ásamt fróðleik frá 

starfsmönnum sveitarfélaganna. Í megindlega hluta rannsóknarinnar er notast við tölur frá 

Hagstofu Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru 

tekin viðtöl við sveitarstjóra og sveitarstjórnarfólk sveitarfélagana þriggja. 

Niðurstöður benda til að með sameiningu Strandabyggðar Reykhólahrepps og Dalabyggðar hafa 

jákvæð rekstrarleg áhrif og eru ýmsar leiðir til hagræðingar í málaflokkum sveitarfélaganna þó 

misjafnt hver ávinningur er fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Þjónusta verður skilvirkari og eykst 

þar af leiðandi en vegna fjarægðar milli þéttbýla er ólíklegt að aukning á þjónustu verði ef ekki 

verða útibú á hverjum stað. Niðurstöður benda einnig til að aukning á þjónustu sé möguleg með 

samvinnu og án sameiningar. Stjórnsýsla gæti orðið formfastari og aukin verkefni gætu haft 

jákvæð áhrif skilvirkni og fagmennsku.  
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2. Sveitarfélög á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um íslensku sveitarfélögin, þróun þeirra, hlutverk og reynslu af 

sameiningum. 

 

2.1. Sveitarfélögin 

Á Íslandi eru tvö opinber stjórnsýslustig, ríki og sveitarfélög. Íslensk stjórnskipun byggir á 

þrískiptingu ríkisvalds í dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdavald. Sveitarfélögin sem fjallað 

verður um eru annar handhafi hins opinbera framkvæmdavalds í landinu. Sveitarfélögum er 

tryggður sjálfstjórnarréttur í 78. gr. Stjórnarskrárinnar. Þar segir að sveitarfélög skuli sjálf ráða 

málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, 

svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir  (1944 nr. 33 Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands). Þarna er staðfest að sveitarfélög eigi að vera til, eigi að hafa verkefni og 

tekjustofna. Alþingi ákveður hverjir tekjustofnar eru og strangt til tekið gæti ríkið lagt niður öll 

sveitarfélög nema 1-2, öll verkefni nema 1-2 og nærri alla tekjustofna ef þeim sýndist svo. Lögin 

eru mjög óljós og sveitarfélög eru alfarið bundin af þeim lagaramma sem Alþingi setur á hverjum 

tíma. Sveitarfélög fara því með hina staðbundnu stjórnsýslu eftir því sem lög kveða á um. Þar af 

leiðir að meginhlutverk sveitarfélaga er að vera lýðræðislegur ákvörðunarvettvangur þeirra mála 

sem Alþingi leyfir sveitarfélögum að útfæra nánar og gefur þeim sjálfsstjórn um (Þingskjal 570-

407. 2005-2006, bls. 4). Þá hefur Ísland fullgilt Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga. Í 

honum kemur meðal annars fram hversu mikilvægar sveitastjórnir eru og er talað um þær sem 

hornstein í lýðræðislegu stjórnarfari (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d,a).  

 

Verkefnum sveitarfélaga má skipta upp í lögskyld verkefni sem er skylt að vinna og lögheimil 

verkefni eða ólögbundna þjónustu sem eru verkefni er varða íbúa og ekki falin öðrum til 

úrlausnar samkvæmt lögum. Þetta fellur undir lögmætisreglu, í henni felst að starfsemi skuli 

samræmast við lög og eiga sér stoð í lögum. Svigrúm sveitarfélagana byggist á krafti sjálfstjórnar 

og geta þau ákveðið hvernig þessum verkefnum skuli sinnt (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

e.d,a). Verulegum áfanga var náð með samþykkt nýrra sveitastjórnarlaga árið 2012 en breytingar 

fólu í sér veigamiklar breytingar á eldri lögum. Þar má nefna áherslu á sjálfbærni og aga í 

fjármálum, samráði við íbúa og aðkomu þeirra að málefnum sveitarfélaga og aukna áherslu á 
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gagnsæi ásamt því að stjórnskipuleg staða sveitarfélaga styrktist umtalsvert m.a. með samráði við 

landshlutasamtök um stefnumótun og ákvarðanir. Einnig var vísað beint til Evrópusáttmálans um 

sjálfstjórn í fyrsta sinn (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d,b). 

 

2.2. Þróun sveitarfélaga 

Helstu verkefni sveitarfélaga eða hreppa fyrr á öldum voru fátækra- og fræðslumál, tryggingar og 

reglur um sveitafesti sem hrepparnir sáu um að fylgja. Verkefnin urðu fjölbreyttari þegar fram 

liðu stundir. Sveitastjórnarstigið veikist talsvert mikið undir stjórn danska konungsveldisins en 

var síðan endurreist með tilskipun frá Kristjáni IX. Danakonungi 1872 og hreppsnefndum og 

bæjarstjórnum formlega falin stjórn sveitastjórnamála. Þegar fyrsta manntalið var gert árið 1703 

voru 163 hreppar á Íslandi (Grétar Þór Eyþórsson, 2003, bls. 141-142). 

 

Allt frá miðri 20. öld hafa aðgerðir og tilraunir verið gerðar sem snúa að eflingu 

sveitarstjórnarstigsins á Íslandi. Það má segja að iðnvæðing og breyttir atvinnuhættir á Íslandi 

hafi valdið fjölgun sveitarfélaga þegar fólk flutti frá sveitum að sjávarsíðunni til að stunda 

sjósókn. Þéttbýli sem urðu til slitu sig frá dreifbýlinu vegna erfiðra samgangna og ný sveitarfélög 

urðu því til. Um miðja öldina náði fjöldi sveitarfélaga hámarki og voru þau orðin 229 árið 1950 

og langflest fámenn. Þörfin fyrir bætta velferðarþjónustu og stjórnsýslu varð þess valdandi að 

huga þurfti að eflingu sveitastjórnarstigsins því fámenn sveitarfélög áttu erfiðara með að uppfylla 

vaxandi kröfur. Stórfelld breyting á samgöngum og samgöngutækni ollu því að nú hömluðu 

vegalendir ekki lengur skiptingu félagslegra- og þjónustusvæða og voru því ekki lengur fyrirstaða 

sameininga (Grétar Þór Eyþórsson, 2012, bls. 432-433). Frá árunum 1960-1990 voru ýmsar 

hugmyndir ræddar á Alþingi, nefndir og starfshópar skiluðu gögnum en lítið var um lagasetningu 

eða reglugerðir sem skiluðu árangri. Árið 1986 var gerð sú breyting á sveitarstjórnarlögum að 

ráðherra sveitarstjórnarmála var heimilað að sameina þau sveitarfélög sem höfðu færri en 50 íbúa 

þrjú ár í röð, ef landfræðilegar aðstæður hömluðu því ekki. Það gekk ekki sem skyldi og einungis 

3 sveitarfélög af þeim 16 sem féllu undir skilgreininguna sameinuðust (Innanríkisráðuneytið, 

2008, bls.10). Tillögur verkaskiptanefndar ríkis og sveitarfélaga árið 1980 urðu til þess að lögum 

var breytt um lágmarksíbúafjölda í sveitarfélagi og miðað var við 50 íbúa. Þó þurftu íbúar að hafa 

verið færri en 50 í 3 ár í röð. Sveitarfélög störfuðu áfram nær óbreytt næstu ár og lítið ávannst í 

sameiningum fram til ársins 1991 þegar nefnd á vegum Jóhönnu Sigurðardóttur þáverandi 
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félagsmálaráðherra skilaði af sér  tillögum um breyttar skiptingar sveitarfélaga (Grétar Eyþórsson 

2012, bls. 439). 

 

Upp úr 1990 fer sveitarfélögum að fækka að einhverju ráði og má rekja það til átaks um 

sameiningu sveitarfélaga þegar félagsmálaráðherra skipaði nefnd árið 1991 sem leggja átti fram 

samræmdar tillögur um æskilega skiptingu landsins í sveitarfélög. Síðar sama ár voru lagðar þrjár 

tillögur. Í fyrsta lagi að sveitarfélög hefðu 500 íbúa hið minnsta, sem myndi þýða að sveitarfélög 

hefðu orðið 60-70 talsins. Í öðru lagi að öll sveitarfélög innan sömu sýslu yrðu sameinuð, svo 

framarlega sem aðstæður leyfðu. Það hefði þýtt fækkun í 25 sveitarfélög. Síðasta tillagan var þess 

efnis að sameina alls ekki heldur efla samstarf sveitarfélaga. Átakinu var hleypt af stokkunum 

árið 1993 og kosið um sameiningar í nóvember sama ár í 185 sveitarfélögum. Þá voru tillögurnar 

þannig hljóðandi að sveitarfélögum myndi fækka úr 196 í 43 með sameiningu á 32 svæðum. 

Tillögurnar voru felldar í öllum tilvikum nema einu, fjögur sveitarfélög á utanverðu Snæfellsnesi 

samþykktu tillöguna. Við lok kjörtímabilsins 1998 voru sveitarfélögin orðin 124 og hafði fækkað 

um 48 frá árinu 1994. Nokkrar sameiningar urðu á árunum 1993-2003 og rekja má hluta 

sameininga til þess að rekstur grunnskóla var færður frá ríki til sveitarfélaga árið 1996 (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2003). 

 

Átakinu var haldið áfram árið 2005 og eftir sveitarstjórnarkosningar árið 2006 voru sveitarfélög á 

Íslandi orðin 79 talsins (Sigurður Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, 2007). Frá og með 

árinu 2013 eru þau 74 talsins og hefur þá fækkað um 155 frá árinu 1950 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014.b). 

Þróun sveitarstjórnastigsins er ekki einungis mæld í fjölda sveitarfélaga. Þegar horft er til 

íbúafjölda þá er lágmarksfjöldi í sveitarfélagi 50 íbúar en ráðherra sveitarstjórnarmála, Kristján L. 

Möller, nefndi í sinni stjórnartíð (2007-2010) að e.t.v þyrfti að breyta lögum þannig að 

lágmarksíbúafjöldi yrði 1000 í stað 50. Þá væru sveitarfélög betur í stakk búin til að taka á móti 

nýjum verkefnum frá ríkinu (Samgönguráðuneytið, 2008, bls. 9). Í dag er ekki lengur 

lágmarksíbúafjölda krafist eftir að ný sveitarstjórnarlög tóku gildi árið 2012 (Lög um 

sveitarstjórnir nr. 138/2011). Það eru 8 sveitarfélög með færri en 100 íbúa og 18 með íbúa á 

bilinu 100-499 íbúa og 27 sveitarfélaga með íbúa á bilinu 500-999. Þá eru 32 sveitarfélög með 

fleiri en 1000 íbúa (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014.b).  
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Efling sveitarstjórnastigsins og sameining sveitarfélaga haldast í hendur. Vegna smæðar 

sveitarfélaga í Íslandi hafa þau ekki bolmagn til þess að taka við stærri verkefnum af ríkinu. Í 

átaki um sameiningu sveitarfélaga árið 2005 voru tæplega 60% þeirra sem sameinuðust með 

undir 1000 íbúum eftir sameiningu og árið 2008 voru 58% íslenskra sveitarfélaga eru með færri 

en 1000 íbúa (Samgönguráðuneytið, 2008, bls. 69).  

Samband íslenskra sveitarfélaga markaði sér stefnu árið 2002 að unnið skyldi markvisst að 

stækkun og eflingu sveitarfélaganna með frjálsri sameiningu. Sérstök áhersla var lögð á frekari 

verkefnaflutning frá ríki til sveitarfélaga enda væri það nauðsynlegur undanfari sameiningarátaks. 

Félagsmálaráðherra tók þessa stefnumörkun upp og skipaði sérstaka sameininganefnd sem 

markaði upphaf átaks sem skilaði ekki þeim sameiningum sem að var stefnt, en út frá því hófust 

víða þreifingar að frumkvæði heimamanna án íhlutunar stjórnvalda eða Sambands íslenskra 

sveitarfélaga (Þingskjal 570-407, 2005-2006). 

 

Innanríkisráðuneyti fer með málefni sveitarfélaga. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 

138/2011 skal ráðuneytið hafa eftirlit með því að sveitarstjórnir gegni skyldum sínum samkvæmt 

þeim lögum og öðrum löglegum fyrirmælum (Innanríkisráðuneytið, e.d.). 

Öllum sveitarfélögum ber lagaleg skylda til að veita íbúum þjónustu og skiptir þá engu máli hver 

íbúafjöldi þeirra er. Árni Magnússon félagsmálaráðherra (2003-2006) segir í skýrslu um 

sveitarstjórnarmál að löggjafarvaldið þyrfti að fara varlega í að færa aukin verkefni til 

sveitarfélaga án þess að gera kröfu á móti um að sveitarfélögin geti framfylgt nýjum skyldum 

(Þingskjal 570-407. 2005-2006). 

 

2.3. Tekjustofnar og útgjöld 

Helsti tekjustofn sveitarfélaga er útsvar, en sveitarfélög geta ákveðið hve hátt hlutfall það á að 

vera innan ákveðins ramma. Útsvarið má lægst vera 12,44% og hæst 14,52%.  Fasteignaskattur er 

annar tekjustofn sveitarfélaganna og er lagður árlega á flestar fasteignir í landinu. Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga fer eftir ákveðnu regluverki og hefur það hlutverk að greiða sveitarfélögum framlög 

til jöfnunar á tekjumöguleikum þeirra og útgjaldaþörf. Sjóðinum er m.a. ætlað að jafna kostnað 

vegna grunnskóla og nú nýverið málefna fatlaðra. Sveitarfélögin innheimta einnig ýmis 

þjónustugjöld og hafa þannig tekjur af eignum sínum, eigin atvinnurekstri og stofnunum sem 

http://www.althingi.is/lagas/140a/2011138.html
http://www.althingi.is/lagas/140a/2011138.html
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reknar eru í almenningsþágu (Lög um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995). Langstærstur hluti 

tekna sveitarfélaga á Íslandi byggist á útsvari eða 58%, þjónustugjöld nema 17% og 

fasteignaskattar 11%. Tekjur úr jöfnunarsjóði nema um 12% tekna þeirra (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014). Auknar tekjur sveitarfélaga geta komið niður á íbúum í formi hærri skatta og 

minni þjónustu (Sigurður Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, 2007). 

Sveitarfélög gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki. Þau sjá íbúum m.a. fyrir almennri 

grunnþjónustu og forsenda þess er að sveitarfélögin hafi markvissa og stefnufasta stjórn á 

fjármálum.  

 

Í samræmi við 60. gr. Sveitarstjórnarlaga (138/2011 1. mgr.) er starfsemi sveitarfélaga skipt upp í  

A- og B hluta.  Undir A-hluta fellur starfsemi sveitarsjóðs, það er aðalsjóðs sveitarfélags auk 

annarra sjóða og stofnana sem sinna starfsemi sem er að hluta til eða að öllu leyti fjármögnuð af 

skatttekjum. Undir B-hluta fellur starfsemi stofnana sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra 

rekstrareininga sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar og afla tekna sinna að mestu 

leyti með þjónustugjöldum.  

Sveitarfélög hafa mörgum hlutverkum að gegna samkvæmt lögum. Verkefnum sveitarfélaga 

hefur fjölgað í gegnum tíðina en helstu verkefni A-hluta sveitarfélaga í dag eru: 

 Fræðslu- og uppeldismál, með rekstri grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. 

 Félagsþjónusta, þar með talið félagsleg aðstoð, húsaleigubætur, útgjöld vegna þjónustu 

við aldraða, fatlaða, börn og unglinga.  

 Æskulýðs- og íþróttamál.  

 Sameiginlegur kostnaður, þ.e. rekstur skrifstofu sveitarfélaga, laun framkvæmdarstjóra, 

sveitarstjórnar og annar starfsmannakostnaður.  

 Umferðar- og samgöngumál.  

 Menningarmál.  

 Umhverfismál.  

 Hreinlætismál.  

 Skipulags- og byggingarmál.  

 Brunamál og almannavarnir 

Undir B-hluta falla stofnanir, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar svo sem vatnsveita, rekstur 

hafnarinnar, og fleiri sjálfstæðar einingar sem afla tekna (Þingskjal 570-407, 2005-2006). 
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Lögbundin verkefni stjórnsýslunnar eru margbreytileg og eru meðal annars: byggingareftirlit, 

velferðarþjónusta, svo sem félagsþjónusta, rekstur grunn- og leikskóla og einnig tæknileg 

þjónusta, svo sem gatnagerð, veituþjónusta og fleira. Önnur þjónusta er til dæmis íþrótta- og 

tómstundamál, bygging íþróttamannvirkja og menningarmál (Ríkiskassinn, e.d.). 

Stærstu einstöku verkefni sveitarfélaga eru verkefni fræðslu og uppeldismála og verja 

sveitarfélögin nærri helmingi útgjalda sinna til þessa málaflokks. Því næst er félagsþjónusta og 

þriðji stóri útgjaldaliðurinn rennur til æskulýðs og íþróttamála. Þá tóku þessir þrír málaflokkar til 

sín tæplega 73% útgjalda sveitarfélaga árið 2013 (Árbók sveitarfélaga, 2014, bls. 40).   

 

Íslensku sveitarfélögin eru stærsti einstaki vinnuveitandi á sínu atvinnusvæði. Um 60% af 

skatttekjum sveitarfélaganna fara í að greiða laun starfsmanna og launatengd gjöld (Sigurður 

Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, 2007). Hlutverk þeirra er ólíkt fyrirtækjarekstri því þau 

reyna að auka velferð og þjónustu íbúa samfara því að skila góðum árangri í rekstri í stað þess að 

hámarka hagnað hluthafa.  

 

2.4. Efling sveitarstjórnarstigsins 

Með eflingu sveitastjórnarstigsins er átt við að gera sveitarstjórnum kleift að taka við fleiri 

verkefnum og veita nýja og betri þjónustu. Í skýrslu sem unnin var fyrir samgönguráðuneytið 

(Iðnaðarráðuneytið, 2008) voru fjórar leiðir kynntar til þess að efla mætti sveitarstjórnarstigið. 

Það var hækkun lágmarksíbúafjölda, sem var 50 íbúar en er ekki lengur í gildi, skilgreining 

þjónustusvæða samhliða flutningi verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Yfirfærsla ýmissa 

nærþjónustu til sveitarfélaga og þá var einnig kallað eftir stýringu stjórnvalda og formlegum 

tillögum um stærð og mörk þjónustueininga. Fjórða tillagan var um samstarf án inngrips 

stjórnvalda. Ef þessum leiðum á að fylgja eftir þarf áætlun um hvernig og hvort þessum fjórum 

leiðum verður blandað saman, hvort sem það er með þjónustusvæðum eða stjórnsýslueiningum. 

Þá þarf að taka tillit til samgangna og fleiri þátta eins og hvort þetta verði gert að frumkvæði 

sveitarfélaga, með samvinnu eða eingöngu undir handleiðslu ríkisvaldsins. Stjórnvöld verða síðan 

að setja fram skýra stefnu um aðgerðir og framkvæmd flutnings verkefna til sveitarfélaga. Ef 

samvinna við íbúa og sérleiðir verða sniðnar að hverju svæði eru meiri líkur á að það náist sátt 

um verkefnið, frekar en að steypa öllum í sama mót (Samgönguráðuneytið, 2008). Töluverð 

uppbygging og þróun hefur átt sér stað innan sveitarfélaga á Íslandi síðustu misseri. Aukin 
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samvinna milli einstakra sveitarfélaga og verkefni unnin í sameiningu hefur fært okkur skrefi nær 

í sameiningar þeirra. Það er ekki þar sem sagt að öll sveitarfélög vilji sameinast og flestir vilja sjá 

um viðræður sjálfir án afskipta stjórnvalda. Hugmyndir sveitarstjórnarmanna um breytta 

verkskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga eru misjafnar. Þó geta flestir verið sammála um að ef til 

komi fleiri millifærslur líkt og þegar málefni fatlaðra komu inn á borð sveitarfélaga 1. janúar 

2011 (Velferðarráðuneytið, e.d.), þurfa að fylgja nægilega miklir fjármunir svo sveitarfélögin 

standi undir rekstri þessara verkefna. Samkvæmt könnunum á viðhorfi þing- og 

sveitarstjórnarmanna á eflingu sveitastjórnarstigsins sem voru gerðar árið 2006 og 2011 kom 

fram sú skoðun að mikil þörf sé þar á (Grétar Þór Eyþórsson ofl. 2006 og Grétar Þór Eyþórsson 

og Sveinn Arnarson, 2012). Þó var ekki jafn eindregin vilji til að taka við stórum verkefnum hjá 

sveitarstjórnarmönnum í minni sveitarfélögum, með færri en 1000 íbúa. Það kom einnig fram að 

meirihluti sveitarstjórnarfólks og þingmanna telja sveitarfélögin ekki nægilega öflug til að takast 

á við lögbundin verkefni en í könnuninni árið 2011 töldu einungis 38% svarenda þau nægilega 

öflug. Þegar spurt var um hvort frekar ætti að hvetja til samstarfs en sameininga var nokkur 

munur milli kannanna en þeim fjölgar sem hallast í átt að samstarfsleiðinni í könnuninni árið 

2011. Þá má ætla að sveitarstjórnarfólk telji samstarf betri kost en sameiningar og áherslan á 

aukið samstarf er því að aukast. Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa tekið að sér byggðasamlög 

um málefni fatlaðra fyrir hönd sveitarfélaga sem eru aðilar að þeim samtökum. Í 

byggðasamlögum líkt og var stofnað á Vestfjörðum, eru mörg sveitarfélög og aðeins fimm þeirra 

með aðila í stjórn. Þá eru sveitarfélögin í þeirri stöðu að hafa ekki bolmagn til að reka slíkan 

málaflokk ein og sér. Þau gefa því frá sér ákvörðunarrétt til byggðasamlaganna og er ljóst að ef 

fjölgun verður á stórum verkefnum  mun talsvert valdaframsal eiga sér stað frá sveitarstjórnum til 

samlaganna (Grétar Þór Eyþórsson, 2012). Nú nýverið óskaði Byggðarsamlag Vestfjarða eftir 

viðræðum við velferðarráðuneytið um að ríkið taki við málaflokki fatlaðs fólks á Vestfjörðum úr 

höndum sveitarfélaga vegna fjárskorts (Fjórðungssamband Vestjarða, 2015).  

 

2.5. Áhrif sameininga á sveitarfélög 

Eins og áður hefur komið fram þá fer sveitarfélögum fækkandi frá því um miðja síðustu öld. Árið 

1994 urðu til sveitarfélögin Snæfellsbær, Dalabyggð og Vesturbyggð. Fjórum árum seinna eða 

árið 1998 urðu til sveitarfélögin Borgafjarðarsveit, Fjarðarbyggð, Skagafjörður og Árborg.  
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Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson (2002) könnuðu áhrif þess að sameina þessi 

sveitarfélög komu í ljós umtalsverðar breytingar fyrir sveitarfélögin á lýðræði og stjórnsýslu, 

fjárhagsleg áhrif og áhrif á þjónustu.  

 

Áhrif á lýðræði og stjórnsýslu 

Við sameiningu verða breytingar á stjórnsýslueiningum, kjörnum fulltrúum fækkar og eflaust 

hræðast minni sveitarfélög víða þá þróun. Staðbundið stjórnvald stuðlar að þátttöku og eflir beina 

aðkomu borgara. Það eykur líkur á að fólk taki þátt í stjórnmálastarfsemi og eykur þannig 

lýðræði. Samkvæmt rannsókn Grétars Þórs Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar (2002, bls. 11) 

þarf það ekki að þýða að lýðræði hraki við sameiningu heldur getur það verið skref í átt að meira 

valdi sameinaðs sveitarfélags. Með stærri og öflugri sveitarfélögum fái þau meira vald yfir 

málefnum sínum og þýðingarmeiri ákvarðanir eru teknar og þau eru betur í stakk búin til að taka 

á sig fleiri verkefni. Þannig gefi það ákvörðunartöku sveitarstjórna meira vægi og það megi túlka 

sem skref í átt að auknu lýðræði. Þá er bent á að þessi rök komi gjarnan frá þeim sem tala fyrir 

sameiningu sveitarfélaga. Það er hins vegar staðreynd að kjörnum fulltrúum fækkar við 

sameiningu og eru því færri fulltrúar sem endurspegla vilja frambjóðenda sinna. Þeir sem tala 

gegn sameiningu segja að fólk hafi ekki sömu áhrif á nánasta umhverfi sitt og áður og að það sé 

slæmt fyrir lýðræðið (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002). Rannsóknin sýndi 

fram á að stjórnsýsla hinna nýju sveitarfélaga varð almennt skilvirkari og faglegri.  

 

Þegar litið er til lýðræðislegra áhrifa á sameinuðum sveitarfélögum kom í ljós að íbúar töldu sig 

hafa minna aðgengi að fulltrúum sínum en áður. Það á einkanlega við íbúa smærri byggðarkjarna 

og dreifðari byggðum. Það var tilhneiging íbúa í sameinuðum sveitarfélögum að finnast valdið 

fara á einn stað (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002). Sérstaklega ef fleiri en eitt 

þéttbýli sameinuðust eins og raunin er í Ísafjarðarbæ eftir að 6 sveitarfélög sameinuðust árið 

1996. Þar er öll stjórnsýsla staðsett á Ísafirði (Ísafjarðarbær, e.d.).  

Fulltrúarnir í stærri byggðarkjörnum þar sem stjórnsýsla var hýst eftir sameiningu mátu það 

gjarnan svo að ástandið væri að mestu óbreytt. Þeir sögðu starfið hafa vaxið að umfangi og töldu 

að pólitíkin væri málefnalegri en þó umdeildari. Sveitarstjórnarmenn í smærri byggðarlögum 

töldu að möguleikar fólks í lýðræðislegum skilningi  í fámennum sveitum hefði versnað. Það er í 

samræmi við upplifanir kjósenda. Sveitarstjórnamenn í fámennu dreifbýli töldu aðgengi fólks að 
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sér hefði batnað en það var á skjön við upplifun íbúa. Þó ber að geta þess að fáir svöruðu og því 

er ekki hægt að draga af þessu víðtækar ályktanir (Grétar Eyþórsson, 2002, bls. 38).  

 

Í rannsókn Grétars Þórs Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar (2002) kom fram að staðsetning 

stjórnsýslu er íbúum mikilvægt mál. Það kom í ljós að íbúar tengdu saman staðsetningu 

stjórnsýslu og vald. Þegar stjórnsýsla er staðsett á fjölmennasta svæðinu í sveitarfélaginu hafa 

íbúar það á tilfinningunni að valdið sé þar. Staðsetning sveitarstjórnaskrifstofa eða 

bæjarskrifstofa virðast því hafa táknrænt gildi í augum íbúa. Íbúar þeirra svæða sem ekki voru í 

hlutverki þjónustu- og stjórnsýslukjarna upplifðu yfirleitt lýðræðislega stöðu sína veikari en áður. 

Ef litið er til nýja sameinaða sveitarfélagsins og staðsetningu þjónustueininga þá eru það þéttbýli 

sem tapa minnstu og dreifðari og áður minnstu sveitarfélögin sem tapa mestu þar sem þjónusta 

var til staðar í einhverju mæli fyrir sameiningu (Grétar Þór Eyþórsson, 2002, bls. 44-45). Í 

Árborg voru þjónustuskrifstofur á Stokkseyri og Eyrabakka og þær höfðu þann tilgang að færa 

stjórnsýsluna nær fólkinu. Stjórnsýslan þar var formfastari og íbúar strandbyggðanna upplifðu 

fjarlægðari stjórnsýslu en áður, þrátt fyrir að stjórnsýslan væri í raun nær þeim. Nú hefur 

þjónustuskrifstofunum verið lokað og starfsmenn starfa eingöngu á Selfossi (Magnea 

Magnúsdóttir, munnleg heimild). Sveitarstjórnarmenn í Fjarðarbyggð héldu því fram að dreifing 

stjórnsýslunnar gerði aðgang flókinn og óskilvirkari en íbúar voru ekki á sama máli.  Í 

Vesturbyggð er meginstjórnsýslan staðsett á Patreksfirði og þaðan koma flestir bæjarfulltrúar. 

Meirihluti íbúanna í öllu sveitarfélaginu að undanskyldum Patreksfirði voru sammála um að 

þjónusta sveitarfélagsins væri ekki sambærileg allsstaðar og samþjöppun væri á einn stað og 

stjórnsýslan fjær sér (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002).  

 

Fjárhagsleg áhrif 

Þegar íbúum fjölgar þarf að efla þjónustustig, fjölga plássum í skólum, fjárfesta í gatnakerfi og 

efla stjórnsýslu. Ef hins vegar íbúum fækkar þarf að draga saman útgjöld. Það er ekki auðvelt og 

getur tekið tíma og það er einnig kostnaðarsamt. Byggingar verða ekki seldar, fjárfestingar í 

gatnagerð verða ekki aftur teknar og uppsagnir taka tíma. 

Hinnerich (2009) hefur sýnt fram á sterka tilhneigingu lítilla sveitarfélaga til að skuldsetja sig rétt 

fyrir sameiningu og gerast þannig laumufarþegar í hinu nýja. Hvati þessarar hegðunar vex eftir 

því sem sveitarfélögin eru fámennari.  
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Vífill Karlsson og Elías Árni Jónsson (2011, bls. 81) könnuðu samhengið á milli stærðar 

sveitarfélaga og meðalkostnaðar þeirra við rekstur ýmissa aðgreindra málaflokka. Þeir komust að 

þeirri niðurstöðu að meðalkostnaður í fræðslu- og uppeldismálum væri lægri í fjölmennari 

sveitarfélögum en fámennum. Munurinn var eingöngu 0,09% þar sem áhrifin voru minnst en hins 

vegar gat ábatinn verið hærri í krónum talið í fræðslu- og uppeldismálum þegar tekið var tillit til 

umfangs heildarútgjaldanna eða um 50% útgjalda sveitarfélaga. 

 

Útgjaldaaukning varð við sameiningu í flestum tilfellum í stærstu málaflokkum, félagsþjónustu 

og fræðslumálum. Rekstrarhagræðing hefur yfirleitt náðst við sameiningu en hagræðingin hefur 

farið í að efla þjónustustig. Sú hagræðing sem hefur orðið á sameinuðum sveitarfélögum skilar 

sér í betri búseturskilyrðum og bættri þjónustu. Sveitarfélögin hafa orðið sterkari við sameiningu 

og öflugri til uppbygginga á þeim þjónustuþáttum sem fólk telur mikilvæga. Í nokkrum tilvikum í 

rannsókn Grétars Þórs Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar (2002) var sameining forsenda þess 

að hægt væri að ráðast í uppbyggingu grunngerðar í þágu atvinnulífs og eflingu búsetuskilyrða. 

Þeir benda þó á að slík áhrif virðast vera nokkurn tíma að koma fram.  

 

Fyrsta kjörtímabil eftir sameiningu virtist vera tímabil aðlögunar, þar sem sveitarstjórn og íbúar 

voru að átta sig á hinu nýja sveitarfélagi. Þá hækkaði kostnaður við yfirstjórn í flestum tilfella 

fyrsta kjörtímabil eftir sameiningu en fór síðan lækkandi. Breytingar á málum og málflokkum 

urðu oft í fyrsta lagi í lok kjörtímabilsins. Dæmi um slíkar breytingar er fækkun bæjarfulltrúa, 

einföldun nefndarkerfis, hagræðing í stjórnsýslu og skólamálum, þ.e. sameining skóla eða 

niðurfelling skólahalds. Þá jukust útgjöld til málaflokka í samræmi við aukið umfang þjónustu. 

Tekjur Árborgar höfðu til að mynda hækkað eftir sameiningu, þrátt fyrir að framlög frá 

Jöfnunarsjóði lækkuðu. Þá liggur skýringin í því að þar er útsvar hærra og hugsanlega tekjur fólks 

hærri á svæðinu. Það gefur jákvæða mynd af atvinnumálum við sameiningu en nálægð við 

höfuðborgarsvæðið skiptir máli þegar atvinnumál eru annars vegar og aðkoma sveitarfélagsins 

getur verið takmörkuð (Grétar Eyþórsson, 2002 bls.17)  Í rannsókn Vífils Karlssonar og Elíasar 

Jónssonar (2011) benda niðurstöður til að mögulegt sé að ná fram lækkun meðalkostnaðar þegar 

íbúum fjölgar, í fjórum af ellefu málaflokkum sveitarfélaga á Íslandi: í hreinlætismálum, 

yfirstjórn (sameiginlegur kostnaður), brunamálum og almannavörnum og fræðslu- og 
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uppeldismálum. Hlutfallslega er lækkunin mest í hreinlætismálum. Þá kom fram að líklegra væri 

að meðalkostnaður hækkaði í félagsmálum við fjölgun íbúa. 

Tekjur Borgarfjarðarsveitar hækkuðu við sameiningu og er ástæða þess aukin framlög úr 

Jöfnunarsjóði. Útgjöld hækkuðu í þjónustuflokkum og skuldir höfðu farið vaxandi þegar 

rannsóknin var gerð. Í Dölum versnaði framlegð eftir sameiningu en þar tengdist það 

útgjaldaaukningu í málaflokkum skóla og félagsþjónustu. Eftir árið 2000 varð umtalsverð 

rekstrarhagræðing í skólamálum og þá varð jafnframt viðsnúningur í fjárhag sveitarfélagsins. 

Skuldir og eignir jukust við uppbyggingu á höfn og hitaveitu. Þá er nokkuð víst að ekki hefði 

verið farið í slíkar framkvæmdir án sameiningar. Sömu sögu er að segja í Fjarðabyggð, þar sögðu 

sveitarstjórnarmenn að sameiningin hefði verið forsenda þess að hægt var að reisa álverið í 

Reyðarfirði (Grétar Þór Eyþórsson, 2002). 

 

Áhrif á þjónustu 

Þegar sveitarfélög sameinast þarf að horfa til vegalengda og hversu langt er milli staða. Það þarf 

að vera möguleiki á samnýttri nærþjónustu. Það þarf að vera skýrt hvað það er sem íbúar sækja í 

þéttbýlisstaði nýja sveitarfélagsins og hvort þeir þurfa að sækja þjónustu á einn stað frekar en 

annan. Ef þjónusta er á þeim stað sem er „í leiðinni“ þá er eðlilegt að meirihluti þjónustu sé á 

þeim stað. Þetta getur valdið togstreitu (Vífill Karlsson og Torfi Jóhannesson, 2014 bls. 16-17). Í 

sömu rannsókn (bls. 76) er talið að Dalamenn myndu tapa frá sér miklu af stjórnsýslu og þjónustu 

ef þeir sameinuðust fjölmennari sveitarfélögum á Vesturlandi. Stærra stjórnkerfi veldur oft 

samþjöppun þjónustu. Oft er lausnin að stjórnsýslu og faglegri afgreiðslu er komið fyrir á einn 

stað eða stjórnsýsla málaflokka er dreift á staði í nýju sveitarfélagi, þriðja lausnin er að 

bæjarskrifstofa og yfirstjórnsýslu er komið fyrir á einum stað en faglegri þjónustu er dreift á fleiri 

staði. Til eru dæmi (Dur & Staal, 2008) um að sveitarfélög gerist laumufarþegar þegar þau 

komast upp með að hafa lélega þjónustu þegar þau búa í nágrenni við stórt sveitarfélag sem veitir 

góða þjónustu og skapar vinnumarkað ásamt afþreyingu. Þegar þessi sveitarfélög sameinast helst 

þjónustustigið lágt í litlu sveitarfélögunum og verður jafnvel verra. Niðurstöður Grétars Þórs 

Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar (2002, bls. 261) voru að sveitarstjórnarmenn í sameinuðum 

sveitarfélögum töldu almennt að þjónustustig hefði hækkað við sameiningu. Það var mat þeirra 

að þróun atvinnumála frá sameiningu hafi verið jákvæð. Félagsþjónusta verði betri í minni 

sveitarfélögum, fjölgun starfsmanna, dagvistun fyrir aldraða og forvarnarstarfsemi eru dæmi um 
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bætta þjónustu við minni sveitarfélög. Á þeim stöðum þar sem starfsemi félagsþjónustu var 

sameiginleg á svæðunum fer hún í fastari skorður og verður faglegri fyrir vikið. Nálægð íbúa 

hamlar ekki lengur úrvinnslu viðkvæmra mála tengdum barnavernd og fjárhagsaðstoð. Íbúar á 

þeim svæðum verða hins vegar ekki varir við miklar breytingar. Það eru vísbendingar um að bætt 

félagsþjónusta sé meiri í þéttbýli en dreifbýli, þá sérstaklega í fámennum sveitahreppum. 

Þjónustustig hækkar en að sama skapi eykst kostnaður málaflokksins (Grétar Þór Eyþórsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2002).  

 

Þegar litið er til skólamála voru nokkur sveitarfélög með samstaf um skóla fyrir sameiningar og 

voru þegar búin að sameina skóla. Þar sáust ekki neinar teljanlegar breytingar, nema helst 

faglegra skólahald. Þau sveitarfélög sem gerðu breytingar á skólamálum eftir sameiningu 

reyndust vera mjög umdeildar og olli það deilum í sveitarfélaginu. Það má nefna að í Dalabyggð 

höfðu skólamálin valdið togstreitu milli þéttbýlis og dreifbýlis við það að leggja niður skólahald á 

Laugum í Sælingsdal. Íbúar í dreifbýli voru ósammála þéttbýlingum um sambærilega þjónustu í 

flestum tilfellum. Kjörnir fulltrúar virtust hins vegar ánægðir með þróun mála í skólamálum. Þó 

voru bersýnilega skiptar skoðanir eftir fulltrúum stærri og smærri byggðarlaga. Að skólar voru 

lagðir niður hafði neikvæð áhrif á fulltrúa hinna fámennari. Fólk upplifði jákvæða þróun 

leikskóla í öllum gerðum sveitarfélaga. Kostnaður vegna skólamála fór almennt upp en rekja má 

það til yfirfærslu grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga árið 1996 (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2002). 

 

Þegar spurt var um viðhorf til sameiningar ef kosið yrði í dag kom í ljós að íbúar þeirra byggða 

sem höfðu einhverja þjónustu á sínum snærum fyrir sameiningu en töldu sig ekki hafa nú, myndu 

þeir sem telja þjónustuna hafa versnað, fella tillöguna. Það var ekki raunin í smærri 

sveitarfélögum þar sem þjónusta hafði aukist. Þá höfðu bætt búsetuskilyrði ekki stöðvað 

fólksflótta frá sumum byggðalögum eins og hafði verið raunin í Dalabyggð, þó ekki sé um 

umtalsverða fækkun að ræða.  Þar höfðu þættir eins og ferðaþjónusta, tilkoma hitaveitu og 

uppbygging hafna styrkt atvinnulíf. Mannfjöldaþróun frá árinu 1994 þegar sveitarfélögin voru 

sameinuð sýna að fækkun hefur orðið frá sameiningu. Þá voru 734 íbúar í nýju sveitarfélagi og 

fjórum árum seinna árið 1998 voru þeir orðnir 696, árið 2014 eru íbúar Dalabyggðar 673 talsins 

(Hagstofa Íslands, 2015). Í Skagafirði tengja íbúar sameiningu við þróun byggðarinnar. 
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Væntingar þeirra um framtíð sveitarfélagsins tengjast þjónustustiginu sem er talið skipta sköpun 

til að sporna gegn fólksfækkun (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002). 

 

2.6. Tillögur að sameiningum  

Árið 2009 var undirrituð yfirlýsing þar sem var lögð sérstök áhersla á mótun tillagna um 

sameiningu sveitarfélaga sem lið í eflingu sveitarstjórnarstigsins. Í framhaldinu var skipuð nefnd 

(hér kölluð Sameiningarnefnd) sem skoðaði kosti og galla sameininga ásamt sveitarfélögum í 

hverjum landshluta, auk þess að koma með hugmyndir um fyrstu kosti um sameiningar. 

Starfsmenn nefndarinnar urðu varir við að töluverðar hugarfarsbreytingar til sameiningar og 

aukins samstarfs höfðu orðið á síðustu árum. Nefndin lagði fram nýjar leiðir í eflingu 

sveitarstjórnarstigsins og skilgreindi fimm undirmarkmið sem voru að sveitarfélög geti veitt 

íbúum lögbundna þjónustu, að þau séu nógu burðug til að taka við nýjum verkefnum, að 

landfræðileg lega og samgöngur hvetji til sameiningar, að söguleg hefð sé fyrir samvinnu og 

samskiptum á svæðinu og að fjárhagur sveitarfélagana standi á traustum grunni. Til að hægt sé að 

standast þessi markmið þurfi að leggja áherslu á bættar samgöngur, dreifðari stjórnsýslu og 

stjórnkerfi, að nýir tekjustofnar skapi forsendur fyrir frekari verkefnaflutningi, stærri og fleiri 

verkefni frá ríki efli stjórnsýslu og bæti nærþjónustu, að nýjar reglur Jöfnunarsjóðs styðji 

nýskipan sveitarfélaga og að fjárhagsleg samlegðaráhrif verði nýtt til að bæta þjónustu við íbúa.  

Ef tekinn er einn landshluti sem dæmi, þá hljóðuðu tillögur sameiningarnefndarinnar á að 

sameina Vestfirði í eitt sveitarfélag, til að byrja með tvö sveitarfélög og á síðari stigum verða eitt. 

Þá yrðu íbúar þess sveitarfélags rúmlega 7000 talsins og yrði sameinað sveitarfélag 8.842 Km2 

(Innanríkisráðuneytið, 2010, bls.33). 

 

Árið 2009 skipuðu sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum, Bolungarvík, Ísafjarðarbær og 

Súðavík nefnd sem var kölluð „Hundraðdaganefndin“. Henni var falið að kanna hvort fýsilegt 

væri að sameina sveitarfélögin. Niðurstöður nefndarinnar voru þær að sameining skilaði 

hagræðingu í rekstri, lækkun sameiginlegan kostnaðar, sameining slökkviliða myndi spara, 

hagræðing í skipulags- og byggingarmálum. Óskostir væru aukin kostnaður vegna umferðar og 

samgöngumála, framlög úr jöfnunarsjóði myndu lækka, og nauðsynlegar vegabætur milli 

Ísafjarðar og Súðavíkur myndu verða kostnaðarsamar. Þá er niðurstaðan sú að sameinað 

sveitarfélag verði öflugra og geti veitt sérhæfðari þjónustu. Þá er hagræðing í rekstri metin á 
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rúmar 24 m. kr. á ári og er lækkað framlag jöfnunarsjóðs inni í þessum mati. Það þarf þó að taka 

tillit til þess að rekstur sveitarfélaga getur verið frábrugðin næstu ár á eftir og slíku mati þarf að 

taka með þeim fyrirvara. Niðurstöður nefndarinnar eru að sameining sveitarfélaganna sé þeim í 

hag miðað við þær forsendur sem lágu fyrir þegar matið var gert. Þá var ekki tekið tillit til 

þjóðfélagslegs ábata og hagræns ávinnings af sameiningunni (Hálfdán Gíslason, 2010). 

Í umræðuskjali sameininganefndarinnar er mönnum tíðrætt um tillögur sem ræddar hafa verið á 

fjórðungsþingi Fjórðungssambands Vestfjarða. Fjórðungssambandið er eini samvinnuvettvangur 

Vestfirðinga. Ekki þykir forsvaranlegt að samskipti hvað varðar verslun og þjónustu verði á 

einum stað í nýju sameinuðu sveitarfélagi á Vestfjörðum vegna vegalendrar á milli staða. Einnig 

verður nýtt sveitarfélag heldur fámennt og hefur þá ekki fjármagn til að hafa svæðisskrifstofur á 

mörgum stöðum (Innanríkisráðuneytið, 2010). Eins og kom fram í skýrslu Grétars Þórs 

Eyþórssonar (2003) þykir það kostnaðarsöm eining að hafa svæðisskrifstofur. Sveitarfélög á 

sunnan- og norðanverðum Vestfjörðum sækja frekar þjónustu á Vesturland og jafnvel til 

höfuðborgarsvæðisins. Dæmi um það er öll heilbrigðisþjónusta utan heimilislæknis og 

öldrunarþjónustu, sérfræðiþjónusta við grunnskóla er keypt eða sótt þaðan, flest öll tækniþjónusta 

og hluti af verslun. Íbúum á þessum svæðum þykir frekar óhentugt að ferðast til Ísafjarðar til að 

fá slíka þjónustu enda er fólk í mörgum tilfellum lengur að keyra þangað vegna lélegra 

vegasamgangna og slæmrar færðar. Við sameiningu myndu stærri þéttbýli á Vestfjörðum eflast 

en dreifbýli gæti orðið afskipt.  

 

Sveitarfélögin á Vestfjörðum ræddu sameiningar á fjórðungsþingi sem haldið var haustið 2013 í 

Trékyllisvík á Ströndum. Þá var lögð fram tillaga um að sveitarfélög á Vestfjörðum stofnuðu 

starfshóp til að hefja viðræður um aukna samvinnu og hugsanlegan grundvöll fyrir sameiningu 

þeirra á næstu árum. Þar vildu sveitarstjórnir fá svör frá ríkinu hvað fælist í sameiningu, hvað 

gerist varðandi samgöngur, raforkuöryggi og annað líkt. Sveitarstjórnir voru ekki tilbúnar í 

sameiningarviðræður nema sjá fram á bjartari framtíð. Tillögunni var vísað frá 

(Fjórðungssamband Vestfjarða, 2013).  

 

Í skýrslu Innanríkisráðuneytisins (2010) er tillaga um að öll sveitarfélög á Vestfjörðum sameinist 

í eitt. Þá eru vegalengdir allt að 450 km til stærsta þéttbýliskjarnans, Ísafjarðar (Vegargerðin, 

2015). Það er því nokkuð ljóst að til umtalsverðar vegaframkvæmda þurfa að koma til svo að sátt 
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verði um sameiningu.  Í nýlegri skýrslu Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi koma fram tillögur 

að sameiningum allra sveitarfélaga á Vesturlandi. Þar er einnig velt upp þeirri hugmynd að 

sameina Dalabyggð við Reykhóla og Strandabyggð (Vífill Karlsson og Torfi Jóhannesson, 2014).  
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3. Gögn og aðferð 

Markmið skýrslunnar er að kanna hver áhrif á sameiningar þriggja sveitarfélaga verða á 

stjórnsýslu og þjónustu þeirra við íbúa. Til að svara þessari spurningu er kannað hvernig 

rekstur sveitarfélagana og þjónustu er háttað í sveitarfélögunum og hver útgjöld til 

málaflokkanna eru. Fyrirkomulag stjórnsýslu er skoðað og farið er yfir hvernig stjórnsýslan 

kæmi til með að vera eftir sameiningu. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á fyrri sameiningum 

voru skoðaðar í þeim tilgangi að sjá hvernig til tókst og draga ályktanir út frá þeirri reynslu.  

Framboð og aðgengi að þjónustu er borið saman og farið er yfir hvernig þjónustan gæti breyst 

eftir sameiningu.  

Annars vegar er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) og hins 

vegar megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative research).   

Markmiðið var að leggja mat á hvaða áhrif sameiningar þriggja sveitarfélaga á þjónustu og 

stjórnsýslu. Leitað var svara við rannsóknarspurningunni: Hver yrðu áhrif sameiningar 

Strandabyggðar, Reykhóla og Dalabyggðar á umfang þjónustu og stjórnsýslu? 

Einnig er leitað svara við undir spurningu: Hver eru áætluð rekstrarleg áhrif á helstu 

málaflokka Strandabyggðar, Reykhólahrepps og Dalabyggðar? 

 

Gögnin sem notuð eru við rannsóknina eru rit og greinar sem skrifaðar hafa verið um 

sameiningar sveitarfélaga. Sögulegar og landfræðilegar heimildir eru notaðar. Rafrænar 

heimildir voru sóttar á veraldarvefinn, þar á meðal lög og reglugerðir, skýrslur og fleiri 

heimildir. Fjárhagsupplýsingar eru fengnar úr Árbók sveitarfélaga 2014 þar sem ársreikningar 

ársins 2013 eru birtir. Stiklað er á stóru hvað varðar ársreikninga og teknar voru helstu 

lykiltölur í rekstri og efnahag. Rætt var við starfsmenn sveitarfélaganna til að afla nánari 

upplýsinga úr bókhaldi sem ekki eru aðgengilegar í Árbók sveitarfélaga. Höfundur var 

viðstaddur sameiginlegan fund sveitarfélaganna og notast er við niðurstöður hans. Einnig 

voru fulltrúar Kaldrananeshrepps og Árneshrepps boðaðir á þann fund. Þá verður farið stutt 

yfir sögu og atvinnu Kaldranahrepps og Árneshrepps en ekki verður farið ítarlega yfir rekstur 

þeirra. Tilgátur höfundar eru lagðar fram í lok kaflans. 

Rætt var við sveitarstjórnarfólk úr Strandabyggð, Reykhólahreppi, Dalabyggð og 

Kaldrananeshrepp. Fyrirspurnum var beint til þriggja sveitarstjóra, þriggja oddvita og sex 

aðila í sveitarstjórn bæði munnlega og í tölvupóstsamskiptum. Reynt var að gæta að 
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kynjahlutföllum og gætt var að jafnvægis meirihluta og minnihluta þar sem það átti við. 

Einungis fengust viðtöl við tvo sveitarstjóra, tvo oddvita og fimm sveitarstjórnarmenn.  

Þau atriði sem rannsökuð voru í þessu verkefni eru stjórnsýsla, rekstur og þjónusta. 

Við mat á hugsanlegum áhrifum á stjórnsýslu var skoðað hvernig stjórnsýslu sveitarfélaganna 

sem um ræðir er háttað og hvernig stjórnsýslu er mögulega hægt að setja upp við sameiningu.  

Óhjákvæmilegt var að horfa til reksturs sveitarfélaganna og kanna hagræðingar möguleika út 

frá aukinni þjónustu. Tekjur og útgjöld sveitarfélaganna voru skoðuð og borin saman og farið 

var yfir málaflokka sveitarfélaganna og þá þjónustu sem tilheyra þeim. Eignir og skuldir eru 

borin saman til að varpa ljósi á fjárhagsstöðu sveitarfélaganna. 

Við mat á hugsanlegum áhrifum á þjónustu var metið hvaða þjónusta er veitt og hvaða 

aukning er möguleg með tilliti til fjarlægðar, aðgengis og kostnaðar í nokkrum tilfellum.  
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4. Sveitarfélögin 
Hér er fjallað um sveitarfélögin Strandabyggð, Reykhólahrepp og Dalabyggð en einnig er fjallað 

stuttlega um Kaldrananeshrepp og Árneshrepp. Í fyrstu er fjallað um hvert sveitarfélag fyrir sig 

og eru efnistök kaflans er saga sveitarfélagsins, atvinnugreining, þjónusta, rekstur og stjórnsýslan. 

Allar ritaðar heimildir er að finna í Árbók sveitarfélaga 2014 en einnig var notast við ýmsar 

heimildir á veraldarvefnum. Munnlegar heimildir fengust í gegnum samtöl og tölvupóstsamskipti 

við skrifstofustjóra sveitarfélaganna, sveitarstjórnarfólk og sveitarstjóra. Allar upplýsingar 

varðandi rekstur sveitarfélaganna og sögu var að finna á greinaróðum vef sveitarfélaganna. 

Upplýsingar varðandi grunn- og leikskóla voru fengnar í ársskýrslum skólanna og hjá 

skólastjórum.  

 

4.1.  Strandabyggð 

Saga sveitarfélagsins 

Sveitarfélagið Strandabyggð varð til árið 2006 við 

sameiningu tveggja hreppa, Broddaneshrepps og 

Hólmavíkurhrepps. Áður hafði Hólmavíkurhreppur 

sameinast Nauteyrarhrepp við Ísafjarðardjúp árið 1994 og 

Kirkjubólshrepp árið 2002. Hið nýja sveitarfélag er því 

allstórt eða nítján hundruð ferkílómetrar að flatarmáli 

(Strandabyggð, e.d.a).  

Hólmavík stendur við innanverðan Steingrímsjörð og er 

eini þéttbýliskjarninn í sveitarfélaginu. Jafnframt er þorpið stærsta kauptúnið á Ströndum.  

Mannfjöldi í Hólmavíkurhreppi var afar breytilegur á 20.öldinni. Fólki fækkaði í sveitum á sama 

tíma og kauptúnið varð til. Árið 1890 fékk Hólmavík kaupstaðarréttindi og það varð ekki fyrr en 

eftir 1920 að fólki fjölgaði að einhverju ráði. Árið 1916 voru aðeins 8 hús á Hólmavík og bættust 

við um það bil eitt á ári þangað til á áratugnum 1930-40 en þá voru byggð 25 hús (Jón Jónsson, 

2000). Vaxandi útgerð leiddi til betri atvinnuskilyrða á fimmta áratugnum og hafði íbúafjöldin 

aukist úr 161 árið 1930 í  419 manns árið 1950 (Hagstofa Íslands. 2015). Eftir miðja öldina 

fækkaði íbúum hins vegar nokkuð en árið 1970 voru skráðir 331 íbúi í sveitarfélaginu. Ástæðan 

var einkum vegna minnkandi fiskgengdar í Húnaflóanum á sjöunda áratugnum. Vöxtur 

byggðalagsins staðnaði líkt og önnur í sambærilegri stærð á níunda áratugnum og voru þá 

Mynd 1: Merki Strandabyggðar 

(Strandabyggð, e.d.). 
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íbúarnir um 480 talsins (Jón Jónsson, 2000). Frá 2000-2009 hélt íbúum áfram að fækka en frá 

árinu 2009 hefur þróunin snúist við og hefur fjölgað nokkuð og eru íbúar Hólmavíkur orðnir 373 

árið 2013 eða 506 í Strandabyggð (Hagstofa Íslands, 2015).  

 

Atvinnugreining 

Verslun og þjónusta hafa löngum verið á  Hólmavík og má segja að það hafi verið forsenda byggðar 

á svæðinu vegna fjarlægðar við aðra þéttbýlisstaði. Frá miðri 19. öld var mikið verslað um borð í 

skipum við Skeljavík sem stendur rétt við þorpið. Fyrsta verslunin var svo byggð á Hólmavík árið 

1897. Verslunarfélag Steingrímsfjarðar var stofnað 1889 og er það félag forverið Kaupfélags 

Steingrímsfjarðar (KSH) sem er enn starfandi í dag. Umsvif KSH á tuttugustu öldinni voru þó 

nokkur og þar má nefna fiskimjölsverksmiðju, niðursuðuverksmiðju, sláturhús, hraðfrystihús og 

kaup á frystitogaranum Hólmadrangi (Eysteinn Sigurðsson, 1985). Ekkert af þessu er starfrækt í 

dag. KSH á hlut í rækjuverksmiðju Hólmadrangs og rekur þrjár verslanir í Strandasýslu. Við KSH 

starfa 14 manns allt árið og gera má ráð fyrir 10 sumarstörfum í verslun og veitingaskála (Bryndís 

Sveinsdóttir, munnleg heimild). 

      Helstu atvinnugreinar á Hólmavík hafa tengst útgerð en fyrstu bryggjur þorpsins voru byggðar 

um aldamótin 1900 og hafskipabryggja var síðan byggð 1936. Á árunum 1969-72 var hún 

endurgerð og árið 2012-2013 var hún löguð og endurbætt. Í dag eru 6 bátar í aflamarkskerfinu og 

18 bátar skráðir krókakerfið, einn bátur stundar rækjuveiðar frá Hólmavík. Rækjuvinnsla á stóran 

þátt í atvinnustarfsemi Hólmavíkur og þar er ein fullkomnasta rækjuverksmiðja á landinu. Í 

kringum 1980 var gríðarlegur uppgangur í rækjuvinnslu og útgerð stækkaði ört á áttunda 

áratugnum. Innfjarðarrækjuútgerð var í blóma og má segja að rækjan hafi orðið lífsbjörg 

bæjarfélagsins á sínum tíma (Eysteinn Sigurðsson, 1985). Nú er nær öll iðnaðarrækja keypt af 

íslenskum milliliðum en uppruni hennar er frá Bandaríkjunum, Kanada, Grænlandi og Noregi. 

Rækjunni er skipað upp í Reykjavík og síðan er keyrt með hana til Hólmavíkur þar sem rækjan er 

unnin. Þá koma frystitogarar um það bil 6-8 sinnum á ári með rækju og þá eru uppgrip við löndun 

fyrir allt að 10 manns. Við Hólmadrang eru 22 fastráðnir starfsmenn og er það stærsti 

vinnustaðurinn (Jón Eðvald Halldórsson, munnleg heimild). 

Á Hólmavík eru tveir veitingastaðir og ýmiss þjónusta auk útgerðar. Nú á síðustu árum hefur 

ferðaþjónusta vaxið og þar er upplýsingamiðstöð og Galdrasýning sem er gríðarlega vel sótt af 

ferðamönnum allt árið. Stefnt er að því að hefja byggingu á hóteli á Hólmavík árið 2016. 
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Miðstöðvar Orkubús Vestfjarða og Vegagerðarinnar eru starfræktar á Hólmavík auk þess sem ein 

bankastofnun er til staðar. Á Hólmavík er opinber þjónusta, t.d. lögregla, pósthús og þar er starfrækt 

hjúkrunarheimili og heilsugæsla þar sem heimamenn fá þjónustu heimilislæknis, tannlæknis og 

lyfsölu auk þess sem sérfræðingar koma reglulega.  Þróunarsetur er á Hólmavík og er húsnæðið í 

eigu sveitarfélagsins. Þar eru skrifstofur til útleigu og meðal annars eru í húsinu útibú 

Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, Náttúrustofu Vestfjarða og Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. 

Einnig er þar lögfræðiþjónusta ásamt skrifstofum sveitarfélagsins.  

Á síðustu árum hefur kaupstaðurinn glímt við það sem heimamenn kalla „lúxusvanda“ en það er 

húsnæðisleysi, þar sem færri komast að en vilja. Veturinn 1992-1993 var mikill uppgangur í 

húsbyggingum en síðan hafði ekkert verið byggt fyrr en veturinn 2006-2007 og 2012-2013. 

Helsta baráttumál Hólmvíkinga er bætt internettenging því ekki er ljósleiðaratenging við svæðið. 

Það hefur haft í för með sér hnekki í þróun starfa og þjónustu. Hólmavík er einnig á svo kölluðu 

“köldu” svæði og þar er ekki hitaveita og rafmagnskynding er eingöngu til staðar og því mjög 

kostnaðarsamt að reka orkufrek fyrirtæki. Frá Hólmavík er nærri jafn langt að fara til Ísafjarðar og 

Reykjavíkur og það má því segja að Hólmavík sé miðsvæðis. Engin stærri þorp eru í sveitarfélögum 

í kring og Hólmavík þjónustar því mörg minni sveitarfélög, þar má nefna Drangsnes í 

Kaldrananeshreppi, Djúpavík í Árneshreppi og Reykhóla í Reykhólahreppi. 

 

Stjórnsýsla og þjónusta 

Sveitastjórn er skipuð 5 kjörnum fulltrúum samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórnar. 

Sveitastjórn er kosin í hlutfallskosningum og fer með stjórn Strandabyggðar samkvæmt ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga. Sveitarstjóri fer með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum hreppsins 

(Sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011).  Í Strandabyggð er hver sveitarstjórnarfulltrúi formaður 

ákveðins sviðs og ber ábyrgð á því með formennsku í nefndum þess. Þannig eru 

sveitarstjórnarfulltrúar í beinum tengslum við öll svið/málaflokka sveitarfélagsins og sveitarstjórn 

getur því tekið upplýstari ákvarðanir. Sveitarstjóri gegnir ekki hlutverki milliliðar og ber ekki 

ábyrgð á að nefndirnar starfi. Ábyrgð er dreifðari, færri nefndir, einfaldara og skilvirkara kerfi. Þá 

eru fimm nefndir og kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn formenn nefnda, þær eru fræðslunefnd, 

félagsmálanefnd, íþrótta- tómstunda og menningarnefnd, byggingar og skipulagsnefnd og fimmta 

nefndin er atvinnu, dreifbýlis og hafnarnefnd (Strandabyggð, e.d.b).  
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Sveitarfélagið rekur þjónustumiðstöð og er að öllu jöfnu talað um áhaldahús. Þar eru þrír 

starfsmenn og öll vinna þeirra fyrir deildir sveitarfélagsins er skráð í verkbókhald og reiknaður er 

kostnaður á hverja deild fyrir sig. Starfsmenn áhaldahúss sinna hafnarvog, hálkuvörn, vatnsveitu, 

viðhaldi eigna og fl.  

Strandabyggð á stærstan hlut í Sorpsamlagi Strandasýslu ehf. ásamt öðrum sveitarfélögum í 

sýslunni. Þá sér fyrirtækið um alla sorphreinsun og gámastöðvar fyrir íbúa. Sorp er flokkað á 

flokkunarstöð á Hólmavík og keyrt til Reykjavíkur. Þjónustusamningur er um upplýsingarmiðstöð 

ferðamála sem er staðsett á Galdrasafninu. Tjaldsvæði er í umsjón starfsmanna íþróttamiðstöðvar.   

Slökkvilið er starfrækt á Hólmavík og þar er slökkvistöð, bílar og tæki. Ekki hefur komið til 

samstarfs við nágrannasveitarfélög og brýn þörf  er á auknum fjármunum til slökkviliðsins vegna 

endurnýjunar tækja og búnaðar og aukinnar fræðslu til slökkviliðsmanna. Slökkviliðsstjóri er í 10% 

starfi en að auki er aðeins greitt fyrir útköll.  

Framundan er átak í viðhaldi gatna á Hólmavík. Ekki eru allar götur malbikaðar og stefnt er að því 

að byrja malbikun sumarið 2015 (Andrea K. Jónsdóttir, munnleg heimild). 

 

Rekstur 

Hér verður farið yfir rekstur helstu málaflokka Strandabyggðar. Stöðugildi hjá sveitarfélaginu voru 

42,7 árið 2013. 

 

Félagsþjónusta 

Byggðarsamlag er um málefni fatlaðra á Vestfjörðum en samningur er á milli Strandabyggðar, 

Reykhólahrepps, Kaldrananeshrepps og Árneshrepps um félagsmálafulltrúa og félagsþjónustu. 

Verkefni félagsþjónustunnar eru samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr.40/1991. 

Meðal annars er um að ræða almenna félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefni aldraða, 

félagslega heimaþjónustu, málefni fatlaðra og málefni barna og ungmenna. Félagsþjónustan sér um 

að úthluta félagslegu leiguhúsnæði og umsýslu vegna sérstakra húsaleigubóta. Starfsmenn 

bæjarskrifstofu sjá um útreikning á húsaleigubótum. Tekjur Strandabyggðar af félagsþjónustunni 

árið 2013 voru 6.325 kr. á íbúa en gjöldin 64.835 kr. Rekstarniðurstaða málaflokksins var því -

58.510 kr. á íbúa.  
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Fræðslumál 

Sveitarfélagið rekur Grunn- og tónskólann á Hólmavík og leikskólann Lækjabrekku. Auk þess er 

dreifnámsdeild starfrækt á Hólmavík sem rekin er í samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands 

Vestra á Sauðárkróki. Sveitarfélagið kaupir sérfræðiþjónustu skólasálfræðings sem kemur í 

reglulegar heimsóknir.  

Skólaárið 2012-2013 voru 69 nemendur í 1.-10. bekk í Grunn- og tónskólanum á Hólmavík. Þá 

voru brúttógjöld 127.555.000 kr. Stöðugildi kennara með réttindi voru 5,1 og stöðugildi 

leiðbeinanda voru 5,3. Stöðugildi annarra starfsmanna voru 7,6, samtals voru 18 stöðugildi 

skólaárið 2012-2013. Á árinu 2014 fækkaði nemendum í grunnskólanum í 56 nemendur og 

stöðugildum kennara með réttindi fjölgaði í 6,4 og leiðbeinendum fækkaði í 3 stöðugildi og staða 

annarra starfsmanna hélst óbreytt. Þá voru brúttógjöld vegna grunnskólans 116.444.981 kr. á árinu 

2014.  

Í leikskólanum Lækjarbrekku voru gjöld ársins 2013 57.014.000 kr. en tekjur 9.013.000 kr. 26 börn 

voru á leikskólanum og heilsdagsígildi voru 24. Stöðugildi leikskólakennara voru engin en 

starfsfólk með aðra uppeldismenntun voru 4, ófaglærðir starfsmenn 5 og samtals voru því 9 

stöðugildi á leikskólanum. Leikskólinn tekur inn börn frá eins árs aldri. Stefnt er að því að stækka 

húsnæði leikskólans á næstunni og er gert ráð fyrir að sú framkvæmd hljóði upp á 30-50 milljónir 

króna (Andrea Jónsdóttir, munnleg heimild).  

Tekjur Strandabyggðar á hvern íbúa vegna fræðslumála árið 2013 voru 41.489 kr. Gjöld vegna 

málaflokksins voru 428.235 kr. og rekstrarniðurstaða ársins var því -386.746 krónur á hvern íbúa 

árið 2013.  

 

 

Menningarmál 

Undir málaflokkinn menningarmál fellur bókasafn, sem staðsett er í grunnskólanum en ekki er um 

sérstakt skjalasafn að ræða. Bókasafnið er að hluta til skólabókasafn og eru laun starfsmanns að 

hluta til greidd sem slík. Sveitarfélagið stendur fyrir bæjarhátíðunum Hörmungardögum að vetri 

og Hamingjudögum að sumri. Einnig falla undir málaflokkinn náttúruminjar, bæjarlistaverk, 

félagsheimili og framlög til leikfélaga, kóra, safna á svæðinu og byggðarsafnsins að Reykjum í 

Hrútafirði sem sveitarfélagið er aðili að.  
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Tekjur Strandabyggðar af menningarmálum voru 7.254 k. Á hvern íbúa árið 2013, gjöldin voru 

31.249 kr. og rekstrarniðurstaða málaflokksins var því -23.995 kr.  

 

Æskulýðs- og íþróttamál  

Til æskulýðs og íþróttamála telst rekstur félagsmiðstöðvarinnar Ozon og ungmennahúsið Fjósið,  

Íþróttamiðstöðin og sundlaug, sparkvöllur og leikvöllur. Að auki flokkast styrkir til íþróttafélaga 

undir þennan málaflokk, tómstunda- íþrótta- og menningarnefnd og æskulýðs- og íþróttafulltrúi.  

Í sveitarfélaginu er ekki heitt vatn og er sundlaugin því upphituð með umframorku og er sérstakur 

samningur þar að lútandi við Orkubú Vestfjarða og Landsvirkjun. Yfir köldustu vetrarmánuði er 

sundlaugin lokuð en pottar og gufa eru opin.  

Tekjur Strandabyggðar vegna æskulýðs- og íþróttamála árið 2013 voru 22.610 kr. á íbúa, gjöldin 

voru 131.387 kr. á íbúa og var því rekstrarniðurstaða málaflokksins -108.777 kr.  

 

Skipulags- og byggingarmál 

Undir skipulags- og byggingarmál heyrir aðalskipulag og deiliskipulag Strandabyggðar. 

Byggingarnefnd ásamt launum fulltrúa og annar skipulagskostnaður. Byggingarfulltrúi er verktaki 

sveitarfélagsins og er reglulega með viðtalstíma á Hólmavík en starfar að öðru leiti á öðru 

landssvæði.  

Tekjur skipulags- og byggingarmála árið 2013 voru 821 kr. á hvern íbúa, gjöldin til frádráttar voru 

7.560 kr. Rekstarniðurstaðan var því -6.739 kr. á íbúa.  

 

Sameiginlegur kostnaður 

Sameiginlegur kostnaður hjá Strandabyggð samanstendur af rekstri skrifstofu, endurskoðun, 

kostnaði vegna kosninga til sveitastjórna, Alþingis og þjóðaratkvæðagreiðslna ásamt framlögum 

sveitarfélagsins til Fjórðungssambands Vestfirðinga, og samtaka sveitarfélaga, laun vegna 

sveitastjórnar, vinabæjarsamskipti og auglýsingar. Sveitarfélagið á skrifstofuhúsnæði sem er í leigu 

að hluta til en þar er fjöldi skrifstofuhúsnæðis og að auki námsver og fundarsalur. Húsnæði 

framhaldsdeildar er einnig í eigu sveitarfélagsins og þar er einnig til húsa ungmennahús. Á 

skrifstofu sveitarfélagsins voru 1,5 stöðugildi árið 2013 en nú nýverið hefur það verið aukið um 05 

stöðugildi. Laun og launatengd gjöld vegna sveitarstjóra og sveitarstjórnar voru 14.841.418 kr. eða 
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29.330 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. Laun og launatengd gjöld í málaflokkinum voru 57.843 

kr. á hvern íbúa.  

Heildartekjur málaflokksins árið 2013 voru 14.399 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins og gjöldin 

99.127. Rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar var neikvæður upp á 84.729 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins.  

 

Um rekstur Strandabyggðar 

Eignir sveitarsjóðs árið 2013 voru 690.551.000 kr. eða 1.364.725 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Tekjurnar skiptust þannig: 

 Útsvar var 1.460.006.000 kr. eða 417.804 kr. á íbúa. Álagningarhlutfall útsvars var 14,8% 

sem var lögbundið hámark þess.  

 Fasteignaskattur nam 27.183.000 kr. eða 53.722 kr. á íbúa. Álagningarhlutfall 

fasteignaskatts nam 0,5% vegna íbúðarhúsnæðis og 1,51% vegna atvinnuhúsnæðis.  

 Framlög úr jöfnunarsjóði námu 182.263.000 kr. eða 360.203 kr. á íbúa.  

 Aðrar tekjur voru 72.060.00 kr. eða 14.241 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins.  

Samanlagðar tekjur voru því 508.653.200 kr. eða 974.140 kr. á hvern íbúa.  

 

Rekstarútgjöld sveitarfélagsins námu 438.911.000 kr. eða 867.413 kr. á hvern íbúa. Þar af voru: 

 Laun og launatengd gjöld 242.112.000 kr. en starfsmannafjöldi nam 42,7 stöðugildum.  

 Annar rekstarkostnaður nam 182.535.000 kr. 

 Skuldir og skuldbindingar sveitarsjóðs námu 297.977.000 kr. 

Útgjöld vegna kostnaðar málaflokkanna sem fjallað var um hér að framan vega þyngst í 

útgjaldadreifingu sveitarfélagsins. Í töflunni hér að neðan má sjá að hjá Strandabyggð eru 

fræðslumálin sá kostnaðarliður sem vegur þyngst eða 53% af heildarútgjöldum. Því næst eru 

íþrótta- og tómstundamálin en þar má finna skýringu á hversu kostnaðarsamt er að reka sundlaugina 

án hitaveitu, en þessi málaflokkur vegur um 15% af heildarútgjöldum. Þriðji stærsti 

útgjaldaliðurinn er sameiginlegur kostnaður sem er um 11% af heildar útgjöldum ársins 2013. 
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Mynd 2 Útgjöld málaflokka Strandabyggðar ársins 2013 (Samband sveitarfélaga, 2014). 

 
 

 

Samantekt 

Strandabyggð glímir nú við fólksfækkun líkt og mörg önnur sveitarfélög. Þar þykir þjónusta 

fjölbreytt miðaða við önnur lítil bæjarfélög við sjávarsíðuna en atvinnulíf fábreytt 

(Byggðarstofnun, 2008). Sveitarfélagið leggur áherslu á velferð barna og unglinga, það skiptir 

miklu máli varðandi búsetu. Félagsþjónusta er í föstum skorðum og samstarfið við 

nágrannasveitarfélögin gengur vel. Áhyggjuefni er fækkun nemenda í grunnskólanum en 

málaflokkurinn stendur þó ágætlega ef miðað er við að hlutfall rekstargjalda fari ekki yfir 50%. Nú 

nýverið er verið að auka stöðugildi á skrifstofu sveitarfélagsins um 0,5 stöðugildi vegna aukinna 

verkefna.  
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4.2.  Reykhólahreppur 

Saga Reykhólahrepps 

Reykhólahreppur náði upphaflega frá Kambsfjalli vestur að Múlaá 

í Þorskafirði en árið 1987 sameinuðust allir hreppar í Austur-

Barðastrandasýslu undir nafni Reykhólahrepps. Það voru 

Geiradalshreppur, Gufudalshreppur, Múlahreppur og 

Flateyjarhreppur. Sveitarfélagið nær nú allt frá Gilsfirði vestur í 

Kjálkafjörð og tilheyra margar eyjar í Breiðafirði sveitarfélaginu, 

m.a. Flatey. Stærð sveitarfélagsins er ríflega 1.100 km2. 

(Reykhólahreppur, e.d.c). 

Reykhólar er eini þéttbýlisstaðurinn í sveitarfélaginu og stendur 

yst á Reykjanesskaga milli Berufjarðar og Þorskafjarðar. Á 

þjóðveldisöld var Reyknesingagoðorð eitt þriggja goðorða á 

Vestfjörðum. Reykhólar koma við sögu í ýmsum fornsögum, m.a. 

Grettissögu. Sagt er að Grettir hafi borið naut frá sjó að bæ og er það nokkurra kílómetra leið. Þar 

er einnig sundlaug kennd við Gretti. Á Reykhólum hafa búið merkir höfðingjar og voru þeir margir 

hverjir auðugir og valdamiklir. Á svæðinu er jarðhiti, einn sá mesti á Vestfjörðum og til forna var 

stunduð þar kornyrkja. Frá fornu fari hefur verið verslun á Reykhólum og þar má finna stíg að 

gamalli kaupmannaleið. Reykhólar þóttu mikil hlunnindajörð vegna sjávarfangs og æðavarps í 

eyjum jarðarinnar. Flatey á Breiðafirði býr yfir sérstæðum gæðum sem felast í húsum og umhverfi 

þeirra. Búseta í Flatey er rakin aftur til landnáms en í eyjunni var áður verslunarstaður og fylgir 

eyjunni mikil verslunarsaga (Reykhólahreppur, e.d.a).  

Upp úr 1970 myndaðist þorp á Reykhólum og nú búa þar 129 manns árið 2015 (Hagstofa Íslands, 

2015). Í sveitarfélaginu er Króksfjarðarnes sem fékk verslunarréttindi árið 1895 og var þar starfrækt 

Kaupfélag frá árinu 1911 til ársins 2007 (Land og saga, e.d.c). 

Íbúum Reykhólahrepps fækkaði um 32,2% á tímabilinu 1991-2006 en í dag eru íbúarnir 268 og 

hefur því fjölgað um 17 manns frá árinu 2006 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Félagslíf er gott í sveitarfélaginu, íbúar segja þó að það vanti upp á íþróttastarf fyrir börn utan skóla. 

Foreldrar keyra með börn sín til Hólmavíkur til að stunda íþróttir yfir vetrartímann. Yfir sumartíma 

eru fengnir þjálfarar og haldin námskeið í 2 vikur í senn.  

 

Mynd 3: Merki Reykhólahrepps 

(Reykhólahreppur, e.d.). 
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Atvinnugreining 

Helstu atvinnuvegir í Reykhólahreppi eru landbúnaður með bæði fjár- og kúabúskap og æðarvarp. 

Breiðfirðingar nýttu ýmis hlunnindi auk fiskveiða og hefðbundins búskapar, m.a. söl, skelfisk, sel, 

dún, fugl og egg en aldrei varð bjargarskortur vegna þessara gjafa náttúrunnar. Enn þann dag í dag 

nýta bændur hlunnindi Breiðafjarðar en þó í minna mæli en áður (Reykhólahreppur, e.d.a). 

Sveitarfélagið er stærsti vinnuveitandinn með rekstur grunn- og leikskóla og hjúkrunarheimilið 

Barnahlíð. Báta og hlunnindasýningin og upplýsingarmiðstöð er á Reykhólum en þar gefur að líta 

gjafir náttúrunnar við Breiðafjörð en einnig er Bátasafn Breiðafjarðar þar við hliðina. Á Reykhólum 

er þörungaverksmiðja sem nýtir þaragróður á grunnsævi Breiðafjarðar og jarðhitann til að þurrka 

mjölið. Verksmiðjan var stofnuð á Reykhólum árið 1986 en undanfari Þörungaverksmiðjunnar hf. 

var Þörungavinnslan sem hóf starfsemi árið 1975. Eigendur fyrirtækisins eru að tæpum 72% 

erlendir en Byggðarstofnun á tæp 28% hlut í verksmiðjunni. Stöðugildi hjá Þörungaverksmiðjunni 

eru 32 starf og er unnið á þrískiptum vöktum allan sólahringinn en verktakar sjá um þangslátt á 

sumrin (Thorverk, 2015). Heilsutengd ferðaþjónusta er vaxandi á Reykhólum og þar er 

Sjávarsmiðjan með starfsemi þar sem boðið er upp á þaraböð. Saltverksmiðja er á Reykhólum sem 

framleiðir salt til matagerðar og á Króksfjarðarnesi er kræklingarækt. Gullsteinn er 

nýsköpunarfyrirtæki sem er staðsett á Reykhólum sem hefur framleitt þara og harðfisktöflur en 

stefnir á að sérhæfa sig í þurrkuðum lífrænum efnum úr þara.  

Á Reykhólum er matvöruverslun, útibú Orkubús Vestfjarða, ýmsir verktakar og gistiheimili er í 

sveitarfélaginu ásamt bændagistingu og ferðaþjónusta í Djúpadal. Hótel er staðsett í Bjarkalundi 

einnig eru ýmiss afþreyingarfyrirtæki í sveitarfélaginu fyrir ferðamenn. 

 

Stjórnsýsla og þjónusta 

Sveitarstjórn er skipuð 5 kjörnum fulltrúum í óbundnum kosningum árið 2014, þar sem allir íbúar 

eldri en 18 ára eru í kjöri. Í sveitarfélaginu eru starfandi 6 nefndir, það eru skipulags-, byggingar-, 

húsnæðis- og hafnarnefnd, velferðarnefnd Stranda og Reykhóla er sameiginleg nefnd um félagsmál 

og er einn aðili frá Reykólahreppi í þeirri nefnd, brunamála- og almannavarnarnefnd, mennta- og 

menningarmálanefnd, umhverfis- og náttúruverndarnefnd og fjallskilanefnd (Reykhólahreppur, 

e.d.d).  

Reykhólahreppur á 9 félagslegar íbúðir og 2 íbúðir á almennum markaði en allar íbúðirnar eru í 

útleigu. Sveitarfélagið rekur dvalarheimilið Barmahlíð og þar starfa 9 manns á vöktum og 2 í 
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eldhúsi. Tekjur dvalarheimilisins eru að mestum hluta daggjöld úr ríkissjóði. Sveitarfélagið rekur 

einnig héraðsbókasafn, íþróttahús og sundlaug, grunn- og leikskóla, tjaldsvæði og 

upplýsingarmiðstöð. Í þjónustumiðstöð sveitarfélagsins eru tveir starfsmenn, annar starfar sem 

verkstjóri og hinn er umsjónarmaður fasteigna sveitarfélagsins. Sveitarfélagið er með samning við 

Gámaþjónustu Vesturlands um sorpmál. Endurvinnsla og flokkun er í sveitarfélaginu og sorp er 

keyrt til urðunar í Fíflholti. Sveitarfélagið gerir styrktarsamninga við Hlunnindasýninguna um 

upplýsingarmiðstöð, einnig eru gerðir samningar við Handverksfélagið Össu og Hafnarbúðina í 

Flatey. Slökkvilið er starfrækt á Reykhólum og er slökkviliðsstjóri í 10% starfi.  

Hjá sveitarfélaginu er framundan viðhald gatna og malbikun en einnig er fyrirhugað að setja 

gangstéttar í þorpið. Samhliða þessu verkefni verða skoðuð fráveitumál og hvað þarf að bæta í 

þeim málum (Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, munleg heimild) 

 

Rekstur Reykhólahrepps. 

Hér verður farið yfir rekstur málaflokka Reykhólahrepps. Stöðugildi Reykhólahrepps voru 40,3 

árið 2013 

 

Félagsþjónusta 

Reykhólahreppur er aðili að Byggðarsamlegi um málefni fatlaðra á Vestfjörðum og eins og áður 

hefur komið fram, einnig aðili að samningi um félagsþjónustu og félagsmálastjóra við sveitarfélög 

á Ströndum. Tekjur Reykhólahrepps af félagsþjónustu árið 2013 voru engar en gjöld voru 39.501 

kr. og rekstrarniðurstaða því -39.501 kr. á hvern íbúa. 

 

Fræðslumál 

Sveitarfélagið rekur Reykhólaskóla og er samrekin leik- og grunnskóli. Skólaárið 2012-2013 

fjölguðu nemendum frá árinu áður um 4 og voru þá 37 talsins og að sama skapi fjölgaði í 

leikskóladeild og voru nemendur 21. Á skólaárinu 2013-2014 fjölgaði enn frekar og voru nemendur 

samtals í grunn- og leikskóladeild 58 (Reykhólar, e.d.b). Stöðugildi við Reykhólaskóla, 

grunnskóladeild voru 10,8 þar af 4,8 stöðugildi voru með kennsluréttindi og 0,6 án réttinda og aðrir 

starfsmenn voru í 5,5 stöðugildum skólaárið 2013. Þá voru brúttógjöld vegna grunnskóla 

109.811.000 kr. á skólaárinu 2013. Reykhólaskóli er vel settur í dag með menntaða kennara en allir 

kennarar utan einn sem er í 50% starfi eru með kennaramenntun og þar af eru tveir með 
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íþróttakennaramenntun. Við skólann starfa þroskaþjálfi í 90% stöðu, sérkennari í 60% stöðu og 

iðjuþjálfi í 40% stöðu. Ástæðan fyrir svo mikilli sérfræðiþjónustu er vegna þess hve mörg börn eru 

með greiningar í skólanum en það er yfir 50% barna (Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir, munnleg heimild). 

Við leikskóladeild voru 14 börn og heilsdagsígildi voru 13 skólaárið 2013 og stöðugildi 

leikskólakennara 0,9 og  starfsfólk með aðra uppeldismenntun var 0,3 og ófaglærðir starfsmenn 

voru 3,4. Samtals voru því 4,6 stöðugildi í leikskóladeild Reykhólaskóla árið 2013. Gjöld vegna 

leikskólans árið 2013 voru 31.117.000 kr. og tekjurnar 3.820.000 kr.  

Akstursleiðir skólabíls eru þrjár og voru 8 nemendur grunnskóladeildar og 8 nemendur 

leikskóladeildar sem notuðu þjónustu skólabíls skólaárið 2012-2013. Nemendum fjölgaði ári 

seinna eða skólaárið 2013-2014 en 10 nemendur grunnskólans og átta nemendur leikskóladeildar 

sem komu með skólabílnum. Skólabílstjórar voru þrír.  

 

Tekjur Reykhólahrepps á hvern íbúa vegna fræðslu- og uppeldismála árið 2013 voru 118.875 kr. 

Gjöld vegna málaflokksins voru 621.214 á hvern íbúa og rekstrarniðurstaða var því -502.339 kr. á 

hvern íbúa árið 2013.   

Árið 2010 var hlutfall fræðslu og uppeldismála af skatttekjum Reykhólahrepps 79,6% en árið 

2013 fór það niður í 67,2% (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Skýringuna má einna helst 

finna í fámenni Reykhólahrepps og byggingar skólahúsnæðis eru stórar og innrileiga þar af 

leiðandi há. Launakostnaður er mikill en allir kennarar eru með kennsluréttindi og 

sérfræðiþjónusta er mikil. Við skólann starfa þroskaþjálfi, iðjuþjálfi og sérkennari en yfir 50% 

nemenda eru með einhverskonar greiningu og þurfa því mikla aðstoð (Ingibjörg Birna 

Erlingsdóttir, munnleg heimild). 

 

Menningamál  

Undir málaflokkinn menningarmál er rekstur bókasafns, framlag til Bátasýningar, rekstur 

Mjólkurbúshússins en þar er hlunnindasýningin, framlag til Menningarráðs Vestfjarða og 

annarra, sumarhátíðirnar Reykhóladagar og Bátadagar og jól og áramót. Tekjur Reykhólahrepps 

af menningarmálum voru 3720 kr. á hvern íbúa árið 201, gjöldin voru 29.466 og 

rekstarniðurstaða málaflokksins var því -25.746 kr. 
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Æskulýðs og íþróttamál 

Mennta og menningarmálanefnd Reykhólahrepps fer með málefni æskulýðs- og íþróttamál. Undir 

málaflokkinn falla rekstur er sundlaugar og íþróttahús, vinnuskóli Reykhólahrepps og nýtt starf 

æskulýðsfulltrúa sem sinnir félagsmiðstöðinni Skrefinu, vinnuskólanum og sumarhátíðinni. 

Tekjur Reykhólahrepps vegna æskulýðs- og íþróttamála árið 2013 voru 31.310 kr. á íbúa, gjöldin 

voru 80.732 kr. og var því rekstarniðurstaða málaflokksins -49.423 kr. á íbúa.  

 

Skipulagsmál 

Undir skipulagsmál er rekstur skipulags- og byggingarfulltrúa.  

Tekjurnar af þessum málaflokki voru 6.403 kr. og  gjöld 13.182 kr. og var því rekstrarniðurstaða  

-6.778 kr. á hvern íbúa árið 2013. 

 

Sameiginlegur kostnaður 

Undir liðinn sameiginlegur kostnaður fellur rekstur skrifstofu sveitarfélagsins, sveitarstjórn og 

sveitarstjórnarkosningar, fjarbúnaður og launanefnd sveitarfélaga, endurskoðun og rekstur 

heimasíðu er þar með talin. Laun og launatengd gjöld vegna sveitarstjóra og sveitarstjórnar voru 

12.478.434 kr. eða 46.046 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins . Laun og launatengd gjöld í 

málaflokkinum voru 84.751 kr. á hvern íbúa.  

Heildartekjur málalokksins árið 2013 voru 27.222 kr. og gjöldin voru 139.369 kr. 

Rekstarniðurstaða var því -112.147 kr. á hvern íbúa.  

 

Um rekstur Reykhólahrepps 

Eignir sveitasjóðs árið 2013 voru 418.459.000 kr. eða 1.544.129 kr. á íbúa. Tekjurnar skiptust 

þannig: 

 Útsvar var 673.407.000 kr. eða 359.813 kr. á íbúa árið 2013 og álagningarhlutfallið var 

14,8%.  

 Fasteignaskattur nam 15.483.000 kr. eða 57.132 kr. á hvern íbúa. Álagningarhlutfall 

fasteignaskatts vegna íbúðarhúsnæðis var 0,5%  og 1,65% vegna atvinnuhúsnæðis. 

 Framlög úr jöfnunarsjóði námu 105.047.000 kr. eða 387.627 kr. á hvern íbúa.  

 Aðrar tekjur voru 48.114.000 kr. eða 177.542 kr. á hvern íbúa árið 2013  
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Samtals voru rekstrartekjur Reykhólahrepps því 842.051.000 kr. eða 982.114 kr. á hvern 

íbúa. 

 

Rekstraútgjöld sveitarfélagsins námu 345.573.00 kr. eða 1.275.177 kr. á hvern íbúa. Þar af:  

 Laun og launatengd gjöld voru 213.398.000 kr. á árinu 2013 og starfsmannafjöldi nam 

40,3 stöðugildum.  

 Annar rekstrarkostnaður nam 122.356.000 kr.  

 Skuldir og skuldbindingar sveitarsjóðs námu 118.165.000 kr. 

Útgjöld málaflokka sveitarfélagsins vega þyngst í rekstri sveitarfélagsins. Fræðslumálin taka 

stærstan hlut eða 63% af heildarútgjöldum. Því næst er sameiginlegur kostnaður en hann er 14% 

af útgjöldum ársins 2013. Þriðji stærsti útgjaldaliðurinn er æskulýðs- og íþróttamál.  

 

 

 

Mynd 4 Útgjöld Reykhólahrepps eftir helstu málalfokkum árið 2013 (Samband sveitarfélaga, 2014). 
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hvers nemanda hjá okkur“. Þess vegna er erfitt að koma rekstri málaflokksins í sambærilegt horf 

og fjölmennari sveitarfélög. Nú nýverið hefur verið ráðin æskulýðsfulltrúi en sá starfsmaður 

kemur til með að sinna tómstundastarfi barna og unglinga ásamt vinnuskóla.  

Mikil atvinnuuppbygging hefur átt sér stað í Reykhólahreppi síðustu ár, einkum tengd nýsköpun 

og í ferðaþjónustu. Mikil þörf er á nýbyggingu íbúðarhúsnæðis vegna þeirra „lúxus“ vanda að 

færri komast að en vilja. Sveitarfélagið stendur ágætlega fjárhagslega en þarf að halda að sér 

höndum þrátt fyrir það. Það stendur til að klára gatnagerð á Reykhólum og engar gangstéttar eru í 

þorpinu. 
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4.3.  Dalabyggð. 

Saga sveitarfélagsins 

Sveitarfélagið Dalabyggð varð til við sameiningu Fellsstrandarhrepps, 

Haukadalshrepps, Hvammshrepps, Laxárdalshrepps, Skarðshrepps og 

Suðurdalahrepps árið 1994, Skógarstrandarhrepps árið 1998  og 

Saurbæjarhrepps árið 2006. Flatarmál hreppsins er 2.421 km2 og  nær 

sveitarfélagið Dalabyggð nú yfir alla Dalasýslu og Skógarstrandarhrepp 

í Snæfellsnessýslu, þ.e. frá botni Álftafjarðar að Gilsfjarðarbotni 

(Dalabyggð, e.d.b).  

Dalabyggð er fyrst og fremst dreifbýlissamfélag og Búðardalur er er eini 

þéttbýlisstaðurinn í sveitarfélaginu og er kauptún við innanverðan 

Hvammsfjörð. Fyrsta íbúðarhúsið var reist í Búðardal árið 1899 og var fólks fjölgun þar hæg fram 

eftir öldinni. Dalamenn geta státað sig af ríkulegri sögu og sögufrægum stöðum. Þar má nefna 

Eiríkstaði þar sem Eiríkur rauði og kona hans Þjóðhildur reistu sér bú og talið er að þar sé Leifur 

heppni einnig fæddur. Guðrúnarlaug í Sælingsdal sem getið er í Laxdælu og Sturlungu (Eiríksstaðir 

e.d.). Einnig má nefna Auði Djúpúðgu sem nam land í Dalasýslu og bjó á Hvammi í Hvammssveit. 

Þá er Dalasýsla söguslóð Laxdælasögu og er afþreying sem boðið er upp á í sveitarfélaginu byggð 

upp á sögunni (land og saga, e.d.b). 

Íbúum í Dalabyggð hefur fækkað um tæp 23% á tímabilinu 1994-2011 eða um 200 manns. Árið 

2013 voru íbúar 665 og 1. janúar árið 2015 voru þeir orðnir 680 og hefur því heldur dregið úr 

fólksfækkun (Hagstofa Íslands, 2015). Sveitarfélagið glímir við húsnæðisvanda en lítið er um 

leiguíbúðir og lítið sem ekkert af húsnæði til sölu (Byggðarstofnun, e.d.). 

 

Atvinnugreining 

Dalabyggð er landbúnaðarhérað og öll þjónusta og atvinnustarfsemi tekur mið af því en nær engin 

sjávarútvegur er í sveitarfélaginu. Kaupfélag Saurbæinga var stofnað 1898 og rak það sláturhús og 

fleira þangað til um miðjan 10. áratug síðustu aldar.  Kaupfélag Hvammsfjarðar var staðsett í 

Búðardal og var stofnað árið 1900 út úr Verslunarfélagi Dalasýslu og var það starfandi til ársins 

1989 eða uns það varð gjaldþrota.  

 Kolavinnsla og surtarbandsnáma var á Skarðsströnd en um miðja 20. öldina var surtarbrandur 

notaður í nokkrum mæli. Upp úr 1940 hófst undirbúningur að námuvinnslu og haustið 1954 hófst 

Mynd 5: Merki Dalabyggðar 

(Dalabyggð, e.d.). 
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kolavinnsla. Vinnslan lagðist af við lok 6. áratugarins vegna þess hve surtarbrandurinn vildi molna 

í flutningum og hann var ekki nægilega orkumikill (Svanhvít Lilja Viðarsdóttir e.d.).  

Mjólkursamlag er í Búðardal og þar er tekið á móti mjólk frá bændum á norðanverðu Snæfellsnesi, 

í Dalasýslu, V-Húnavatnssýslu og Barðastrandasýslum. Dalamenn urðu ærlausir vegna mæðuveiki 

langtímum saman á sjötta áratug síðustu aldar og beindist þá hugur manna að mjólkurframleiðslu 

í auknum mæli. Mjólkurfélag Dalamanna var stofnað árið 1958 og fljótlega var farið að huga að 

byggingu mjólkurbús í héraðinu. Vinnsla hófst árið 1964 og eru þar nú framleiddir allir desert ostar 

Mjólkursamsölunnar og eru Dalamenn nú þekktir fyrir ostagerð (Sævar Hjaltason og Elísabet 

Svansdóttir, 2014).  

Matvöruverslunin Samkaup er í Búðardal og í sveitarfélaginu er einnig bifreiðarverkstæði, 

trésmíðaverkstæði, rafvirki og flutningafyrirtæki. Gamla kaupfélagshúsið við höfnina í Búðardal 

var gert upp og þar er nú til húsa Leifsbúð en þar er upplýsingamiðstöð, kaffihús og ýmsar sýningar. 

Á Eiríksstöðum í Haukadal er hægt að kynnst víkingatímanum á lifandi hátt.  

Þar sem sláturhúsið var áður til húsa rekur nú Sæfrost fiskvinnslu og frysting á fiski í 

frystigeymslum sem sláturhúsið notaði áður. Það er að mestum hluta í verktöku og er vertíðarskipt 

en nú er þar verkuð grásleppa og frysting á makríl og lax frá Fjarðarlaxi. Stefnt er að frekari verkun 

og uppbyggingu þar sem hægt er að skapa störf á ársgrundvelli (Breki Bjarnarson, munnleg 

heimild).  

Á Laugum í Sælingsdal er rekið Fosshótel á sumrin en á veturna eru Ungmenna- og tómstundabúðir 

UMFÍ fyrir börn og unglinga, þar er einnig Byggðarsafn Dalamanna. Nokkuð er um bændagistingu 

og gistiheimili er staðsett í Búðardal. Auk starfsemi sveitarfélagsins er margs konar önnur þjónusta 

í boði fyrir íbúa sveitarfélagsins. Í sveitarfélaginu eru m.a. heilsugæsla, tannlæknaþjónusta, 

verslun, veitingasala, banki, vínbúð, flutninga- og bifreiðaþjónusta, rafvirki, trésmiðja, 

blómabúð, hárgreiðslustofa, líkamsræktaraðstaða og margt fleira. Eins og áður sagði er ekki útgerð 

í Búðardal en á Skarðsströnd er vertíðarbundin útgerð svo sem grásleppuveiðar og strandveiðar. Í 

sveitarfélaginu er uppbygging í ferðaþjónustu og þar eru margar þekktar laxveiðiár.  

 

Stjórnsýsla og þjónusta 

Sveitarstjórn Dalabyggðar er skipuð 7 kjörnum fulltrúum. Sveitarstjórn kýs þrjá aðalmenn og jafn 

marga til vara í Byggðarráð sem fer með framkvæmdar- og fjármálastjórn sveitarfélagsins ásamt 

sveitarstjóra.  Byggðarráð hefur einnig eftirlit með stjórnsýslu sveitarfélagsins og fjármálastjórn 
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þess, semur drög að fjárhagsáætlun og viðaukum við hana og leggur þau fyrir sveitarstjórn 

ásaamt því að gera tillögur til sveitarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála sem það fær til 

meðferðar.  

Sveitarstjórn kýs einnig í fastanefndir sveitarfélagsins. Í umhverfis- og skipulagsnefnd, 

félagsmálanefnd, fræðslunefnd og menningar- og ferðamálanefnd skal sitja a.m.k. einn 

sveitarstjórnarmaður (Dalabyggð, e.d.a).   

 

Sveitarfélagið gekk til samninga við Gámaþjónustu Vesturlands um uppbyggingu 

endurvinnslustöðvar í Búðardal og sjá starfsmenn sveitarfélagsins um móttöku og skráningu. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Dalabyggðar er einnig starfandi fyrir Árneshrepp og 

Reykhólahrepp og er um samvinnu sveitarfélagana þar að ræða. 

Áhaldahús eða þjónustumiðstöð er rekin af sveitarfélaginu og er um einn starfsmaður í fullu starfi 

ásamt starfsmanni í endurvinnslustöð sem er í um.þ.b. hálfu starfi á móti húsvarðarstarfi í 

félagsheimili og skólum sveitarfélagsins (Viðar Ólafsson, munnleg heimild).  

Í Dalabyggð er bókasafn, byggðarsafn og héraðsskjalasafn. Sveitarfélagið á Eiríksstaði í Haukadal 

og Leifsbúð í Búðardal en reksturinn er leigður út. Fjögur félagsheimili eru  fjögur í sveitarfélaginu, 

Árblik í Miðdölum, Dalabúð í Búðardal, Staðarfell á Fellsströnd og Tjarnarlundur í Saurbæ. 

Samningur er við Borgarbyggð um félagsþjónustu og þjónustu í barnaverndarmálum. 

Félagsráðgjafi er með fasta viðveru í Dalabyggð tvisvar í mánuði en félagsmálastjóri er staðsettur 

í Borgarnesi. Sveitarfélagið er eigandi og rekstaraðili Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns.  

 

Rekstur Dalabyggðar 

Hér verður farið yfir rekstur helstu málaflokka Dalabyggðar. Stöðugildi hjá Dalabyggð voru 54,1 

árið 2013 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.c). 

 

Félagsþjónusta 

Félagsþjónusta er í samvinnu við Borgarbyggð.  

Tekjur Dalabyggðar af félagsþjónustu árið 203 voru 4.483 kr. á íbúa en gjöldin 29.687 kr. 

Rekstrarniðurstaða málaflokksins var því -25.204 kr. á íbúa.  
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Fræðslumál 

Auðarskóli var stofnaður þegar fjórar skólastofnanir í Dalabyggð voru sameinaðar, tveir 

grunnskólar, leikskóli og tónlistarskóli. Með sameiningunni var farið í hagræðingu í skólastarfinu 

með einfaldari stjórnsýslu en jafnframt aukin þjónusta. Sundkennsla er við Dalabúð í Búðardal en 

íþróttakennsla fer að mestu fram að Laugum í Sælingsdal en þangað eru 20 km frá Búðardal. 

Hverjum námshópi er keyrt þangað einu sinni í viku en með þessum hætti eru íþróttamannvirki 

nýtt sem áður tilheyrðu heimavistarskólanum á Laugum. Íþróttakennsla er staðsett í Búðardal fyrstu 

6 og síðustu 6 vikurnar á veturna. Staða íþróttakennara er rúmlega 80% en getur breyst eftir 

skiptingu hópa.  Í Auðarskóla voru fjórar deildir árið 2013, leikskóladeild með 38 börn í 35 heils 

dags ígildum, deild grunnskóla með 89 nemendum og ein tónlistardeild með um 40 nemendur og 

mötuneyti. Mötuneyti grunnskóladeildar er í Dalabúð og þangað fara nemendur og starfsmenn í 

morgunmat og hádegismat. Í leikskóladeild er matast inni á deildum skólans og er maturinn sendur 

úr Dalabúð. Skólasálfræðingur kemur frá Reykjavík í níu heimsóknir á ári. Skólinn er með tvo 

sérkennara og einn í atferlismótun en vinna í atferlismótun er verkefni sem styrkt var úr sprotasjóði 

og er verið að þróa í skólanum. Talmeinafræðingur kemur í fimm heimsóknir á ári. 

Sérfræðiþjónusta sálfræðings og talmeinafræðings er einnig í leikskóladeild.  

Tekjur Dalabyggðar á hvern íbúa vegna fræðslumála árið 2013 voru 35.930 kr. Gjöld vegna 

málaflokksins voru 404.721 kr. og rekstarniðurstaða því -368.791 kr. á hvern íbúa árið 2013. Árið 

2013 var hlutfall fræðslu og uppeldismála af skatttekjum Dalabyggðar 52,1% en árið 2010 var það 

60,2%. Á árinu 2014 tóku fræðslumál um 57% skatttekna sveitarfélagsins. Hækkunina kemur að 

mestu til vegna fjölgunar leikskólabarna og aukins launakostnaðar (Sveinn Pálsson, 2013).  

 

Menningarmál 

Byggðarsafn 

Tekjur Dalabyggðar af menningarmálum voru 12.907 kr. á hvern íbúa árið 2013, gjöldin voru 

88.092 kr. og rekstarniðurstaða málaflokksins var því -75.186 kr.  

 

Æskulýðs- og íþróttamál 

Tekjur Dalabyggðar vegna æskulýðs- og íþróttamála árið 2013 voru 11.366 kr. og gjöldin 56.280 

kr. Rekstarniðurstaða var því -44.915 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins.  
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Skipulags- og byggingarmál 

Tekjur málaflokksins árið 2013 voru 10.760 kr. á íbúa og gjöldin voru 29.800 kr. Rekstarniðurstaða 

var því -19.040 kr.  

 

Sameiginlegur kostnaður 

Skrifstofur sveitarfélagsins heyra undir sameiginlegum kostnaði.  

Tekjur vegna sameiginlegs kostnaðar voru 8.531 kr. og gjöldin 92.133 kr. Rekstrarniðurstaða var 

því -83.603 kr. á íbúa árið 2013. 

 

Samantekt um rekstur Dalabyggðar 

Eignir sveitasjóðs árið 2013 voru 944.785.000 kr. eða 1.403.841 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Tekjurnar skiptust þannig: 

 Útsvar 1.602.148.000 kr. eða 344.712 kr. á hvern íbúa. Álagningarhlutfall útsvars var 

14,48%. 

 Fasteignaskattur nam 50.952.000 kr. eða 75.709 kr. á íbúa. Álagningarhlutfall 

fasteignaskatts nam 0,5% vegna íbúðarhúsnæðis og 1,5% vegna atvinnuhúsnæðis.  

 Framlög úr jöfnunarsjóði námu 221.322.000 kr. eða 328.858 kr. á hvern íbúa. 

 Aðrar tekjur voru 95.736.000 kr. eð 142.252 kr. á hvern íbúa árið 2013. 

Samtals voru rekstrartekjur Dalabyggðar 1.970.158.000 kr. eða 891.531 kr. á hvern íbúa árið 

2013. 

Rekstrarútgjöld sveitarfélagsins námu 635.517.000 kr. eða 944.304 kr. á hvern íbúa. Þar af: 

 Laun og launatengd gjöld voru 326.327.060 kr. og starfsmannafjöldi nam 51,6 

stöðugildum.  

 Annar rekstrarkostnaður nam 282.413.000 kr. 

 Skuldir og skuldbindingar sveitarsjóðs námu 416.096.000 kr. 

Málaflokkar sveitarfélagsins vega þyngst í útgjaldaliðum. Fræðslumálin veg þyngst eða 52% og 

því næst sameiginlegur kostnaður eða 12%. Þriðji stærsti útgjaldaliðurinn er menningarmál  og 

því næst er æskulýðs- og íþróttamál.  
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Mynd 6: Útgjöld Dalabyggðar eftir helstu málaflokkum árið 2013 (Samband sveitarfélaga, 2014). 

 

Samantekt Dalabyggðar 

Dalabyggð er dreifbýlis- og landbúnaðarhérað með einum þéttbýliskjarna. Íbúum fækkaði mikið 

eftir miðja síðustu öld. Atvinnulíf er frekar einhæft en sveitarfélagið er stærsti atvinnurekandinn 

með rekstur Auðarskóla og dvalarheimilisins Silfurtúns. Mjólkursamlagið á stóran þátt í 

atvinnulífi Dalamanna og ferðaþjónusta á svæðinu er að eflast. Nokkur hagræðing hefur átt sér 

stað í fræðslu- og uppeldismálum eftir að skólarnir voru sameinaðir.  
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4.4. Kaldrananeshreppur 
Kaldrananeshreppur nær frá Spena undir Skreflufjalli (einnig nefnt Kolbeinsvíkurfjall) í norðri að 

Selá í selárdag í suðri. Stærð Kaldrananeshrepps er 387 ferkílómetrar (Aðalskipulag 

Kaldrananeshrepps 2010-2030). Eini þéttbýlisstaðurinn er Drangsnes í mynni Steingrímsfjarðar og 

þar er eyjan Grímsey og nokkur byggð er í Bjarnarfirði.  

Drangsnes er fyrst og fremst útgerðarsamfélag þar sem flestir íbúar byggja afkomu sína á veiðum 

og vinnslu. Stærsti vinnuveitandinn er Fiskvinnslan Drangur og þar er Kaupfélag Steingrímsfjarðar 

með lítið útibú. Kræklingarækt er gerð út frá Drangsnesi og þar eru ýmsar hliðargreinar tengdar 

útgerð, svo sem beitning og vinnsla á grásleppu. Störf tengd ferðaþjónustu eru að mestu leyti 

sumarstörf en á Drangsnesi er Malarhorn sem er gistihús og veitingastaður ásamt því að þar er 

boðið upp á náttúruskoðunarferðir á bát. Í Bjarnarfirði er Hótel Laugarhóll og bænda- og 

heimagisting er einnig til staðar í sveitarfélaginu.  

Heitt vatn er nýtt á nokkrum stöðum í Kaldrananeshreppi. Nýleg hitaveita er á Drangsnesi og eru 

hús hituð með heitu vatni sem fengið er úr borholu í miðju þorpinu. Heita vatnið fannst á 

Drangsnesi árið 1997 og var það að vonum til mikilla hagsbóta fyrir byggðarlagið. Á Klúku í 

Bjarnarfirði var farið að nýta heitt vatn mun fyrr fyrir skóla, sundlaug og íbúðarhús. 

Sveitarfélagið rekur hitaveitu, samkomuhús, grunn- og leikskóla og sundlaug (Jenný Jensdóttir, 

munnleg heimild). 

Reynt er að hafa yfirbyggingu sveitarfélagsins eins litla og hægt er. Því er vatns- og hitaveitustjóri 

aðeins í hlutastarfi og engin þjónustumiðstöð eða áhaldahús er til staðar.  

Í sveitarfélaginu voru 105 íbúar 1. janúar 2015 og í þorpinu voru þeir 71 talsins (Hagstofa Íslands, 

2015).  

 

  



45 
 

4.5. Árneshreppur 
Árneshreppur er nyrsta sveitarfélagið í Strandasýslu. Sveitarfélagið nær frá Spena og norður að 

Geirólfsgnúp norðan Skjaldarbjarnavíkur. Trékyllisvík er vettvangur atburða á tímum 

galdraofsókna á 17. öld en þar voru brenndir galdramenn í Kistu sem er klettagjá þar við 

ströndina (Land og saga, e.d.a) 

Í byrjun nítjándu aldarinnar er upphaf síldarævintýra í Árneshreppi. Með hléum hélt 

síldarvinnslan áfram í hreppnum fram til ársins 1944 en þá fór síldveiðin að minnka með hruni 

1948 og lagði síðasta verksmiðjan upp laupana og lokaði 1954 og fyrirtækið leyst upp 1968. Eftir 

þetta fluttu flestir í burtu aftur og var bærinn svo að segja yfirgefinn. Um 1980 var samfélag 

Árneshrepps komið í svipað horf og áður en síldin kom. Það var orðið afskekkt bændasamfélag 

með lágmarksþjónustu. Kaupfélag Strandamanna fékk nýja aðstöðu í Norðurfirði og þar var 

sláturhús, frystiaðstaða, verbúð og saltfiskvinnsla en Kaupfélag Steingrímsfjarðar tók við 

rekstrinum í kringum 1990. Í dag er stunduð útgerð í litlu magni en þó koma brottfluttir 

trillukarlar á grásleppuvertíð og strandveiðar. Nær engin nýliðun er í búskap og einungis fjórir 

bændur hafa hafið þar búskap eftir 1980 og tóku þá við af forfeðrum sínum (Þorsteinn Hjaltason, 

2009).  Árið 1984 keyptu hjón gamla kvennaskálann og gömlu verksmiðjuna í Djúpuvík og settu 

á stofn Hótel Djúpavík. Nú á síðustu árum hefur umferð ferðamanna stór aukist og er stefnt á að 

auka hana enn frekar. Í Norðurfirði eru bátaferðir yfir á Hornstrandir og þar er rekið veitinga- og 

gistihús yfir sumarvertíðina. Helsta baráttumál íbúa Árneshrepps er að bæta vegasamgöngur og 

mokstur vega yfir vetrartíðina en íbúar komast ekki leiðar sinnar yfir snjóamestu mánuði ársins. 

Árneshreppur er mjög afskekkt og fámennt sveitarfélag með aðrar áherslur en stóru fjölmennu 

sveitarfélögin (Land og saga, e.d.a). 

Um aldamótin 1900 voru rúmlega 440 íbúar í Árneshrepp og á fyrstu áratugum aldarinnar tóku að 

myndast smábæir í Árneshreppi. Djúpavík hafði góð hafnarskilyrði, Gjögur myndaðist í kringum 

fiskveiðar og Kúvíkur var verslunarstaður. Árin milli 1950 og 1960 bjuggu um 287 íbúar í 

hreppnum og fækkaði um 70 manns á næsta áratug. Árið 1980 áttu 176 íbúar heimili í 

Árneshrepp og fækkaði þeim í 50 árið 2009. Nú árið 2015 eru 54 skráðir þar með aðsetur 

(Hagstofa Íslands, 2015). 
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4.6. Tilgátur um sameiningu sveitarfélaganna 
Hér á undan hefur verið sýnt fram á að ávinningur sameiningar sveitarfélaga er ekki endilega 

lægri rekstrarkostnaður heldur markvissari og betri þjónusta gagnvart íbúum. Væntingar um 

stöðu eigin sveitarfélags hafa áhrif á afstöðu fólks til sameiningar. Aukið þjónustustig getur leitt 

til jákvæðrar þróunar í búsetu- og byggðarmálum þar sem stærra sveitarfélag er betur í stakk búið 

að uppfylla þá þjónustuþætti sem íbúar telja mikilvæga. Þrátt fyrir þetta eru íbúar í jaðarbyggðum 

nýja sveitarfélagsins ekki á sama máli og þeir sem búsettir eru í þéttbýli þar sem stjórnsýslan er 

staðsett (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002). Með sameiningu sveitarfélaganna 

sem um ræðir, Strandabyggð, Reykólahrepps og Dalabyggðar væri komið sveitarfélag sem teldi 

1.421 íbúa árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2015). Athyglisvert er að skoða þau áhrif sem 

sameiningin hefði á stjórnsýslu og umsvif þjónustu.  

Þegar fleiri en eitt þéttbýli sameinast hefur verið reynt að dreifa stjórnsýslunni og það hefur verið 

gert á mismunandi hátt. Þetta þykir kostnaðarsöm eining og hefur ekki gengið sem skyldi eins og 

hefur verið sýnt fram á í Árborg en það er mun fjölmennara sveitarfélag en það sem um ræðir hér 

eða með 8.052 íbúum árið 2015 og í Ísafjarðarbæ með 3.629 íbúum (Hagstofa Íslands, 2015). Því 

er ekki líklegt að dreifð stjórnsýsla verði hagkvæm fyrir nýtt sveitarfélag með 1.421 íbúa. 

Staðsetning bæjarskrifstofu og sveitarstjóra hefur táknrænt gildi í augum fólks (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002). Þetta hefur áhrif á mat íbúa hvar völdin liggja. Það 

getur því haft neikvæð áhrif á viðhorf fólks í sameinuðu sveitarfélagi hvar stjórnsýslan verður 

staðsett. Samkvæmt rannsókn Vífils Karlssonar og Torfa Jóhannessonar (2014) er líklegast að 

stjórnsýslan myndi færast í Dalabyggð því það er „meira í leiðinni“ fyrir íbúa Strandabyggðar og 

Reykhóla heldur en öfugt og Dalabyggð er fjölmennasta sveitarfélagið. Líklega væri hægt að ná 

fram hagræðingu með samþjöppun stjórnsýslu og fækkun í stjórnkerfi eins og reynslan sýnir í 

fámennum sveitarfélögum eins og um ræðir. Sveitarstjórum og sveitarstjórnarfólki fækkar, 

samþjöppun verður í nefndum og fækkun verður líkleg í stöðugildum á skrifstofu 

sveitarfélagsins.  

Sameinað sveitarfélag Strandabyggðar, Reykhólahrepps og Dalabyggðar yrði mjög víðfeðmt en 

þó gæti samnýting starfsfólks grunn- og leikskóla og fleiri stofnanna verið möguleg. Þannig gæti 

orðið hagræðing við sérkennslu, skólasálfræðing og íþróttakennslu svo dæmi séu tekin.  

Þjónustumiðstöðvar yrðu sameinaðar og hægt væri að samnýta starfsmenn um allt svæðið. Þetta 

er þó allt háð veðri og færð því fara þarf yfir fjallvegi til næsta þéttbýlis.  
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Tilgátur höfundar eru tvær.  

Tilgáta 1: Að sameining geti leitt til hagræðingar í rekstri stærstu málaflokka sveitarfélaganna og 

þjónusta aukist í kjölfarið.  

Rannsóknir á sameiningum sveitarfélaga síðustu ár sýna að rekstrarhagræðing hefur yfirleitt náðst 

við sameiningu en hagræðingin hefur farið í að efla þjónustustig. Sveitarfélög hafa orðið sterkri 

og sú hagræðing sem hefur orðið á sameinuðum sveitarfélögum skilar sér í betri 

búseturskilyrðum og bættri þjónustu. Áhrif af sameiningum taka nokkurn tíma að koma fram en 

komið hefur í ljós að sameiningin var forsenda þess að hægt væri að efla þjónustuþætti.  

Niðurstöður Grétars og Hjalta (2002) voru að sveitarstjórnarmenn í sameinuðum sveitarfélögum 

töldu almennt að þjónustustig hefði hækkað við sameiningu. Það var mat þeirra að þróun 

atvinnumála frá sameiningu hafi verið jákvæð.  

 

Tilgáta 2:  Þjónustuskrifstofur verða ekki í öllum þéttbýlum umræddra sveitarfélaga og líklegast 

færðist stjórnsýsla í Búðardal.  

Samkvæmt rannsóknum Grétars og Hjalta (2002) var það tilhneiging íbúa í sameinuðum 

sveitarfélögum að finnast valdið fara á einn stað. Sérstaklega ef fleiri en eitt þéttbýli sameinuðust 

eins og raunin er í Ísafjarðarbæ eftir að 6 sveitarfélög sameinuðust árið 1996. Þar er öll 

stjórnsýsla staðsett á Ísafirði. Það sama má segja um sveitarfélögin Skagafjörð, Árborg og 

Vesturbyggð. Það voru þjónustuskrifstofur í smærri þéttbýlum eftir sameiningar en nú hefur þeim 

verið lokað. Sú tilhneiging að þjónusta og stjórnsýsla færist á þann stað sem er meira í leiðinni 

fyrir íbúa gefur vísbendingar til að stjórnsýslan muni færast í Búðardal með tímanum. 
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5. Sameinað sveitarfélag 
Í þessum kafla er fjallað um hugsanleg áhrif 

sameiningar sveitarfélaganna þriggja. Helstu 

niðurstöður viðtala við sveitarstjórnarfólk og 

sameiginlegs fundar (hér kallaður 

Altafundurinn) sveitarstjórna sem um ræðir  

eru skoðuð.  

 Farið er yfir stærstu málaflokka og rekstur 

þeirra bornir saman. Notast er við íbúafjölda 

sveitarfélaganna þriggja árið 2013 í 

útreikninga, en þá voru þeir 1450. Einnig eru 

skoðuð áhrif á þjónustu sveitarfélagana og 

hvernig hún hugsanlega breytist við 

sameiningu út frá viðtölum við 

sveitarstjórnarfólk og sveitarstjórum 

sveitarfélagana þriggja.  

 

Sameinað sveitarfélag hefði haft 1.421 íbúa 

þann 1. janúar 2015 (Hagstofa Íslands, 

2015). Eins og má sjá á mynd 7 er gert ráð fyrir Árneshreppi og Kaldrananeshreppi í  

sameiningunni. Síðar í kaflanum er rædd sameining þessara sveitarfélaga við umrædd sveitarfélög.  

 

Nýtt sveitarfélag yrði gríðarlega víðfeðmt með fáa íbúa.  

 

Tafla 1: Fjarlægðir milli þéttbýla í hlutaðeigandi sveitarfélögum (Vegagerðin, 2015). 

  Búðardalur Reykhólar Hólmavík Drangsnes Norðurfjörður 

Búðardalur   75 km 80 km 110 km 182 km 

Reykhólar 75 km   58 km 89 km 160 km 

Hólmavík 80 km 58 km   33 km 105 km 

Drangsnes 110 km 89 km 33 km   98 km 

Norðurfjörður 182 km 160 km 105 km 98 km   

Mynd 7: Sameinað sveitarfélag Stranda, Reykhólahrepps og 

Dalabyggðar (Alta, 2015) 
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Ef gert er ráð fyrir Kalrananeshreppi og Árneshreppi með í sameininguna þá teldi sveitarfélagið 

6.515 km2  og með 1587 íbúa. Fjarlægðir milli þéttbýla eru miklar eins og sést í töflu 1.  

Samhliða sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var gerð könnun á viðhorfi íbúa til sameiningar 

við nágrannasveitarfélög í Reykhólahreppi og Dalabyggð. Í Reykhólahreppi tóku 59% íbúa þátt og 

52% vildu kanna möguleika á sameiningu við nágrannasveitarfélög. Þar af voru 53% sem vildu 

sameinast Dalabyggð og Strandabyggð. Í Dalabyggð tóku aðeins 48% íbúa þátt í 

skoðanakönnuninni og 60% þeirra vildu að áhugi yrði kannaður. Þar af vildu 32% aðeins sameinast 

Reykhólahreppi en 30% íbúa sem tóku þátt völdu að sameinast Reykhólahreppi og Strandabyggð.  

Ekki var gerð könnun í Strandabyggð. Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2014 sammæltust 

sveitarstjórnir sveitarfélaganna þriggja auk Kaldrananeshrepps og Árneshrepps um að hittast á 

sameiginlegum fundi til að ræða sameiningamál sem og önnur sameiginleg málefni og frekara 

samstarf sveitarfélaganna. Sveitarstjórar og aðrir fulltrúar sveitarfélaganna áttu fund með 

starfsmönnum innanríkisráðuneytis og Jöfnunarsjóðs í október 2014 þar sem málið var kynnt og 

spurst fyrir um hugsanlega aðstoð ráðuneytisins.  Þá áttu sveitarstjórar fund með starfsmönnum 

ráðgjafarfyrirtækisins Alta og sammælst var um að fá fyrirtækið til aðstoðar við framkvæmd 

fundarins og úrvinnslu. Á Altafundinum kynntu starfsmenn Alta svæðisskipulag Snæfellsnes fyrir 

fundarmönnum og síðan var farið í hugmyndvinnu varðandi samvinnu sveitarfélagana, hvað myndi 

ávinnast með samstarfi og hverjir væru veikleikar svæðisins.  

 

5.1. Samvinna sem er til staðar í dag.  

Fámenn sveitarfélög hafa ekki bolmagn til að takast á við þau verkefni og þjónustu sem þau þurfa 

að sinna samkvæmt lögum og í þeim tilfellum hafa þau tekið upp samstarf eða byggðarsamlög. Í 

rannsókn Þóris Sveinssonar (2014) kom fram að samstarf sveitarfélaga sé hagkvæmt frá 

rekstrarlegum og þjónustulegum sjónarmiðum. Þórir bendir á að lýðræðishalli geti verið í 

ákvarðanatöku í byggðarsamlögum og við samstarfssamninga. Það er vegna þess að þeir sem taka 

ákvarðanir eru oft aðrir en þeir sem sitja í sveitarstjórnum viðkomandi sveitarfélaga.  

Sveitarfélögin sem um ræðir eru aðilar að landhlutasamtökum, Fjórðungssamband Vestfirðinga og 

Samtökum Sveitarfélaga á Vesturlandi. Þar eiga þau í samstarfi um menningarmál, markaðsmál og 

fl. Einnig eru þau aðilar að heilbrigðiseftirliti með aðild að heilbrigðisnefnd. Samstarf 

sveitarfélaganna er mest í málaflokkum sem falla undir lögbundin verkefni en þó er samstarf um 
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atvinnumál og menningarmál og ýmis þjónustuverkefni sem krefjast sérfræðiþekkingar (Þórir 

Sveinsson, 2014).  

 

Félagsmál 

Reykhólahreppur, Strandabyggð, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur eru aðilar að 

Byggðarsamlagi um málefni fatlaðs fólks á Vestfjörðum en gerðu með sér samning um ráðningu á 

félagsmálafulltrúa sem starfar og þjónustar sveitarfélögin. Sá starfsmaður er með aðsetur á 

Hólmavík og á Reykhólum. Sveitarfélögin reka félagsþjónustu, Félagsþjónustu Stranda og 

Reykhólahrepps, og er samstarfssamningur um fjárhagsaðstoð, félagslegar íbúðir, félagsstarf 

aldraða, barnavernd, ferðaþjónusta fatlaðra og ýmis önnur félagsmál.  Í Strandabyggð var byggð 

félagsleg íbúð með aðstöðu fyrir fatlaða eftir að málaflokkurinn var færður yfir til sveitarfélaga. Sú 

þjónusta sem sveitarfélögin bjóða nú þegar upp á myndi ekki breytast við sameiningu en spurning 

er um hvort hún myndi eflast til þeirra minnstu í dreifbýlinu. Þrátt fyrir bætta þjónustu við 

einstaklinga þurfa þeir samt sem áður að ferðast langar vegalendir. Íbúi í Norðurfirði í Árneshreppi 

þarf að aka 105 km til Hólmavíkur til þess að fá þjónustu félagsmálafulltrúa (Vegargerðin, 2015).  

 

Umhverfis-, byggingar-, Skipulagsmál og brunavarnir 

Sameiginlegur byggingarfulltrúi er í Dalabyggð, Reykhólum, Kaldrananeshreppi og Árneshreppi. 

Það er því eingöngu Strandabyggð sem nýtir ekki sama aðila í sína þjónustu.  

Slökkviliðin í Reykhólahreppi og Dalabyggð hafa með sér samstarf um brunamál.  

Sveitarfélögin á Ströndum, fyrir utan fyrrverandi Bæjarhrepp, eiga Sorpsamlag Strandasýslu sem 

sér um sorphreinsun á svæðinu, auk þess að þjónusta hluta Súðavíkurhrepps og Húnaþing Vestra.  

 

Menningarmál 

Sveitarfélög í Strandasýslu eiga hlutdeild í Byggðarsafninu á Reykjum í Hrútafirði og 

Héraðsbókasafnsins á Hólmvík og kostnaður er greiddur í hlutfalli við íbúatölu næstliðins árs. 

Stefnt er að því að leggja niður Héraðsnefnd Strandamanna en í henni sátu stjórnarmenn 

Byggðarsafnsins og Héraðsbókasafnsins. Dalabyggð rekur eigið byggðarsafn á Laugum í 

Sælingsdal. Lionsklúbbur Dalamanna stofnaði deild á Reykhólum og er það í fyrsta sinn sem slík 

deild er stofnuð hjá Lions. Þá er einnig samvinna milli kvenfélaga í Dölum og Reykhólum. 
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Íþróttamál 

Í íþróttahúsinu á Hólmavík er mikil starfsemi yfir vetrartímann og nýta íbúar Kaldrananeshrepps 

og Reykhólahrepps sér þá þjónustu. Þá skiptast foreldrar á að keyra með börnin á reglulegar 

æfingar. Einnig hófst samvinna milli Reykhóla og skíðafélags Strandamanna veturinn 2014-2015, 

þá voru gerðar tilraunir með skíðaæfingar í nágrenni Reykhóla og á skíðasvæði Strandamanna í 

Selárdal.  

 

5.2. Skoðanir sveitarstjóra og sveitarstjórnarfólks. 
Á Altafundinum ræddu sveitarstjórnamenn óformlega sín á milli þá hugmynd að sameina 

sveitarfélögin. Það kom fram að flestir töldu að samvinna ætti að vera um byggingar- og 

skipulagsfulltrúa. Hugmyndir voru um sameiginlegan ferðamálafulltrúa, slökkviliðsstjóra, 

skólastjórnendur og skjalasafn. Samvinna annarra fyrirtækja var nefnd og má nefna iðnaðarmenn 

fari í samstarf, íþróttafélög myndu sameinast um þjálfara og hægt væri að samnýta gistirými og 

auka samvinnu milli ferðaþjóna. Einnig komu fram hugmyndir um sameiginlegt skíðasvæði á 

Þröskuldum en í Strandabyggð er eina sveitarfélagið sem er með skíðafélag.  Það sem 

sveitarstjórnarfólki þótti neikvætt eða hafði áhyggjur af var hækkandi meðalaldur, fólksfækkun, 

einhæft atvinnulíf og veikir innviðir, raforkuverð og skilningsleysi ríkisvalds á byggðarþróun. 

Einn sveitarstjórnarmaður hafði það á orði að erfitt yrði að sannfæra íbúa sveitarfélagsins að þau 

ættu samleið með sveitarfélagi sem íbúarnir ættu engin samskipi við. „Hvernig á ég að selja fólki 

í Búðardal þá hugmynd að það þurfi að setja fullt af peningum í malbikun á Hólmavík?“ Með 

þessu átti sveitarstjórnarmaðurinn við að erfitt getur verið að sannfæra íbúa sveitarfélagsins að 

peningar fari í uppbyggingu á einum stað frekar en öðrum. Þetta getur skapað togstreitu milli íbúa 

líkt og hefur gerst í Vesturbyggð en þar þótti fólki þjónusta ekki sambærileg allsstaðar og 

samþjöppun væri á einn stað (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002). 

Sveitarstjórnarmenn í minni sveitarfélögunum höfðu áhyggjur af ólíkum málefnum en þeir sem 

búsettir eru í þeim stærri. „Það hefur líka gríðarleg áhrif hjá okkur þegar lítið starf er lagt niður, 

t.d. 20% starf skólaliða getur orðið til þess að einstaklingur flytur héðan“. Þá sagði hann að fólk 

og þá sérstaklega konur væru í hlutastörfum og jafnvel fleiri en einu starfi og að missa eitt hlutastarf 

gæti orðið til þess að sá einstaklingur nær ekki endum saman. 

Sveitarstjórnarmaður talaði um opinber störf í kjölfar sameininga.  
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„Síðan eru það opinberu stofnanirnar, Ef Strandabyggð sameinast Dalabyggð þá fer Vegagerðin 

um leið því það er starfsstöð í Búðardal“. Annar sveitarstjórnarmaður taldi að aukning yrði á 

þjónustu í heilbrigðismálum. Þá væri hægt að nýta eða hafa tannlækni, sjúkraþjálfara og fleiri 

sérfæðinga á svæðinu. 

 

Fræðslumál 

Sveitarstjórnarmenn sjá fyrir sér möguleika á samvinnu í öllum málaflokkum. Sérstaklega í 

fræðslumálum, þar sem til dæmis er bent á möguleika að hafa einn stjórnanda sem hefði umsýslu 

og fjármalum og svo deildarstjóra á hverjum stað sem sæi um daglegan rekstur. Annar 

sveitarstjórnarmaður benti á möguleika á því að hafa sameiginlegan fræðslustjóra. 

Sveitarstjórnarmenn bentu flestir á þann möguleika að samnýta sérfræðiþekkingu svo sem 

tónlistarkennara, sérkennslu og þroskaþjálfa. Sveitarstjórnarmaður sagði að litlu byggðarlögin 

þurfi að berjast með kjafti og klóm til að halda í skólana, því það væri hjarta hvers byggðarlags.  

„Við vitum alveg hvað kostar okkur að reka skólann, það ætlum við að gera áfram. Ef börnin þurfa 

að ferðast til að ganga í skóla þá getur fólk alveg eins flutt þangað“. Þá bendir þessi 

sveitarstjórnarmaður á þá hættu að minni sveitarfélögin missi skólann og ef það gerist hefur hann 

ekki trú á að frekari uppbygging geti orðið í samfélaginu, að þá lognist byggðin út af smám saman. 

Fjarlægðin milli skóla er umtalsverð en 58 km eru milli Búðardals og Reykhóla en 80 km eru frá 

Búðardal til Hólmavíkur. Frá Hólmavík eru 33 km á Drangsnes en 105 km eru í Norðurfjörð á 

Ströndum (Vegagerðin, 2015). 

 

Æskulýðs og íþróttamál 

Sveitarstjórnarmenn sjá fyrir sér að í málaflokki æskulýðsmála væri samvinna félagsmiðstöðva 

möguleg t.d. skemmtanir og skátastarf. Í íþróttamálum væri hægt að hafa fleiri sameiginlegar 

íþróttaæfingar en jafnframt benda þeir á að sameining íþróttafélaga sé viðkvæmt mál.  

 

Stjórnsýsla 

Sveitarstjórnarmenn voru flestir sammála um að sameining myndi styrkja stjórnsýsluna. Sameinað 

sveitarfélag yrði fjárhagslega öruggara en sveitarfélögin yrðu sterkari hvert um sig í samvinnu. 

Öðrum  þótti ekki tímabært að sameina en þó að skoða þann kost í náinni framtíð. Flestir voru 

jákvæðir gagnvart sameiningu þrátt fyrir að sjá ekki að það skili neinu sérstöku.  
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Þegar spurt var um hvort sveitarstjórnarmenn teldu að íbúar myndu samþykkja sameiningu ef kosið 

yrði um það í dag þá töldu þeir svo ekki vera. Íbúar þyrftu að sjá hver ávinningurinn er og hann sjá 

þeir ekki í dag.  

 

5.3.  Rekstur 

Þegar bornar eru saman tekjur og skuldir sveitarfélaganna er ljóst að nokkur munur er á 

sveitarfélögunum. Eins og sést á mynd 8 ef sveitarfélögin yrðu sameinuð myndu tekjur á hvern 

íbúa hækka hjá Strandabyggð um 12% og Dalabyggð um 14%  en lækka um 14% hjá íbúum í 

Reykhólahreppi. Hér eru bornar saman tölur hvers og eins að óbreyttu og ekki er horft til áhrifa 

hagræðingar við sameiningu. Skuldir og skuldbindingar myndu lækka hjá Strandabyggð um 7% en 

hækka hjá Reykhólahreppi um 20% og 11% hjá Dalabyggð.  

 

 

Mynd 8: Tekjur og skuldir á hvern íbúa árið 2013 samanborðið við sameinað sveitarfélag (Samband sveitarfélaga, 
2014). 

 

Þegar litið er til tekna sveitarfélaganna þá myndi álagt útsvar á hvern íbúa lækka í Strandabyggð 

um 10% að óbreyttri álagsprósentu en hækka hjá íbúum Reykhóla um 4% og 8% hjá Dalabyggð.  

Fasteignaskattur myndi hækka hjá Strandabyggð um 14% og um 8% hjá Reykhólahreppi en lækka 

hjá Dalabyggð um 18% ef miðaða er við hvern íbúa ársins 2013. 
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Mynd 9 Tekjur sveitarfélaganna þriggja samanborið við sameinað sveitarfélag  

(Samband sveitarfélaga, 2014). 

 

Framlög jöfnunarsjóðs myndu hafa áhrif ef sveitarfélögin sameinast en einungis fengust tölur þar 

sem miðað var við framlög ársins 2014 og er notast við þau gögn hér. Tekjujöfnunarframlög 

hækka um 12,8 m.kr. og íbúafjöldaframlög hækka um 1 m.kr., framlög vegna fjarlægða innan 

sveitarfélags um 5,1 m.kr., framlag vegna fjölda þéttbýlisstaða umfram einn hækka um 4,1 m.kr. 

og framlag vegna snjómoksturs hækka um 0,1 m.kr. Heildaráhrif sameiningar myndu nema 

hækkunum 23 m.kr. eða 15.860 kr. á íbúa sem samsvarar 374.782 kr. á hvern íbúa í nýju 

sveitarfélagi. Það þýðir hækkun hjá íbúum Strandabyggðar um 14.579 kr. og 45.924 kr. hjá 

Dalabyggð en hjá íbúum Reykhólahrepps myndu framlögin lækka um 12.845 kr. (Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga, munnleg heimild).  

 

Strandabyggð fengi því lægra útsvar, hærri fasteignaskatt og framlög úr jöfnunarsjóði og aðrar 

tekjur myndu hækka. Reykhólahreppur fengi hærra útsvar og fasteignaskatt og framlög úr 

jöfnunarsjóði myndu lækka ásamt öðrum tekjum. Dalabyggð fengi hærra útsvar, lægri 

fasteignaskatt og framlög úr jöfnunarsjóði myndu hækka ásamt öðrum tekjum.  

5.4. Málaflokkar 

Stærstu málaflokkar sveitarfélaganna eru fræðslu- og uppeldismál, íþrótta- og æskulýðsmál, 

sameiginlegur kostnaður og félagsþjónusta. 
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Stærsti málaflokkurinn hjá öllum sveitarfélögunum er fræðslu- og uppeldismál líkt og hjá öðrum 

sveitarfélögum á landinu. Sameiginlegur kostnaður kemur þar á eftir hjá Dalabyggð og 

Reykhólahreppi en hjá Strandabyggð eru íþróttamálinn næst stærsti málaflokkurinn. Æskulýðs- og 

íþróttamál eru þriðji stærsti flokkurinn hjá Reykhólahreppi, menningarmál hjá Dalabyggð og 

sameiginlegur kostnaður hjá Strandabyggð. Það er því munur á hvar útgjöld sveitarfélaganna liggja.  

 

Á töflunni hér að neðan má sjá samanburð á málaflokkum sveitarfélagana og hver kostnaður er við 

málaflokka á hvern íbúa árið 2013.  

 

Tafla 2: Útgjöld sveitarfélagana á hvern íbúa á hvern málaflokk árið 2013 (Samband sveitarfélaga 2014). 

Gjöld pr. Íbúa Strandabyggð Reykhólahreppur Dalabyggð 
Nýtt 
sveitarfélag 

Félagsþjónusta 58.510 39.501 25.204                41.072      

Heilbrigðismál 1.990 1.470 0                   1.153      

Fræðslu- og uppeldismál 386.746 502.339 368.791              419.292      

Menningarmál 23.995 25.746 75.186                41.642      

Æskulýðs- og íþróttamál 108.777 49.423 44.915                67.705      

Brunamál og almannavarnir 13.104 18.555 23.962                18.540      

Hreinlætismál 15.622 7.977 19.710                14.436      

Skipulags og byggingarmál 6.739 6.778 19.040                10.852      

Umferðar- og samgöngumál 15.364 472 4.208                   6.681      

Umhverfismál 14.936 12.455 18.143                15.178      

Atvinnumál 5.435 16.603 24.947                15.662      

Sameiginlegur kostnaður 84.729 112.147 83.603                93.493      

Samtals gjöld á hvern íbúa: 735.947 793.466 707.709 745.706 

 

Rekstrarniðurstaða sameiginlegs sveitarfélags yrði um 745.707 kr. á hvern íbúa. Það er óhagstæð 

breyting fyrir íbúa Dalabyggðar og Standabyggðar en hagstæð upp á 47.126 kr. fyrir íbúa í 

Reykhólahreppi.  

 

Fræðslu og uppeldismál yrðu áfram stærsti málaflokkur nýs sveitarfélags og er um töluverða 

lækkun á hvern íbúa Reykhólahrepps eins og sést á töflu 3 hér að neðan, eða 83.047 kr. á hvern 

íbúa. Þar á eftir væri sameiginlegur kostnaður en hann ætti ef til vill eftir að lækka við sameiningu 

nefnda og sveitarstjóra. Þriðji stærsti málaflokkurinn væri æskulýðs- og íþróttamál og þar kemur 

Strandabyggð best út úr sameiningu með lækkun á hvern íbúa upp á 41.072 kr. Dalabyggð fengi 

mesta lækkun í menningarmálum eða 33.544 kr. á hvern íbúa.  



56 
 

 

 

Tafla 3: Aukning á útgjöldum eða hagræðing fyrir íbúa sveitarfélaganna ef til sameininga kæmi að óbreyttum 
rekstri. 

  Strandabyggð Reykhólahreppur Dalabyggð 

Félagsþjónusta -17.438 1.571 15.868 

Heilbrigðismál 837 317 1.153 

Fræðslu- og uppeldismál 32.546 -83.047 50.501 

Menningarmál 17.647 15.896 -33.544 

Æskulýðs- og íþróttamál -41.072 18.282 22.790 

Brunamál og almannavarnir 5.436 -15 -5.422 

Hreinlætismál -1.186 6.459 -5.274 

Skipulags og byggingarmál 4.113 4.074 -8.188 

Umferðar- og samgöngumál -8.683 6.209 2.473 

Umhverfismál 242 2.723 -2.965 

Atvinnumál 10.227 -941 -9.285 

Sameiginlegur kostnaður 8.764 -18.654 9.890 

Samtals hagræðing/aukning 11.433 -47.126 37.997 

 

Þessar tölur eru án allra mögulegrar hagræðingar og einungis til að gefa hugmynd um hvernig 

staðan gæti orðið. Hér á eftir er farið í mögulegar breytingar fyrir helstu málalfokka 

sveitarfélagsins.  

 

Fræðslu- og uppeldismál 

Við óbreyttan rekstur sem miðaður er við árið 2013 yrðu útgjöld vegna fræðslu- og uppeldismála 

sameinaðs sveitarfélags til málaflokksins 419.292 kr. á hvern íbúa. Kostnaður Dalabyggðar myndi 

hækka um 14% og hjá Strandabyggð myndi hann hækka um 8% en í Reykhólahreppi myndi hann 

lækka um tæp 20%.  

 

Við sameiningu eru ýmsar leiðir færar en þegar eru uppi hugmyndir um samvinnu sveitarfélaganna 

þriggja um samnýtingu starfsfólks. Á sameiginlegum fundi sveitarstjórna vegna hugsanlegrar 

sameiningar komu fram tillögur um samnýtingu iðjuþjálfa, sérkennara, íþróttakennara, 

þroskaþjálfa og jafnvel sameina störf skólastjóra allra skólastiga. Allir skólarnir eru með samninga 

við skólasálfræðing og greiða fyrir akstur hans frá Höfuðborgarsvæðinu. 
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Í úrteikningum hér á eftir er ekki tekið tillit til kostnaðar vegna aksturs eða hækkun launa við meiri 

ábyrgð starfsmanna eða deildarstjóra í þeim tilfellum sem þess þyrfti. Tölurnar eru einungis til að 

átta sig á þeim möguleikum sem eru í hendi og eru launaútreikningar hóflega reiknaðir og er notast 

við miðgildi launa.  

Í nýju sveitarfélagi eru þrír leikskólar og skólastjórnendur grunnskóla jafnframt stjórnendur 

leikskóladeilda. Þar af leiðandi er einn leikskólastjóri starfandi. Ekki er gert ráð fyrir miklum 

sparnaði með breytingum á stjórn þessara þriggja leikskóla. Mögulega gæti einn leikskólastjóri 

verið yfir öllum leikskólum sveitarfélagsins en þá þyrfti að aðskilja sameinaðar leikskóladeildir í 

Búðardal og á Reykhólum. Samkvæmt launatöflu félags stjórnenda á leiksóla eru laun 

leikskólastjóra um 329.376 – 707.752 kr. á mánuði (Kennarasamband Íslands, e.d). Gefum okkur 

að meðallaun leikskólastjóra séu 518.000 kr. og með því að hafa einn leikskólastjóra yfir öllum 

leikskólum nýs sveitarfélags gæti það kostað 6.216.000 kr. á ári eða um 4.287 kr. á hvern íbúa 

miðað við 1450 íbúa.  

 

Fleiri hagræðingarmöguleikar eru mögulegir í grunnskólum nýs sveitarfélags. Grunnskólarnir eru 

þrír og árið 2013 og fjöldi barna var samtals 196 börn. Þá voru þrír skólastjórar og meðallaun 

skólastjórnenda eru samkvæmt launatöflu Skólastjórafélags Íslands í launafokki fyrir áætlaðan 

fjölda 7.297.000 kr. á ári. Þannig geta sparast tæplega 15.000.000 kr. með því að sameina stöður 

skólastjóra grunnskóla en eins og áður sagði þá er ekki gert ráð fyrir launum millistjórnenda í 

þessum útreikningum. Þessi sparnaður er um 10.300 kr. á íbúa án útreikninga um aukin 

ferðakostnað. 

 

Hægt er að samnýta kennara í sérgreinum og kennslufyrirkomulag þannig að kennari yrði heilan 

dag í hverjum skóla fyrir sig. Það gæti talist kostnaðarsamt vegna vegalengda en milli skóla á 

Hólmavík og Búðardals eru 85 km og 58 km til Reykhóla, milli Búðardals og Reykhóla eru 75 km. 

Ef horft er fram hjá þeirri staðreynd þá er auðveldara að fá starfsfólk þegar hægt er að bjóða upp á 

fulla stöðu í sérgrein hvers og eins. Ef tekið er til dæmis íþróttakennarastaðan þá er hún einungis 

40-60% í Strandabyggð. Það fer eftir hvernig samkennslu er háttað á hverju ári fyrir sig (Sverrir 

Guðmundsson, munnleg heimild). Hjá Dalabyggð er íþróttakennari í fullu starfi en á Reykhólum 

er staðan 42%. Þá er möguleiki að auglýsa fulla stöðu íþróttakennara sem yrði tvo daga á 

Reykhólum við kennslu og þrjá á Hólmavík. Við sameiningu yrði öll yfirstjórn skóla markvissari, 
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einn fræðslustjóri en óvíst hvort er um fulla stöðu að ræða, einn skólastjóri með alla ábyrgð á 

fjármálum skólanna, deildarstjórar með umsjón með daglegum rekstri. Sú hagræðing sem gæti 

orðið á fækkun skólastjórnenda færi að öllum líkindum til baka í fræðslumálinn sem aukin 

þjónusta. Einnig er tölvukerfi skólanna kostnaðarsamt og einhver hagræðing gæti orðið ef ein 

kerfisþjónusta fyrir alla skólanna yrði nýtt.  

Ein leiðin til hagræðingar er að sameina skóla og flytja alla starfsemi á einn stað. Vegna vegalenda 

og erfiðra samgangna að vetri í sameinaða sveitarfélaginu er ekki gert ráð fyrir þeirri lausn. Það 

þarf að fara varlega í allar breytingar á högum grunn- og leikskóla. Þótt hér sé um að ræða 

hagræðingu þá verða breytingarnar að bæta þjónustu við nemendur. Þannig gæti samnýting 

starfsfólks með sérþekkingu bætt þjónustu en ekki er víst að um hagræðingu væri að væra vegna 

vegalengda.  

Á Altafundinum kom fram sú hugmynd að sveitarfélögin gætu farið í samstarf milli skóla nú þegar 

og sameinað skólastefnu eða unnið saman að henni. Þannig gæti hafist samvinna og að nauðsynlegt 

væri að koma á frekara samstarfi milli skóla. Mikill vilji var fyrir samstarfi sveitarfélaganna í 

málefnum Fræðslu- og uppeldismála.  

Möguleg hagræðing er að fækka stjórnendum grunnskóla og þá myndu sparast til viðbótar um 

10.300 kr. á íbúa.  

 

Æskulýðs- og íþróttamál 

Hjá Strandabyggð eru íþrótta og æskulýðsmál stór hluti útgjalda eða um 15% og hjá 

Reykhólahreppi og Dalabyggð eru þau tæp 7%. Börn og unglingar sækja íþróttaæfingar frá 

Reykhólum til Hólmavíkur á veturna í nokkrum tilfellum en það er vegna fjölbreytni starfsins og 

að sama skapi fer fótboltaþjálfari frá Hólmavík á Reykhóla. Við alla þéttbýlisstaði nýja 

sveitarfélagsins eru rekin íþróttahús og sundlaugar. Möguleiki á bættri þjónustu er að samnýta 

íþróttaþjálfara með sérþekkingu, sem dæmi sundkennara eða þjálfara. Þannig væri hægt að koma 

á reglulegum æfingum en hvergi eru reglulegar æfingar og sundmót eru fátíð. Samvinna eða 

sameining félagsmiðstöðva er möguleg með útibú á hverjum stað. Sameiginlegur æskulýðsfulltrúi 

myndi gera æskulýðs- og íþróttastarf markvissara. Einn möguleikinn er að hafa einn 

tómstundafulltrúa yfir æskulýðsstarfi, svo sem félagsmiðstöðvum og vinnuskóla og íþróttafulltrúa 

sem hefði yfirumsjón með íþróttamannvirkjum og íþróttastarfi sveitarfélaganna. 
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Sveitarstjórnarmenn sáu ekki mikla möguleika á sviði æskulýðs- og íþróttamála hjá 

sveitarfélögunum en samvinna íþróttafélaganna og samstarf skáta og fleira var nefnt.  

 

Sameiginlegur kostnaður 

Í þessum málaflokki er hægt að ná fram góðri hagræðingu með fækkun í sveitar- og yfirstjórn 

sameiginlegs sveitarfélags. Vegna vegalengdar er mikilvægt að útibú stjórnsýslu sé á hverjum 

þéttbýlisstað en rannsóknir á fyrri sameiningum hafa sýnt að þrátt fyrir að um langan veg sé að fara 

þá hafa þjónustuskrifstofum verið lokað (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002).  

 

Laun og launatengd gjöld sveitarstjóra og sveitarstjórnarfulltrúa í Strandabyggð voru 14.841.418 

kr. eða 29.331 kr. á hvern íbúa. Í Reykhólahreppi voru gjöld vegna launa sveitarstjórnar og 

sveitarstjóra 12.478.434 kr. eða 46.045 kr. á hvern íbúa. Í Dalabyggð voru laun og launatengd gjöld 

vegna sveitarstjórnar og sveitarstjóra 18.900.000 kr. eða 28.083 kr. á hvern íbúa. 

 

Nýtt sveitarfélag hefði 9 aðalmenn í sveitarstjórn og einn sveitarstjóra. Þá væri möguleg skipting 

3-3-3 á milli sveitarfélaganna þriggja en ef til vil yrði raðað eftir íbúafjölda eða jafnvel fjölgað til 

að byrja með í 11 ef Kaldrananeshreppur og Árneshreppur gengu inn í sameiningu. Við útreikninga 

hjá nýju sveitarfélagi má gera ráð fyrir einhverri hækkun á útreiknuðum gjöldum vegna launa. Það 

þýðir hagræðingu sem samsvarar 27.319.852 kr. Nefndum og ráðum myndi fækka að sama skapi 

en fulltrúar í hverri fastanefnd yrðu 5 og gert er ráð fyrir þriggja manna byggðarráði.  

 

Eins og sést á töflu 2 þá fækkar í nefndum og ráðum sveitarfélagsins úr 88 í 41 eða fækkun um 47 

fulltrúa og þar yrði þó nokkur hagræðing við sameiningu og að sama skapi er hagræðing vegna 

stöðu sveitarstjóra. Samkvæmt könnun á launum kjörinna fulltrúa gæti varlega áætluð hagræðing 

á fækkun fulltrúa orðið 5.040.000 kr. eða 3.475 kr. á hvern íbúa (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2012). Sameining sveitarstjórnar og sveitarstjóra myndi leiða til kostnaðar vegna launa og 

launatengdra gjalda upp á 13.034 kr. á hvern íbúa ef miðað er við 1450 íbúa. Ef Kaldrananeshreppur 

og Árneshreppur myndu ganga inn í sameininguna væru íbúarnir 1587 talsins og kostnaðurinn 

11.909 kr. á hvern íbúa.  
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Tafla 4: Fjöldi fulltrúa í ráðum og nefndum og áætlaðar breytingar við sameiningu. 

Nefndir sveitarfélaganna Strandabyggð Reykhólahr. Dalabyggð 
Sameinað 
sveitarfélag 

Sveitarstjórn 5 5 7 9 
Byggðarráð     3 3 
Fræðslunefnd 5   5 5 
Félagsmálanefnd 2 1 3 5 
Menningar- og 
ferðamálanefnd     5  
Íþrótta- tómstundar og 
menningarnefnd 5     5 
Atvinnu- og hafnarmálanefnd 5     5 
Skipulags- byggingar- 
húsnæðis og hafnarnefnd   3    
Brunamála- og 
almannavarnarnefnd   3    
Mennta og 
menningarmálanefnd   3    
Umhverfis- og 
náttúruverndarnefnd   3    
Umhverfis- og skipulagsnefnd 5   5  
Stjórn Hjúkrunarheimila   3 3 6 
Kjörstjórn 3 3 3 3 

Samtals 30 24 34 41 

 

Það þýðir að laun og launatengd gjöld vegna sveitarstjórnar og sveitarstjóra gætu lækkað hjá 

Strandabyggð um 16.297 kr. og um 33.011 kr. hjá Reykhólahreppi og 15.049 kr. hjá Dalabyggð ef 

um varlega áætlaða hagræðingu er að ræða og miðað er við árið 2013. 

 

Þjónustuskrifstofur eru í öllum þéttbýliskjörnum nýs sveitarfélags. Í Búðardal eru 3,5 stöðugildi á 

skrifstofu,  á Hólmavík eru þau 1,5 og á Reykhólum er 1,5 stöðugildi. Ekki er gert ráð fyrir fækkun 

á skrifstofum sveitarfélagsins en mögulega myndu störf færast á milli núverandi stjórnsýslusvæða 

og starfsemi fjármála- og stjórnsýslusviðs gæti orðið markvissari.  Eftirfarandi tillaga er gerð án 

allra rannsókna á launakostnaði eða hvort hagræðing gæti orðið. Eingöngu er miðað við að auka 

þjónustu.  

Skrifstofustjóri er yfirmaður stjórnsýslusviðs. Hann hefur yfirumsjón með stjórnsýslu 

sveitarfélagsins og rekstri bæjarskrifstofu. 

Fjármálastjóri er yfirmaður fjármálasvið og annast áætlanagerð og er jafnframt launafulltrúi sem 

hefur umsjón með allri launavinnslu.  
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Aðalbókari stýrir allri bókhaldsvinnu og er ábyrgur fyrir því að bókhald sé í samræmi við lög og 

gildandi fjárhagsáætlanir.  

Innheimtufulltrúi hefur ábyrgð á innheimtumálum. Hann hefur umsjón með viðskiptamannaskrá 

og eigendaskrá fasteigna og fl.  

Þrír afgreiðslufulltrúar sem annast almenna afgreiðslu og upplýsingagjöf og sjá einnig um 

skjalavörslu.  

Samtals gera þetta 7 stöðugildi og er það aukning um 0,5 en nú árið 2015 er búið að mæta 0,5 

starfshlutfalli við skrifstofu Strandabyggðar. Miðað er við að ekki verði breyting á starfsmönnum 

bæjarskrifstofu en mögulegt er að fækka þeim með lokun útibús á Reykhólum.  

Heildarlaunagreiðslur í sameiginlegum kostnaði í sameinuðu sveitarfélagi miðaða við óbreytt 

ástand yrðu 65.417 kr. á hvern íbúa.  

 

 

Mynd 10: Laun og launatengd gjöld á hvern íbúa í sameiginlegum kostnaði (Samband sveitarfélaga, 2014).  

 

Það er því ljóst að hagræðing gæti orðið upp á 27.319.852 kr. og lækkun hjá íbúum í öllum 

sveitarfélögum í yfirstjórn ef til sameiningar kæmi. Einnig myndi verða einhver hagræðing með 

sameiginlegu tölvu- og bókhaldskerfi og einum endurskoðanda. Á móti allri hagræðingu eykst 

ferðakostnaður vegna vegalenda á milli staða í nýju sveitarfélagi og ekki er farið út í að reikna hver 

sá kostnaður gæti orðið.  
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Aðrir málaflokkar 

Á sameiginlegum fundi sveitarstjórnar umræddra sveitarfélaga voru ræddar tillögur að samvinnu 

og samnýtingu á ýmsum sviðum. Sameining slökkviliða var rædd og að þyrfti að ráða 

sameiginlegan slökkviliðsstjóra en í Strandabyggð er það 10% staða og sömuleiðis í 

Reykhólahreppi í Dalabyggð á staðan að vera a.m.k. 29% samkvæmt brunavarnaráætlun 

Dalabyggðar. Í öllum sveitarfélögunum eru menn að eiga við tímaleysi og fjárskort þegar kemur 

að öryggi og eflingu brunavarna. Sameining sveitarfélaganna myndi styrkja stoðir slökkviliða með 

aukinni stöðu slökkvistjóra sem myndi afla sér þekkingar og þjálfunar og sömuleiðis slökkviliðið 

með sameiginlegum æfingum.  

Í Skipulagsmálum er hægt að samnýta Byggingarfulltrúa og ráða sameiginlegan skipulagsfulltrúa. 

Þannig myndu skipulagsmál komast í fastari skorður og verkefnin biðu ekki betri tíma. Í litlum 

sveitarfélögum eins og um ræðir er það oft í höndum oddvita að koma verkefnum áfram en þar sem 

þeir eru sjálfir í starfi annarsstaðar þá vill svo oft vera að tafir verða á sérstökum verkefnum vegna 

tímaskorts. Gera má ráð fyrir auknum kostnaði vegna skipulagsmála til að byrja með þar sem þarf 

að gera nýtt aðalskipulag og deiliskipulag fyrir sameinað sveitarfélag. 

Strandabyggð á stærstan hlut í Sorpsamlagi Strandasýslu en möguleiki er á að Reykhólar og 

Dalabyggð gangi inn í hlutafélagið og sveitarfélögin eigi sjálf og reki sorpsamlag. Með sameiningu 

þyrftu sveitarfélögin jafnframt að kaupa hlut í félaginu eða það yrði lagt niður.  

Sameiginlegt skjalasafn og skjalavörður er hugmynd sem kom upp á Altafundinum. Sveitarfélögin 

glíma við húsnæðisleysi og fjárskort og hafa ekki bolmagn til að koma sér upp skjalasafni. Einn 

möguleikinn er að nýta tómt húsnæði í Króksfjarðarnesi þar sem Kaupfélagið var áður til húsa og 

koma þar upp skjalasafni. Þannig er hægt að nýta húsnæði í dreifbýli sem er ekki í notkun.  

 

 

 

  



63 
 

6. Niðurstöður 
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður skýrslunnar. Markmiðið er að leggja mat á hvaða áhrif 

sameiningar þriggja sveitarfélaga á þjónustu og stjórnsýslu. Leitað er svara við 

rannsóknarspurningunni: Hver yrðu áhrif sameiningar Strandabyggðar, Reykhóla og 

Dalabyggðar á umfang þjónustu og stjórnsýslu? 

Einnig er leitað að svari við undir spurningu: Hver eru áætluð rekstrarleg áhrif á helstu 

málaflokka Strandabyggðar, Reykhólahrepps og Dalabyggðar? 

 

6.1. Áhrif á rekstur 
Hugsanleg leið til að efla og styrkja rekstur sveitarfélagana er aukin samvinna. Einn möguleikinn 

er að stofna byggðarsamlög um rekstur eða með samningum líkt og hefur verið gert með 

félagsmálin í umræddum sveitarfélögum. Vegna þess hve víðfeðmt nýja sveitarfélagið yrði þarf  að 

gera ráð fyrir kostnaðarauka vegna ferða á milli staða þar sem það á við.  

Rekstrartekjur sameiginlegs sveitarfélags yrðu 965.148 kr. á hvern íbúa sem er hækkun hjá 

Dalabyggð um 73.617 kr. en lækkun hjá Strandabyggð um 8.992 kr. og 16.966 kr. hjá 

Reykhólahreppi. Rekstrargjöld málaflokka sameinaðs sveitarfélags yrðu að óbreyttu 745.707 kr. á 

hvern íbúa. 

 

 

Mynd 11: Gjöld á hvern íbúa í málaflokkum nýs sveitarfélags.  
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 Það er hækkun hjá Strandabyggð um 37.998 kr. og hjá Reykhólahreppi um 9.760 kr. á hvern íbúa 

en lækkun hjá Dalabyggð um 47.759 kr. á hvern íbúa nýs sveitarfélags. Stærstu málaflokkar nýs 

sveitarfélags hvað varðar umfang og útgjöld eru fræðslu- og uppeldismál, íþrótta- og æskulýðsmál, 

sameiginlegur kostnaður og félagsþjónusta. Dalabyggð kæmi því fjárhagslega best út úr 

sameiningu en Reykhólahreppur verst ef miðað er við rekstrartekjur og rekstrargjöld að óbreyttu 

ástandi árið 2013. 

Rekstrartekjur sameinaðs sveitarfélags yrðu því 219.441 kr. hærri en rekstrargjöld en þessar tölur 

eru miðaðar við óbreytt ástand en töluverðir möguleikar á hagræðingu eru fyrir hendi.  

Jöfnunarsjóður myndi hækka framlög um 23 m.kr. samkvæmt útreikningum frá sjóðnum en ekki 

ert gerð ráð fyrir sérstökum framlögum vegna sameiningar í þessum tölum. Sveitarfélögin hafa öll 

nýtt hámarksútsvarsprósentu og samræma þarf þjónustugjöld.  

 

Fræðslu og uppeldismál 

Við óbreyttar aðstæður yrðu fræðslumál enn stærsti málaflokkur nýs sveitarfélags um 57% af 

heildarútgjöldum eða 419.292 kr. á hvern íbúa.  

Í leikskólum sveitarfélaganna er ekki gert ráð fyrir hagræðingu vegna sameiningar þar sem 

leikskólar Dalabyggðar og Reykhólahrepps eru samreknir með grunnskólum sveitarfélaganna.  

Ekki er gert ráð fyrir lokun grunnskóla í nýja sveitarfélaginu vegna vegalenda og samgangna á 

milli skóla. Hægt er að hagræða með sameiningu skólanna og fækkun skólastjóra um tvo og þá 

yrði hagræðing upp á 10.300 kr. á hvern íbúa. Einnig eru hagræðingarmöguleikar með 

sameiginlegri kerfisþjónustu í skólunum.  

Sveitarstjórnarfólk sér ekki mikla hagræðingu í málalfokki fræðslumála en benda á möguleikann 

að sameina grunnskóla, tónlistarskóla og hafa sameiginlegan fræðslustjóra sem mögulega 

hagræðingu.  

 

Æskulýðs- og íþróttamál 

Íbúar í Strandabyggð myndu njóta góðs af sameiningu þar sem kostnaður við rekstur íþróttahússins 

á Hólmavík er mjög hár en við sameiningu lækkar kostnaður um 41.072 kr. á hvern íbúa í 

Strandabyggð. Kostnaður hækkar hjá íbúum Reykhólahrepps um 22.790 kr. og hjá Dalabyggð um 

18.282 kr. á hvern íbúa.  

Ekki er gert fyrir mikilli hagræðingu í málaflokknum æskulýðs- og íþróttamálum.  
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Sameiginlegur kostnaður  

Hægt er að hagræða mikið í meðferð sveitastjórnarmála. Hagræðing í launakostnaði vegna 

sveitarstjórnar og sveitarstjóra myndi lækka í Strandabyggð um 16.297 kr. á hvern íbúa, í 

Reykhólahreppi myndi kostnaður lækka um 33.011 kr. á hvern íbúa og í Dalabyggð myndi hann 

lækka um 15.049 kr. á íbúa. Fjöldi fulltrúa í nefndum myndi fækka um 32 í sameinuðu sveitarfélagi 

og myndi launakostnaður minnka verulega en á móti eykst ferðakostnaður. 

Með sameiningu bæjarskrifstofa yrði hægt að hagræða í rekstri tölvu- og bókhaldskerfa en ekki er 

gert ráð fyrir fækkun starfsmanna. Höfundur sér ekki mikla hagræðingarmöguleika á skrifstofum 

sveitafélaganna öðruvísi en að segja upp fólki og sveitarfélög á landsbyggðinni þurfa að halda í 

störf frekar en að fækka þeim. 

 

Félagsþjónusta 

Sveitarfélögin reka saman félagsþjónustu en Dalabyggð rekur félagsþjónustu með Borgarbyggð. 

Minni líkur eru á hagræðingu í þessum málaflokki en útgjöld geta sveiflast milli ára eftir því hver 

þjónustuþörfin er hverju sinni.  

 

Á mynd 12 má sjá breytingar á útgjöldum hvers íbúa sveitarfélaganna ef þau sameinast. Miðað er 

við óbreyttan rekstur án hagræðingar tillagna.  

Dalabyggð lækkar útgjöld mest í menningarmálum og atvinnumálum. Reykhólahreppur lækkar 

útgjöld í sameiginlegum kostnaði og fræðslu- og uppeldismálum. Í Strandabyggð lækka útgjöld á 

hvern íbúa mest í íþrótta- og tómstundamálum og í félagsmálum.  

Í málaflokki fræðslu- og uppeldismála hækka gjöld á hvern íbúa í Strandabyggð og Dalabyggð en 

lækkar töluvert fyrir Reykhólahrepp. Það gefur hugmynd um hversu þungur rekstur grunnskóla er 

í fámennu sveitarfélagi. Í málaflokki æskulýðs- og íþróttamála hækka gjöld mest í Dalabyggð og 

hjá Reykhólahreppi en rekstur íþróttamiðstöðvarinnar á Hólmavík er ástæða þessa. Þar er ekki 

hitaveita og sundlaugin er kynnt með rafmagni og kostnaður þar af leiðandi mikill.  
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Mynd 12: Hækkun/lækkun á hvern málaflokk hjá sveitarfélögunum við sameiningu að óbrettum rekstri. 

 

Fyrri tilgáta höfundar er því studd. Sameining getur leitt til hagræðingar í rekstri stærstu málaflokka 

sveitarfélaganna og þjónusta aukist í kjölfarið. 

6.2.  Áhrif á þjónustu 
Sveitarfélögin eru öll aðilar að samtökum sveitarfélaga og í samstarfi á sínu svæði um 

félagsþjónustu og ýmsa aðra þjónustu.  

Þjónusta minnkar ef stjórnsýsla er ekki í öllum þéttbýlum. Í sameinuðu sveitarfélagi er 

Strandabyggð fámennari en Dalabyggð og líklegra að Búðardalur sé minna úr leið fyrir 

Strandamenn en öfugt. Þá mætti ætla að þjónusta og stjórnsýsla héldist nær óbreytt í Búðardal.  

Þrátt fyrir þetta er nauðsynlegt að horfa til þess að þjónusta sveitarfélaga þarf að nýtast öllum íbúum 

en ekki bara meirihluta. Nýtt sveitarfélag yrði víðfeðmt eða 6.515 km2 og nokkuð ljóst að 

þjónustuskrifstofa yrði að vera til staðar á Hólmavík og á Reykhólum. Ef íbúar missa 

bæjarskrifstofu úr sínu sveitarfélagi er líklegt að þeir telji sig missa þjónustu í burtu. Hugsanlegt er 

að íbúar telji þjónustu verri en áður til að byrja með þrátt fyrir að þjónustan aukist, en gæti breyst 

með tímanum. Seinni tilgátu höfundar um lokun þjónustuskrifstofa og að stjórnsýsla færist í 

Búðardal er ósvarað. Ekki er hægt að segja með vissu að svo stöddu um hvort verður. 

Fræðslustjóri gæti verið nýtt starf í sveitarfélaginu en þó er óvíst að um fulla stöðu væri að ræða. 

Samnýting á sérmenntuðum kennurum og sérfræðingum myndi auka faglegan þátt skólanna og 

bæta þjónustu. Sveitarstjórnarfólk talaði einnig um að samnýta sérfræðimenntað fólk. Einn 
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skólasálfræðingur yfir allt svæðið myndi gera alla þjónustu markvissari og mögulega myndi 

þjónustan aukast. Óvíst er hvort ferðakostnaður vegna skólasálfræðings myndi aukast því 

sveitarfélögin eru nú þegar að greiða fyrir akstur frá Höfuðborgarsvæðinu.  

Tómstunda- og æskulýðsfulltrúi er starfandi í öllum sveitarfélögunum og hægt væri að skipta því 

starfi niður í æskulýðs- eða íþróttafulltrúa sem hefði yfirumsjón með rekstri íþróttahúsa og 

sundlaugum sveitarfélagsins og tómstundafulltrúa sem hefði umsjón með félagsstarfi barna og 

unglinga ásamt vinnuskóla. Samvinna félagsmiðstöðva barna, unglinga og eldri borgara er 

möguleg og þannig auka fjölbreytileika og gæði starfsins.  

Sameiginlegir byggingar- og skipulagsfulltrúi myndi gera alla skipulagsvinnu skilvirkari. 

Utanumhald um verkefni og útboð yrði þá á könnu skipulagsfulltrúa í stað oddvita eins og er í 

minni sveitarfélögum líkt og hjá Strandabyggð og Reykhólahreppi.   

Sameinað slökkvilið og einn slökkvistjóri yfir nýja sveitarfélaginu myndi bæta þjónustu. Þannig 

yrði ein viðbragðsáætlun og þjálfun og eftirlit yrði betur sinnt. 

6.3. Áhrif á stjórnsýslu 
Staðsetning stjórnsýslu gæti orðið deilumál í sameiningarferlinu en eins og fyrri rannsóknir hafa 

sýnt þá hefur staðsetning stjórnsýslu táknrænt gildi fyrir íbúa. Þannig getur orðið mikil breyting 

fyrir íbúa sem missa stjórnsýslu í annað þéttbýli. Höfundur telur að dreifðar bæjarskrifstofur 

verði að vera í svo víðfeðmu sveitarfélagi en hugsanlegt að útibúum verði lokað þegar fram líða 

stundir vegna kostnaðar. Reykhólar eru miðsvæðis en fámennasta sveitarfélagið og töluvert úr 

leið fyrir íbúa Strandabyggðar og Dalabyggðar að fara þangað. Einn sveitarstjóri og fækkun í 

nefndum og ráðum leiðir til hagræðingar en jafnframt til aukins ferðakostnaðar.  

Jafnframt gæti aðgengi að kjörnum fulltrúum minnkað fyrir íbúa í minni sveitarfélögum. 

Persónuleg tengsl við kjörna fulltrúa minnka og íbúum gæti fundist fjarlægð milli sín og fulltrúanna 

aukast. Óformleg samskipti minnka en oft fá kjörnir fulltrúar í minni sveitarfélögum símhringingar 

heim eða íbúar gera sér ferð heim til þeirra með erindi sín. Þar af leiðandi geta íbúar talið sig hafa 

minni áhrif en áður á málefnum sveitarfélagsins.  

 

6.4. Samantekt 
Niðurstaða rannsóknarinnar er að aukin þjónusta er möguleg fyrir sveitarfélögin hvort sem farið 

verður í sameiningu eða samvinnu, því var fyrri tilgáta höfundar studd. Sveitarfélögin umræddu 
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hafa ekki sömu hagsmuna að gæta í  málalfokkum sínum en mest yrði breyting í rekstri fræðslu- 

og æskulýðsmála fyrir Reykhólahrepp.  

Ef vel tekst til gæti sameining hlutaðeigandi sveitarfélaga haft jákvæð áhrif með aukinni 

fjölbreytni í atvinnu- og menningarlífi með fjölbreyttari þjónustu og þannig haft áhrif á búsetu- 

og byggðarþróun á svæðinu. Sameining gæti einnig valdið því að íbúum þeirra svæða sem missa 

þjónustu eins og afgreiðslu sveitarfélagsins eða stjórnsýslu ósáttari við framkvæmdina. Seinni 

tilgáta höfundar er ósvarað enda ekki hægt að segja til um hvað gerist á næstu árum eftir 

sameiningar. Höfundur telur að stjórnsýsla og þjónusta nýs sveitarfélags muni enda í Búðardal 

með tímanum og þar af leiðandi gætu íbúar hinna hlutaðeigandi sveitarfélaganna orðið ósáttir var 

sameiningu. Fara þarf varlega í allar breytingar og telur höfundur að svo verði gert í umræddum 

sveitarfélögum en hafa þarf í huga þróun annarra sveitarfélaga eftir sameiningar.  
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7. Umræður 

Sveitarfélögin Strandabyggð, Reykhólahreppur og Dalabyggð eru lík að mörgu leyti. 

Aðalatvinnuvegur sveitarfélaganna er landbúnaður en sjávarútvegur er þó veigamikill í 

Strandabyggð og Kaldrananeshreppi. Ferðaþjónusta er að sækja í sig veðrið í öllum 

sveitarfélögunum og mikil uppbygging er framundan á Reykhólum og Strandabyggð. 

Sveitarfélögin eru fámenn og eru ekki burðug til stórra verkefna. Því er samvinna með samningum 

eða byggðarsamlögum óhjákvæmileg í tilliti flutninga verkefna frá ríki til sveitarfélaga og annarra 

stórframkvæmda.  

Sveitarfélögin standa sig álíka vel fjárhagslega en þó stendur Reykhólahreppur sig betur en þar 

vega fræðslumálin hins vega þyngst í rekstri miðað við Strandabyggð og Dalabyggð. 

Rekstarútgjöld til málalfokka sveitarfélaganna eru mest til fræðslumála, æskulýðs- og íþróttamála 

og sameiginlegs kostnaðar og menningarmála hjá Dalabyggð.  

 

Markmiðið með þessari skýrslu var að athuga áhrif sameininga Strandabyggðar, Reykhólahrepps 

og Dalabyggðar á þjónustu og stjórnsýslu. Ástæða sameiningar þessara sveitarfélaga væri að mati 

höfundar að bæta þjónustu og styrkja stoðkerfi sveitarfélagsins. Skoða þarf betur hvaða þætti 

leggja þarf áherslu á til að auka lífsgæði íbúa þessara sveitafélaga.  

Landsvæði nýs sveitarfélags yrði gríðarstórt og myndi þekja meira en helming 

Vestfjarðarkjálkans. Sameinað sveitarfélag fimm sveitarfélaga hefði fáa íbúa eða 1587 talsins.  

Sveitarfélögin standa sig ágætlega fjárhagslega en alltaf er hægt að bæta sig og nokkur hagræðing 

gæti orðið í málaflokkinum sameiginlegur kostnaður. Það getur verið að hart verði tekist á við 

hvar stjórnsýslan verði staðsett í nýju sveitarfélagi. Vísbendingar benda til að stjórnsýsla verði 

staðsett í Búðardal þrátt fyrir vilja til að hafa útibú þjónustuskrifstofa í öllum þéttbýlum en fyrri 

dæmi hafa sýnt að tilhneiging er til að þeim verði lokað vegna kostnaðar. 

 

Sveitarstjórnarfólk var nokkuð jákvætt í kjölfar Altafundarins og stefna á að auka samvinnu sín á 

milli í framtíðinni. Ígrunda þarf vel að fara í sameiningarviðræður og telur höfundur að fyrsta 

skrefið sé samvinna á milli sveitarfélaganna. Framtíðarverkefni sveitarfélaganna er að styrkja 

svæðið og hindra frekari íbúafækkun og auka atvinnuöryggi. Höfundur telur sameiningu ekki 

vera lausn á þessum vanda. Samstarf gæti aukið þjónustu við íbúa í málaflokkum fræðslu og 

uppeldismála, atvinnumálum, skipulagsmálum og félagsmálum.  
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Tilvist sveitarfélaga byggir m.a. á því markmiði að íbúar fái tækifæri til að hafa áhrif á málefni 

þeirra og þjónustu. Það er því alltaf íbúanna sjálfra að ákveða sameiningu eða samvinnu.  
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