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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í meistaranámi í fjármálum fyrirtækja við Háskóla Íslands og 

gildir til 30 ETCS eininga. 

Eftir að hafa átt í erfiðleikum með að velja viðfangsefni var það ákveðið í lok árs 2014 

að nú þyrfti að klára þetta og hér er afraksturinn. Undirritaður hefur starfað hjá 

Reykjavíkurborg til fjölda ára og veitti það innblástur við efnisval ritgerðarinnar. Von mín 

er sú að verkefnið veki í það minnsta umræðu um þetta málefni sem nýtist 

sveitarfélaginu og hagsmunaaðilum. 

Verkefnið hefur svo sannarlega kostað blóð, svita og tár og ég vil því nota tækifærið 

og þakka fjölskyldumeðlimum og vinum fyrir sýnda þolinmæði á þessum tíma, 

þátttakendum í rannsókninni, maka og barni, Kristjáni Gunnarssyni hjá skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkurborgar, Margréti Richter hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

og síðast en ekki síst Hauki C. Benediktssyni leiðbeinanda fyrir mikla hjálp og gagnlegar 

athugasemdir.
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Útdráttur 

Árið 2011 var svið hjá Reykjavíkurborg undir nafninu skóla- og frístundasvið sett á fót. 

Þetta svið sér um rekstur á grunnskólum, leikskólum, tónlistarskólum, námsflokkum 

Reykjavíkur og frístundamiðstöðvum en veitir einnig dagforeldrum starfsleyfi og sinnir 

eftirliti með þeim. Á sama tíma og sviðið var sett á fót voru nokkrir grunnskólar og 

leikskólar sameinaðir og í október árið 2014 gaf Intellecta út skýrslu sem fjallar um 

þessar sameiningar. Upplýsingar úr henni verða nýttar. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á framkvæmd sameininganna en það er 

gert með eigindlegri rannsókn þar sem stjórnendur þessara sameinuðu rekstrareininga 

voru spurðir opinna spurninga um þeirra upplifun á verkefninu. Einnig verða 

fyrirliggjandi fjárhagsáætlanir skoðaðar og lagt verður mat á það hvort það hafi verið 

þess virði að fara út í þessar framkvæmdir með tilliti til fórnarkostnaðar. Með því að 

draga saman niðurstöðurnar verður gert grein fyrir því hvort forsendur séu fyrir öðrum 

sameiningum í framtíðinni. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

 Upplifa stjórnendur að sameiningarnar hafi skilað árangri, hvort sem um ræðir 
fjárhagslegan ábata eða bætingu á starfsanda, vinnuframlagi eða skipulagi? 

 Er fyrirhugaður sparnaður af sameiningunum þess virði ef litið er til þess sem 
fórnað er? 

 Eru forsendur fyrir öðrum sameiningum í framtíðinni út frá áætluðum sparnaði og 
upplifun stjórnenda? 

Niðurstöður eru þríþættar, í fyrsta lagi er upplifun stjórnenda sú að hægt hefði verið 

að standa betur að breytingunum og gefa verkefninu lengri tíma í þróun. Afar 

óheppilegt hafi verið að sameina sviðið á sama tíma og stofnanirnar sjálfar. Í mörgum 

tilvikum komi þetta niður á leikskólum og starfsanda stofnananna og hafa leikskólarnir 

t.d. misst mikið af fagfólki. Í öðru lagi þá var þetta rekstrarleg ákvörðun og fyrir þær 

upphæðir sem áætlað er að sparist þá er það þess virði að gera þessar breytingar. Í 

þriðja lagi þá eru forsendur fyrir frekari sameiningum í framtíðinni ef litið er til 

sparnaðar sem fylgir fækkun stjórnenda. Þá þyrfti aftur á móti að standa betur að 

framkvæmdinni, sér í lagi uppsögnum stjórnenda sem koma í kjölfar sameiningar. 
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1  Inngangur 

Sveitarfélögin á Íslandi eru 74 þegar þetta er ritað og eru þau misjöfn m.a. hvað varðar 

fjölda íbúa og flatarmál en eiga það þó sameiginlegt að veita íbúum fjölbreytta þjónustu. 

Þjónustan sem er í boði er m.a. rekstur grunn- og leikskóla, frístundaheimila, 

skammtímavistana, tónlistarskóla og félagsþjónusta af ýmsu tagi. Snýr þessi rannsókn að 

upplifun stjórnanda á sameiningum hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur sem hófust  

árið 2011 og eru enn í framkvæmd. Lagt verður mat á það hvort það hafi verið þess virði 

að ráðast í þessar framkvæmdir og hvort forsendur séu fyrir frekari breytingum. 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er fræðilegur og er honum skipt í tvo hluta. Annars vegar 

kafli um hið opinbera og hins vegar sameiningar. Í umfjöllun um hið opinbera er farið 

yfir helstu staðreyndir tengdar hinu opinbera, fjárlögunum og fjárhagsáætlunargerð hins 

opinbera og Reykjavíkurborgar. Farið verður yfir það lagaumhverfi sem umlykur hið 

opinbera og sveitarfélögin og einnig verður innra og eftirlit skoðað. Fyrri hluti fræðilegu 

umfjöllunarinnar er skrifaður til þess að dýpka skilning lesanda á rekstri ríkisins og 

sveitarfélaganna. 

Í seinni hluta fræðilega kaflans eru sameiningar skoðaðar og litið á helstu tegundir 

sameininga, eða samruna, og hvað fræðimenn hafa að segja um þær. Rýnt verður í 

væntan ávinning af sameiningum og algengustu mistök sem eiga sér stað í 

framkvæmdinni. Hvatning starfsmanna og starfsánægja verða einnig gerð skil og að 

lokum er þróun sameininga sveitarfélaga á Íslandi og á Norðurlöndunum skoðuð. 

Í í kafla þrjú eru forsendur rannsóknarinnar skoðaðar og farið í þá aðferðarfræði sem 

er beitt við rannsóknina en hún byggist annars vegar á eigindlegri rannsókn og hins 

vegar á mati á fjárhagsgögnum tengdum umræddum sameiningum. Í lokin eru 

niðurstöður birtar og svör við fyrirliggjandi rannsóknarspurningum tekin saman.  

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár og markmiðið er að athuga hvort raunverulegur 

ávinningur hafi eða muni skapast af þessum sameiningum, hvort sem hann er 

mælanlegur úr fjárhagsgögnum eða huglægt mat stjórnanda þeirra stofnanna sem fóru í 

gegnum þessar breytingar og að lokum að meta hvort forsendur séu fyrir áframhaldandi 

þróun á sameiningum skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. 
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1.1 Val á viðfangsefni 

Umræðan sem skapaðist í kjölfarið af áðurnefndum sameiningum varð til þess að 

ákveðið var að rannsaka nánar þessar sameiningar, upplifun stjórnanda á verkefninu, 

hvort það hafi verið þess virði að ráðast í þær og að lokum hvort forsendur séu fyrir 

öðrum sameiningum. Rannsóknin nær einungis til þeirra sameininga sem nefndar eru í 

kafla 1.3. Aðrar sameiningar hafa átt sér stað hjá Reykjavíkurborg en voru þær annars 

eðlis og verða þær ekki skoðaðar nánar. 

1.2 Rekstur Reykjavíkurborgar 

Eftir efnahagshrunið sem varð árið 2008 hafa fyrirtæki og stofnanir þurft að halda að sér 

höndum og þar eru sveitarfélögin engin undantekning. Pólitískar ákvarðanir hafa verið 

teknar í hagræðingarskyni og mikil uppstokkun átt sér stað. Leitast hefur verið eftir því 

að spara í rekstri og hefur það í einhverjum tilvikum komið niður á mannvirkjum og 

innviðum þeirra. Til að mynda eru gólfdúkar í sumum skólum ónýtir eftir að viðhaldi var 

haldið í lágmarki og er byrjað að skipta um þá með tilheyrandi kostnaði.  

Borginni er skipt niður í 10 borgarhverfi og innan þeirra eru 6 þjónustumiðstöðvar 

sem sinna hinum ýmsu málum fyrir skráða íbúa. Þjónustumiðstöðvarnar eru hluti af 

miklum fjölda rekstrareininga á mismunandi sviðum sem standa í rekstri frá degi til dags 

með það að markmiði að þjónustu íbúa sveitarfélagsins.  

Þann 19. apríl 2011 var tillaga um að sameina leikskólasvið og menntasvið samþykkt í 

Borgarstjórn Reykjavíkur en þetta var hluti af stærri skipulagsbreytingum sem fólu í sér 

að rekstrinum er nú skipt í 5 svið en það eru íþrótta- og tómstundasvið, menningar- og 

ferðamálasvið, umhverfis- og skipulagssvið, velferðarsvið og að lokum skóla- og 

frístundasvið. Á mynd 1 má sjá nýtt skipurit Reykjavíkurborgar og afmörkun á 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Borgarstjórn er æðsta vald og því er oftar en ekki um 

pólítíska ákvörðun að ræða þegar skipulagsbreytingar verða hjá Reykjavíkurborg. 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 
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Skóla- og frístundasvið sér um rekstur á grunnskólum og leikskólum. Þjónusta 

sviðsins nær einnig til frístundamiðstöðva, tónlistarnáms, námsflokka Reykjavíkur og 

dagforeldra og er fjöldinn í heild sinni um 325 einingar. Þar af er meirihlutinn 

dagforeldrar, eða um 200 talsins, með sérstakan þjónustusamning og aðrar einingar sem 

taldar eru til sjálfstæðs reksturs eins og 2 einkareknir grunnskólar (Reykjavíkurborg, 

e.d.). Á mynd 2 má sjá skiptingu á fjölda rekstrareininga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver og ein rekstrareining sér um sín innkaup en þarf að fylgja innkaupastefnu og 

innkaupareglum borgarinnar sem settar eru og framfylgt af innkauparáði og 

innkaupadeild. Í innkauparáði eru 3 fulltrúar kjörnir af borgarstjórn til fjögurra ára í senn 

og jafnmargir til vara. Ráðið sinnir eftirlitshlutverki vegna innkaupa og sér til þess að þeir 

sem sjái um innkaup fylgi innkaupastefnu og innkaupareglum Reykjavíkurborgar. Einnig 

Mynd 2 Skipting á fjölda rekstrareininga (Reykjavíkurborg, e.d.) 

Mynd 1 Skipurit Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.) 
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mótar það stefnu í innkaupamálum og tekur ávarðanir í ákveðnum innkaupamálum, 

sem og þegar innkaup fara yfir ákveðna upphæð. Innkaupadeild sér um þjónustu við 

innkauparáð varðandi öll þau mál sem tengjast útboðum hvort sem um er að ræða 

verðfyrirspurnir, innkaup á vörum og þjónustu eða verklegar framkvæmdir. Tilgangur 

útboða er að tryggja gæði vöru, þjónustu og verka sem Reykjavíkurborg kaupir. Hún 

gætir þess einnig að innkaupin séu í samræmi við viðeigandi lög og reglur. Með þessu 

skipulagi er verið að reyna að tryggja skilvirkari innkaup og ná rekstrarkostnaði niður 

(Reykjavíkurborg, 2011). 

Það er mismunandi eftir rekstrareiningum hver sér um innkaupin en það getur t.d. 

verið skólastjóri, umsjónarmaður fasteigna eða aðstoðarstjórnandi. Hjá leikskólunum er 

það oftast leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sem sjá um þetta í sameiningu en 

stundum starfsmaður í eldhúsi. Í skólunum er það í flestum tilvikum umsjónarmaður 

fasteigna, sem stundum ber heitið húsvörður, sem sér um helstu innkaup og er einn 

húsvörður í hverjum skóla og sér hann yfirleitt um nærliggjandi íþróttahús líka. Það er 

einungis í sameinuðu nýlega sameinuðum Kelduskóla, Ártúnsskóla, Vættaskóla og 

Háaleitisskóla þar sem einn húsvörður sér um tvær skólabyggingar.  

1.3 Forsaga sameininganna 

Eftir efnahagshrunið sem varð árið 2008 hafa fyrirtæki og stofnanir þurft að halda að sér 

höndum og þar eru sveitarfélögin engin undantekning. Ákvarðanir hafa verið teknar í 

hagræðingarskyni og forgangsröðun hefur breyst. Leitast hefur verið eftir því að spara í 

rekstri og hefur það í einhverjum tilvikum komið niður á mannvirkjum og innviðum 

þeirra. Þann 3. nóvember árið 2010 skipaði borgarstjórinn starfshóp um greiningu 

tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila 

og var fyrsti fundur hópsins þann 22. nóvember sama ár. Skýrslan var birt þann 28. 

febrúar árið 2011. Að skýrslunni kom fjöldinn allur af fólki eða rúmlega 20 fastir fulltrúar 

auk annarra sem sátu í undirhóp eða komu að verkefninu á annan hátt. Fulltrúi hópsins 

ræddi einslega við 124 stjórnendur með opnum viðtölum. Opnuð var ábendingagátt 

fyrir foreldra barna í grunn- og leikskólum. 6 upplýsingapóstar voru sendir til rúmlega 

500 manns og reynt var að hafa samráð við alla hagsmunaaðila. Hátt í 30 tillögur komu 

fram en þær voru t.d. að sameina: 



 

14 

 Yfirstjórn grunnskóla og frístundaheimili 

 Leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili 

 Leikskóla 

 Grunnskóla 

 Eldra stig í einum skóla og yngra stig í öðrum 

 

Tillögunum er skipt eftir hverfum og voru skólahverfamörk höfð til hliðsjónar. 

Hópurinn leitaðist eftir því að leggja einungis fram tillögur sem hægt væri að rökstyðja 

með faglegum og fjárhagslegum rökum (Reykjavíkurborg, 2011). Í kjölfarið af þessari 

skýrslu, eða þann 19. apríl 2011, var hluti af tillögum hópsins samþykktur og 

niðurstaðan því eftirfarandi: 

 Borgarskóli og Engjaskóli voru sameinaðir í nýjan Vættaskóla 

 Korpuskóli og Víkurskóli voru sameinaðir í nýjan Kelduskóla 

 Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli voru sameinaðir í nýjan Háaleitisskóla 

 Leikskólinn Kvarnaborg, frístundaheimilið Skólasel og Ártúnsskóli voru 
sameinuð undir nafninu Ártúnsskóli 

 Dvergasteinn og Drafnarborg voru sameinaðir undir nafninu Drafnarsteinn 

 Lindarborg, Njálsborg og Barónsborg voru sameinaðir undir nafninu Miðborg 

 Sólhlíð og Hlíðaborg voru sameinaðir undir nafninu Hlíð 

 Sólbakki og Hamraborg voru sameinaðir undir nafninu Bjartahlíð 

 Laugaborg og Lækjaborg voru sameinaðir undir nafninu Laugasól 

 Sunnuborg og Holtaborg voru sameinaðir undir nafninu Langholt 

 Ásborg og Hlíðarendi voru sameinaðir undir nafninu Sunnuás 

 Skógarborg og Furuborg voru sameinaðir undir nafninu Furuborg 

 Arnarborg og Fálkaborg voru sameinaðir undir nafninu Borg 

 Hálsakot og Hálsaborg voru sameinaðir undir nafninu Hálsaskógur 

 Foldakot, Foldaborg og Funaborg voru sameinaðir undir nafninu Sunnufold 
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Samtals gerir þetta 24 leikskóla sem sameinast í 11 og 6 skóla sem sameinaðir voru í 

3 auk þess sem Ártúnsskóli sameinaðist með leikskóla og frístundaheimili. Eftir 

sameiningarnar eru starfræktir 36 grunnskólar og 64 leikskólar og eru þetta þær 

breytingar sem rannsóknin einblínir á. Óhjákvæmilegur hluti af þessum breytingum voru 

uppsagnir allra stjórnanda þessara stofnana og ráðningar nýrra. Í flestum tilvikum var 

ráðinn stjórnandi frá annarri einingunni. Að auki voru Foldaskóli, Húsaskóli og 

Hamraskóli sameinaðir. Sú sameining var frábrugðin hinum að því leyti að hinar 

sameiningar fólu í sér að grunnskóla- og unglingastig voru aðskilin. Breytingin í þessari 

sameiningu var sú að unglingar allra skólanna, þ.e.a.s. krakkar í áttunda, níunda og 

tíunda bekk, stunda nú nám sitt í Foldaskóla en yngri krakkarnir eru í Hamraskóla og 

Húsaskóla. Stjórnendur þessara þriggja skóla héldu sínu starfi. 

Ekki nóg með að þessar stofnanir hafi sameinast heldur eru einnig teikn á lofti um 

sameiningar á skammtímavistunum í Reykjavík, sem reknar eru af þjónustumiðstöðinni 

Miðgarði í Grafarvogi. Áætlanir hafa verið gerðar um breytingar og hluti af þeim tók gildi 

í byrjun árs 2015 en sá hluti snýr að því að flytja kostnað á milli ára (Margrét Richer, 

munnleg heimild, 7. apríl 2015). 

1.4 Óháð úttekt á sameiningunum 

Í október árið 2014 var gefin út skýrsla af Intellecta undir heitinu: „Úttekt á aðdraganda 

stofnunar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla“ og telur 

hún 114 blaðsíður. Var hún gerð fyrir innri endurskoðun Reykjavíkurborgar og unnin úr 

skjalfestum gögnum um verkefnið, viðtölum við helstu aðila og viðhorfskönnun meðal 

starfsmanna. Stjórnsýslulög, samþykktir Reykjavíkurborgar, leiðbeiningar um góða 

stjórnarhætti við stjórn stærri breytingarverkefna hjá opinberum aðilum og líkan John 

Kotters var haft til hliðsjónar þegar farið var í aðferðarfræðina ásamt hugmyndafræðinni 

um sálfræðilegan samning starfsmanna við vinnuveitendur. Verkefnið skiptist í nokkur 

undirverkefni en þau eru:  

 Aðdragandi að stofnun skóla- og frístundasviðs og sameining skóla 

 Stofnun skóla- og frístundasviðs 

 Sameiningar grunnskóla og unglingastigs grunnskóla 

 Sameining grunnskóla, leikskóla og frístundaheimilis 
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 Sameiningar leikskóla 

 

Einungis verður farið yfir þau atriði sem varða þessa rannsókn, þ.e. sameiningar á 

grunnskólum, leikskólum og grunn- og leikskólum auk frístundaheimilis. Í úttektinni var 

aðeins ein sameining úr hverjum flokki skoðuð ítarlega enda mjög umfangsmikið 

verkefni og litið er svo á að aðferðarfræðin ætti að vera sú sama. Hvort sú aðferð sé rétt 

skal látið kyrrt liggja en ljóst er að erfitt er að yfirfæra eina sameiningu á aðra þar sem 

mismunandi aðstæður eru á hverjum stað. Þær sameiningar sem valdar voru til 

skoðunar voru sameining á unglingastigi í Foldaskóla, Hamraskóla og Húsaskóla en 

unglingarnir úr þessum skóla eru nú komnir saman í Foldaskóla, en yngri deildirnar eru í 

Hamra- og Húsaskóla. Eins og áður sagði var þetta er eina sameining skóla þar sem 

skólinn breytti ekki um nafn og 3 skólar voru sameinaðir. Í sameiningu leikskóla var 

sameining Drafnarborgar og Dvergasteins undir nýja nafninu Drafnarsteinn skoðuð en á 

sama tíma og sameiningin átti sér stað var leikskólinn stækkaður sem flækti 

sameiningarvinnuna. Að lokum var sameining grunn-, leikskóla og frístundaheimilis. Sú 

sameining var tilraunaverkefni en þar var sameinað grunnskólann Ártúnsskóla, 

leikskólann Kvarnaborg og frístundaheimilið Skólasel og var þessi sameining skoðuð í 

skýrslunni (Intellecta, 2014). 

Það sést glögglega í hlutanum sem snýr að sameiningum grunnskóla og unglingastigs 

að meirihluti starfsmanna var óánægður með sameininguna. Vinnuferlið uppfyllti flestar 

kröfur sem gerðar eru til góðra stjórnarhátta en viðhorf starfsmanna til sameininganna 

var neikvætt. Á meðal ástæðna var t.d. sú staðreynd að stjórnendur skóla sem voru 

sameinaðir voru ánægðir með sitt vinnulag og töldu óþarfi að breyta því. Einnig var 

nefnt að í þeim tilvikum þar sem stjórnandi annars skólans varð skólastjóri yfir 

sameinuðum skóla þá upplifðu starfsmenn að um yfirtöku væri að ræða og að annar 

skólinn væri að aðlaga sig að fyrirkomulagi hins skólans. Mikill meirihluti af 

þátttakendum viðhorfskönnunarinnar taldi að sameiningarnar hafi ekki skilað faglegum 

árangri en jákvæðasta viðhorfið var til upplýsingaflæðis þótt meirihlutinn hafi verið 

óánægður með það (Intellecta, 2014). 

Í öðru lagi voru sameiningar leikskólanna, þ.e. sameining Drafnarborgar og 

Dvergasteins undir nafninu Drafnarsteinn. Það sem gerði þessa sameiningu flóknari en 
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aðrar er að leikskólinn var stækkaður á sama tíma. Sameiningarferlið var ekki eins vel 

skipulagt og hjá grunnskólunum. Atriði eins og aðstaða og tæknimál fengu ekki næga 

athygli og ekki var gert ráð fyrir kostnaði sem fylgdi sameiningunni. Niðurstöður 

viðhorfskönnunarinnar benda til þess að starfsmenn voru almennt óánægðir með 

sameininguna og töldu flestir þeirra sem tóku þátt í könnuninni að faglegi ávinningurinn 

hafi ekki skilað sér. Starfsmenn voru ekki með skýra mynd af því af hverju sumir 

leikskólar voru sameinaðir og aðrir ekki og einnig var bent á að eðlilegra hefði verið að 

ráða utanaðkomandi leikskólastjóra svo ekki væri um yfirtöku að ræða. Margir 

starfsmenn hafa hætt og ekki var mikil ánægja með upplýsingagjöf í ferlinu en nokkrum 

árum eftir sameiningu hafði myndast meira jafnvægi (Intellecta, 2014). 

Ýmislegt gott átti sér stað í framkvæmdinni í Ártúnsskóla og var stjórnunarleg 

umgjörð vel skýrð frá upphafi, áhættugreining var gerð og notuð til stuðnings við 

verkáætlunina. Aðgengi að upplýsingum var gott sem og regluleg upplýsingamiðlun. 

Vandamálin voru hins vegar einnig til staðar og eitt af þeim var það að 

leikskólastarfsmenn höfðu ekki mikinn aukatíma frá sínu daglega amstri til þess að taka 

þátt í verkefninu. Sameiginlegt símakerfi og flutningsleiðir fæðis á milli staða fengu ekki 

næga athygli og tók langan tíma að leysa úr þessum atriðum en þetta er eitt af því sem 

Peter Frumkin (2003) bendir á í líkani sínu, þ.e.a.s. að mikilvægt sé að samræma þessa 

þætti sem fyrst svo fólk þáttakendur öðlist trú á verkefnið og eykur það líkur á árangri 

(Intellecta, 2014). 

Niðurstöður eru sem sagt með þeim hætti að vinnuferlið virðist hafa verið í lagi að 

mestu leyti. Best hefði verið að ráða utanaðkomandi stjórnanda og mikilvægt er að gera 

ráð fyrir fjárhagslegum útgjöldum við slíkar breytingar. Samhæfing starfsþátta hefði 

þurft að vera betri ásamt því að það hefði mátt liggja betur fyrir hvernig ætti að meta 

árangur af sameiningunum og eins hefði þurft meiri stuðning frá hagsmunaaðilum. 

Mögulega hefði verið betra ef lengri tími hefði verið tekinn í aðdragandann eða 

framkvæmdina sjálfa til þess að fá betri stuðning og að lokum hefði mátt nálgast 

uppsagnirnar á mildari hátt (Intellecta, 2014). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í fyrri hluta þessa kafla eru sveitarfélög á Íslandi skoðuð og rýnt í þá þætti sem snúa að 

rekstri sveitarfélaga. Farið er í gegnum skilgreiningu á hinu opinbera og hvernig málum 

er háttað almennt hjá ríkinu og stiklað er á stóru í sögu sveitarfélaganna og hvernig 

þróunin hefur verið á landsvísu og á Norðurlöndunum. Lagaumhverfið er stór þáttur í 

rekstri sveitarfélaga sem og fyrirtækja og mikilvægt er að átta sig á umfanginu hvað 

lögin varðar. Aðrir grunnþættir sem snúa að rekstrinum eru skoðaðir en þar má t.d. 

nefna fjárhagsáætlanir, ákvarðanatökur og eftirlit. 

2.1 Hið opinbera 

Þegar talað er um hið opinbera er átt við opinberar stofnanir eða rekstrareiningar sem 

fjármagnaðar eru að mestu með greiðslu skatta af einhverju tagi. Opinberar 

rekstrareiningar eru um 200 talsins hér á landi og er reksturinn mjög fjölbreyttur hjá 

þessum stofnunum. Nokkur dæmi um stofnanir hins opinbera eru Landspítalinn, ýmsar 

vistanir fyrir fatlaða og Íbúðalánasjóður (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Ríkið hefur yfirstjórn með þessum stofnunum en sveitarfélögin annast grunnþjónustu 

á sínu svæði samkvæmt lögum og reglum en önnur verkefni sem ekki eru bundin við lög 

eru þátttaka í íþrótta- og tómstundamálum, menningarmál og bygging sundlauga og 

íþróttamannvirkja. Sveitarfélögin hafa í auknum mæli tekið við rekstrinum á ýmsum 

stofnunum og árið 1995 tóku í gildi ný lög um grunnskóla þar sem kveðið er á um að 

rekstur grunnskóla færist til sveitarfélaga en það samræmist því sem tíðkast hjá 

nágrannaþjóðunum. Með þessu móti var verið að stuðla að valddreifingu í skólakerfinu 

og að ákvarðanataka yrði sem næst vettvangi (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004). Það var síðan árið 2011 að málefni fatlaðs fólks voru 

flutt til sveitarfélaga en það er velferðarráðherra sem fer með yfirstjórn með þessum 

málaflokki. Starfshópur var settur á laggirnar og var verkefni þeirra að setja fram tillögur 

sem miða að því að samþætta þjónustu við fötluð börn og ungmenni, betri nýtingu á 

skammtínavistunum, helgardvölum og stuðningsfjölskyldum (Margrét Richter, munnleg 

heimild, 22.febrúar 2015). Ljóst er að mikil vinna var lögð í þetta verkefni en í ljósi þeirra 

vandræða sem flestum er kunnugt um hjá ferðaþjónustu fatlaðra þá er spurning hvort 

undirbúningur hefði þurft að vera betri.  
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Stofnanirnar skiptast upp í A- til E- hluta og fer skiptingin eftir aðild ríkisins að 

rekstrinum. A- hluti ríkisins er umfangsmestur og er fjármagnaður með skatttekjum að 

hluta til eða öllu leyti. Dæmi um stofnanir í A- hluta eru framhaldsskólar, embætti 

forseta og ráðuneytin. Stofnanir í B- hluta eru hins vegar fjármagnaðar með eigin tekjum 

og eru í eigu sveitarfélaga að hluta til eða í heild sinni. Dæmi um slíkar rekstrareiningar 

eru Hafnarsjóður, Bílastæðasjóður og ýmsar orkuveitur. C- hluti inniheldur lánastofnanir 

aðrar en innlánsstofnanir eins og t.d. Íbúðalánasjóð. Þrjár stofnanir eru í hluta D en sá 

hluti telur til fjármálastofnana ríkisins og að lokum er E- hluti en þar eru sameignar- og 

hlutafélög sem ríkið á að hálfu eða meira. Sem dæmi um rekstrareiningar í E- hluta eru 

Landsbankinn hf. og Neyðarlínan hf. en í þessari rannsókn verður að mestu litið til A- 

hluta rekstursins sem inniheldur m.a. grunn- og leikskóla (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Hið opinbera er stærsti atvinnurekandi á Íslandi en oft er erfitt að manna allan 

þennan fjölda af störfum. Árið 2001 var birt skýrsla sem fjallar um samkeppnihæfni 

ríkisstofnanna þegar ráðnir eru starfsmenn og tekin voru dæmi frá ýmsum löndum í 

OECD samstarfinu. Í skýrslunni er rætt um þann vanda sem kominn er upp víða að 

stærra hlutfall vinnubærra manna eru á leið á eftirlaun heldur en þeir sem eru að koma 

á vinnumarkað og leitað er leiða til þess að mæta þessari auknu samkeppni um 

starfsfólk. Nú þegar er skortur á sérhæfðu fólki í mörgum af þessum löndum en þar má 

nefna skort á endurskoðendum og hagfræðingum í Svíþjóð og lögfræðingum í Ástralíu. 

Ástæður fyrir því að opinberi geirinn sér fram á meiri erfiðleika heldur en einkageirinn 

eru m.a. þær að laun eru almennt lægri í opinbera geiranum, ímynd hins opinbera hjá 

yngra fólki er ekki jákvæð og sú staðreynd að starfsaldur vegur þyngra en hæfni. 

Nokkrar leiðir til þess að taka á vandanum eru nefndar en þar má t.d. nefna 

uppbyggingu betri ímyndar með því að einblína á jákvæðu þættina við störf hjá hinu 

opinbera, endurnýjun mannauðskerfa og stefna að því að finna jákvæð atriði í 

rekstrinum sem hægt að er nýta betur (Äijkἄlἄ, 2001). 

Að meðaltali voru um 21.000 starfsmenn hjá íslenska ríkinu árið 2013 eða tæplega 

10% af starfandi einstaklingum, en þar af eru um það bil 6.000 á Landspítalanum. Þessi 

tala er breytileg yfir árið enda mikið um sumarstörf en þessi fjöldi tekur mið af öllu 

starfsfólki, líka starfsfólki í hlutastarfi. Árið 2013 sinnti kvenfólk um það bil 64% starfa 
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hjá ríkinu (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). Hjá leikskólum á höfuðborgarsvæðinu 

starfaði einungis einn karlkyns leikskólastjóri í upphafi árs 2015 og starfar sá hinn sami á 

Hagaborg. Hjá grunnskólunum er hlutfallið jafnara en af 36 skólum eru 15 skólastjórar 

karlmenn eða tæplega 42% (Reykjavíkurborg, e.d.). Árið 2007 voru birtar niðurstöður úr 

könnun sem gerð var á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna en sambærileg könnun frá árinu 

1998 sýndi svipaðar niðurstöður. Sem dæmi voru 44% af þátttakendum ánægðir með 

stjórnun á sínum vinnustað og er það sama hlutfall og í fyrri könnun. 42% þátttakenda 

telja að upplýsingamiðlun innan sinnar stofnunar sé í góðu lagi en það er rúmlega 20% 

aukning frá fyrri könnun. Afstaða starfsmanna til verklags sinnar stofnunar hefur aukist 

úr 36% árið 1998 í 54% sem gefur til kynna að verið sé að reyna að bæta rekstur 

stofnana ríkisins (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). 

2.1.1 Fjármál ríkisins 

Samkvæmt lögum nr. 88/1997 skal ráðherra leggja fram fjárlagafrumvarp sem nær yfir 

fjárreiður A-, B-, og C- hluta ríkisins á næsta fjárlagaári. Það skal vera lagt fram með 

hliðsjón af þjóðhagsáætlun ríkisstjórnarinnar og leggja ráðuneytin fram fjárlagatillögur 

eftir ákveðnum reglum (Lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997). Fjármál ríkisins er 

pólitískt mál en stjórnmálaumræðu verður haldið frá ritgerðinni að mestu leyti. 

Grundvöllur fjármála ríkisins eru skatttekjurnar en á hverju ári er sett fram 

fjárlagafrumvarp og í því eru upplýsingar um það hvernig fjármagni verður útdeilt á 

mismunandi málaflokka. Úr vöndu er að velja og einnig þarf að hafa í huga að þetta er 

mjög umfangsmikið frumvarp sem hefur áhrif á flesta landsmenn. Annað hvort er 

heildarjöfnuður jákvæður eða neikvæður en heildarjöfnuður eru heildartekjur að 

frádregnum heildargjöldum og á mynd 3 má sjá að þróunin hefur verið jákvæð frá 

hruninu árið 2008 að einu ári undanskyldu.  
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Ljóst er að miklum árangri hefur verið náð í ríkisfjármálum frá hruni þótt enn þá sé 

halli. Síðustu fjárlög sem skiluðu tekjuafgangi voru rétt fyrir hrun eða árið 2007 en árið 

2008 yfirtók ríkissjóður 192,2 milljarða af töpuðum kröfum vegna veðlána Seðlabankans 

og hefur það slæm áhrif á heildarjöfnuðinn. Myndin sýnir heildarjöfnuð ríkissjóðs frá 

aldamótum til ársins 2014 á verðlagi ársins 2014, staðvirt með verðvísitölu 

landsframleiðslu (Hagstofan, e.d.) 

Markmiðin eru einnig misjöfn milli ára og geta þau m.a. sagt til um að halda skuli 

stöðugleika, auka fjárfestingu, lækka bætur eða niðurgreiða skuldir ríkissjóðs. Er það 

háð hverri ríkistjórn fyrir sig og stefnunni sem ríkisstjórnin stendur fyrir hvaða markmið 

eru sett og hvert fjármagnið fer. Stefnan sem tekin er í ríkisfjármálum getur haft víðtæk 

áhrif í samfélaginu og þar má nefna áhrif á samsetningu landsframleiðslunnar, á 

hlutabréfaverð og húsnæðisverð en einnig ákvarðanir Seðlabankans um breytingar á 

stýrivöxtum sem hefur bein áhrif á útlánastarfsemi bankanna. Áhrifin af mikilli eyðslu 

hjá ríkinu (e. spending shocks) eru talin vera lítil á samsetningu landsframleiðslunnar, 

hafa ekki mikil áhrif á einkaneyslu, hafa neikvæð áhrif á innlenda fjárfestingu og geta 

haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á húsnæðisverð. Hins vegar eru áhrifin af auknum 

tekjum ríkisins (e. revenue shock) jákvæð á landsframleiðslu og fjárfestingu einkageirans 

en með töf, jákvæð á húsnæðisverð og einnig hlutabréfaverð (Afonso og Sousa, 2009).  

Mynd 3 Tekjuafgangur eða halli ríkissjóðs frá árinu 2000 til ársins 2014 (Hagstofan, e.d.) 
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2.1.2 Tekjur sveitarfélaga 

Ef sveitarfélag á að hafa burði til að veita alla þá þjónustu sem því ber skylda til er 

grundvallaratriði að það hafi fjármagn til ráðstöfunar því um umfangsmikinn rekstur er 

að ræða sem nær yfir fjölbreytilega þjónustu og eðlilega talsverðan fjölda af starfsfólki 

og fasteignir sem þarf að reka og viðhalda. Helstu tekjur sveitarfélaganna er skattur sem 

íbúar sveitarfélagsins greiða en samkvæmt lögum eru tekjustofnar sveitarfélaga 

fasteignaskattur, framlög úr Jöfnunarsjóði og útsvar. Fasteignaskattur er lagður á allar 

fasteignir sem eru í fasteignamati í lok árs á næstliðnu ári samkvæmt fasteignaskrá. 

Skatthlutfallið er ákveðið í lok árs fyrir næsta ár af sveitarstjórn hverju sinni en þó 

með ákveðnum takmörkunum. Hlutfallið má vera að hámarki 0,5% í A- hluta, þ.e.a.s. af 

fasteignamati íbúða, íbúðarhúsa ásamt lóðarréttindum og sumarbústaða ásamt 

lóðarréttindum. Sjúkrastofnanir, skólar, leikskólar og íþróttahús ásamt lóðaréttindum 

greiða skatt sem nemur 1,32% af fasteignamati og er þetta talið til B- hluta. Að lokum er 

það C- hluti en það eru allar aðrar fasteignir en skatthlutfallið má hæst vera 1,32% af 

fasteignamati. Sveitarstjórnum er þó heimilt að hækka álagninguna í A- og C- hluta um 

25% og því getur álagningin verið allt að 0,625% í A- hluta og 1,65% í C- hluta (Lög um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995). 

Eins og sjá má á mynd 4 þá eru nokkur sveitarfélög sem nýta sér þessa heimild til 

hækkunar í A- hluta en 10 sveitarfélög nýta heimildina til fulls. Álagningin er breytileg 

hjá öðrum sveitarfélögunum en lægsta hlutfallið er 0,2% og það er hjá Reykjavíkurborg. 

 

Mynd 4 Álagning fasteignaskatts á A- hluta sveitarfélaga árið 2014 (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, e.d.) 
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Í B- hluta er álagningin sú sama hjá öllum sveitarfélögunum eða 1,32% enda engar 

heimildir til að breyta þessu hlutfalli. Í C- hluta, sem er síðasti hlutinn sem tekinn er fyrir, 

er einhver breytileiki en þó ekki jafn mikill og í A- hluta. Alls 38 sveitarfélög nýta sér 

heimildina til hækkunar til fulls en önnur 23 nýta sér heimildina að hluta. Eftir sitja þá 13 

sveitarfélög sem annað hvort eru með lögbundið hámark eða lægra. 

Útsvar er skattur sem allir skattskyldir einstaklingar greiða af tekjum sínum til 

sveitarfélagsins sem sá hinn sami á lögheimili í. Hvert sveitarfélag tekur ákvörðun um 

hvert útsvarið sé en það skal vera að lágmarki 12,44% og að hámarki 14,48% (Lög um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995). Ef litið er 10 ár aftur í tímann á það hvernig 

sveitarfélögin nýta heimildir sínar má sjá að meirihluti sveitarfélaga er í efri mörkum og 

einungis um undantekningu að ræða ef sveitarfélög eru í lægstu leyfilegu mörkum. 

Mynd 5 sýnir þróun á lægsta og hæsta gildi útsvars frá árinu 2005. Gildin vaxa 

eðlilega í takt og gera það jafnt og þétt þótt þau hafi staðið í stað frá árinu 2005 til 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 Hæsta og lægsta gildi útsvars sveitarfélaga frá árinu 2005 til ársins 2014 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) 
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Á mynd 6 má sjá fjölda þeirra sveitarfélaga sem nýta sér hæsta útsvarið en sá fjöldi er 

mjög breytilegur og eru t.d. 58 sveitarfélög í dag að nýta alla heimildina en rúmlega 70 

sveitarfélög rétt fyrir hrun árin 2005 og 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 7 má sjá fjölda þeirra sveitarfélaga sem nýtir sér lægsta útsvarið. Talsvert 

færri sveitarfélög nýta sér lægsta heldur en hæsta útsvarið en þegar þetta er skrifað eru 

2 sveitarfélög í lægsta þrepi (Samband íslenska sveitarfélaga, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Hæsta og lægsta gildi útsvars sveitarfélaga frá árinu 2005  
Heimild: 

  

 

s 

Mynd 6 Fjöldi sveitarfélaga sem nýtir sér hæsta útsvarið hverju sinni frá árinu 
2005 til ársins 2014 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) 

Mynd 7 Fjöldi sveitarfélaga sem nýtir sér lægsta útsvarið hverju sinni frá 
árinu 2005 til ársins 2014 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) 
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Samkvæmt árbók sveitarfélaganna, ef litið er á ársreikninginn fyrir árið 2013 eru 

Vestmannaeyjar með hæstu tekjurnar per íbúa en ekki er munurinn mikill hjá 10 efstu 

sveitarfélögunum eins og sjá má á mynd 8 en Seyðisfjarðarkaupstaður er með lægstu 

krónutöluna af 10 efstu með 287.250 kr. Tekjur per íbúa hjá Reykjavíkurborg er 464.843 

krónur (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) 

 

Þriðji og síðasti tekjustofn sveitarfélaga er Jöfnunarsjóður en sjóðurinn hefur verið 

starfræktur sleitulaust frá árinu 1937. Hlutverk hans samkvæmt lögum er að jafna út 

mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga. Honum eru tryggðar fastar tekjur 

m.a. með framlagi úr ríkissjóði sem nemur 2,12% af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs 

en einnig með hlutdeild í útsvarstekjum sveitarfélaga sem rennur til mismunandi 

málaflokka og að lokum vaxtatekjur af fjárfestingum (Lög um tekjustofna sveitarfélaga 

nr. 4/1995). Rekstrarreikningar sveitarfélaganna síðustu þriggja ára, sjá töflu 1, sýna að 

Jöfnunarsjóður vegna A- hluta skilar um 12% af heildartekjum sveitarfélaganna en 

skatttekjur án Jöfnunarsjóðs eru rúmlega 70% af tekjunum. Upphæðirnar eru í 

þúsundum króna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

 

Mynd 8 Álagt útsvar á íbúa hjá 10 efstu sveitarfélögunum árið 2014 (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, e.d.) 
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Árið 2013

Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) Upphæð Hlutfall af heildartekjum

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 158.247.103 -  71%

Framlag Jöfnunarsjóðs 27.609.296 -    12%

Þjónustutekjur og aðrar tekjur 37.364.632 -    17%

Samtals 223.221.031 -  

Árið 2012

Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) Upphæð Hlutfall af heildartekjum

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 147.688.802 -  71%

Framlag Jöfnunarsjóðs 25.622.057 -    12%

Þjónustutekjur og aðrar tekjur 33.251.713 -    16%

Samtals 206.562.572 -  

Árið 2011

Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) Upphæð Hlutfall af heildartekjum

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 138.368.570 -  72%

Framlag Jöfnunarsjóðs 24.092.252 -    13%

Þjónustutekjur og aðrar tekjur 29.940.217 -    16%

Samtals 192.401.039 -  

Árið 2013

Sveitarfélag Framlag jöfnunarsjóðs Íbúafjöldi Per íbúa

Súðavíkurhreppur 91.394.000                        179                  510.581,0      

Borgarfjarðarhreppur 50.605.000                        130                  389.269,2      

Reykhólahreppur 105.047.000                      280                  375.167,9      

Reykjavíkurborg 5.296.465.000                  119.764         44.224,2         

Árið 2012

Sveitarfélag Framlag jöfnunarsjóðs Fjöldi Per íbúa

Súðavíkurhreppur 76.156.000                        182                  418.439,6      

Akrahreppur 70.187.000                        197                  356.279          

Skagabyggð 35.687.000                        104                  343.144,2      

Reykjavíkurborg 4.158.719.000                  118.898         34.977,2         

Árið 2011

Sveitarfélag Framlag jöfnunarsjóðs Fjöldi Per íbúa

Súðavíkurhreppur 84.921.000                        192 442.296,9      

Skagabyggð 41.950.000                        105 399.523,8      

Bæjarhreppur 39.389.000                        100 393.890,0      

Reykjavíkurborg 5.119.412.000                  118.814         43.087,6         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef hins vegar er litið til þess hvaða sveitarfélög eru að fá mest má sjá á töflu 2 að 

stærsta framlagið fer til fámennra sveitarfélaga. Taflan sýnir þau 3 sveitarfélög sem fá 

stærsta framlagið auk framlags til Reykjavíkurborgar frá árinu 2011 til ársins 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1 Tekjustofn sveitarfélaganna frá árinu 2011 til ársins 2013 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014) 

Tafla 2 Tekjustofn sveitarfélaganna per íbúa frá árinu 2011 til ársins 2013 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014) 



 

27 

2.1.3 Fjárhagsáætlunargerð sveitarfélaga 

Samkvæmt 62. grein laga um sveitarstjórnir nr. 138/2011 er gerð fjárhagsáætlun sem 

samþykkt er af sveitarstjórn hverju sinni og gildir hún til eins árs í senn en einnig er gerð 

áætlun fyrir næstu þrjú ár og mynda þessar áætlanir fjögurra ára áætlun fyrir 

sveitarfélagið. Má líta á fjárhagsáætlunina sem verkfæri fyrir sveitarstjórnina til þess ná 

settum markmiðum í rekstri. Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga skulu hafa hliðsjón af 

fjárhagslegri stöðu sveitarsjóðs og gefa glögga mynd af rekstri sveitarfélagsins, efnahag 

og breytingum á handbæru fé. Einnig skal fylgja yfirlit yfir tekjuöflun, ráðstöfun 

fjármuna og fjárheimildir (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011). 

Fjárhagsáætlunagerðin eru að miklu leyti pólitísk framkvæmd og það pólítíska afl sem 

er með meirihluta hverju sinni leggur til fé í þá málaflokka sem þeir telja mikilvægastir 

hverju sinni og því breytast áform og áætlanir ef breytingar verða í stjórn. Vinstri 

sinnaður flokkur er t.d. líklegri en hægri sinnaður flokkur til þess að setja mikið fjármagn 

í umhverfisvernd. Má því segja að erfitt sé að ná settum markmiðum til lengri tíma því 

stjórn getur breyst í næstu kosningum og þar með áhersluatriðin. 

2.1.3.1 Fjárhagsáætlunargerð hjá Reykjavíkurborg 

Halldóra Káradóttir (2013) skrifaði meistararitgerð í fjármálum fyrirtækja sem ber nafnið 

árangursmiðuð fjárhagsáætlunargerð hjá Reykjavíkurborg. Í ritgerðinni rýndi hún í 

aðferðarfræði árangursmiðaðrar fjárhagsáætlunargerðar og kannaði hvort þessi 

aðferðarfræði gæti nýst Reykjavíkurborg sem stjórntæki við fjármála- og 

árangursstjórnun. Árangursmiðuð fjárhagsáætlunargerð er þekkt í rekstri sveitarfélaga 

og felur hún í sér útfærslu á stefnu í markmið og árangursmælikvarða, mælingar og 

eftirfylgni. Áhersla er lögð á upplýsingasöfnun og tengingu árangurs og úthlutaðra 

fjárheimilda með það að markmiði að ráðstafa fjármagni í samræmi við pólitísk og 

samfélagsleg markmið. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þessi 

aðferðarfræði getur hjálpað Reykjavíkurborg að afmarka sig, stuðlað að auknum 

áreiðanleika þjónustunnar og bætt markvirkni hennar og skilvirkni. Hins vegar eru 

áhættuþættir eins og efnahagssveiflur og lögskyldar þjónustukröfur sem ber að líta til og 

samkvæmt Halldóru er ekki hægt að fullyrða að árangursmiðuð fjárhagsáætlun leiði til 

ávinnings fyrir sveitarfélagið. 
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Sveitarfélögin gefa út fjárhagsáætlanir sem eru sundurliðaðar á kostnaðarliði og á 

hverja rekstrareiningu og þannig er hægt að meta hvort hver rekstrareining sé að ná 

viðunandi árangri í fjármálum sínum. Í fjárhagsáætluninni eru sett markmið fyrir ákveðin 

útgjöld eins og t.d. vegna rekstrarvöruinnkaupa, þ.e.a.s. hreinlætisvörur, pappír, 

hreinlætisáhöld og annað sem tilheyrir þessum flokki.  

Hjá skóla- og frístundasviði er gott eftirlit með rekstri stofnananna og vinna 

starfsmenn á skrifstofunni með stjórnendum að því markmiði að halda rekstrinum á 

áætlun. Það gengur misjafnlega og geta ýmis skakkaföll haft áhrif á reksturinn. Ef vélar 

t.d. bila eða starfsmenn lenda í langtímaveikindum hefur það slæm áhrif á reksturinn 

alveg eins og hjá einkareknum fyrirtækjum. Eins og málum hefur verið háttað hjá 

rekstrareiningum skóla- og frístundasviðs flyst umfram fjármagn, eða tap, ekki á milli ára 

og því fer oft að stjórnendur eyði miklum fjárhæðum í lok árs til þess að nýta það 

umfram fjármagn sem myndaðist. Um áramótin 2014 og 2015 var ætlunin að umfram 

fjármagn og tap flyttist á milli ára en því var frestað en vilji er aftur á móti hjá sviðinu að 

koma því á fót á komandi árum. Fari það svo að t.d. skóli sé með umfram hagnað um 

áramót getur það haft þau áhrif að minna verði áætlað á hann á næsta tímabili og því 

enginn raunverulegur hvati fyrir stjórnendur til þess að ná settum markmiðum í 

áætlanagerðinni nema þá helst fyrir starfsmanninn að standa sig vel í vinnu, sem er að 

sjálfsögðu eftirsóknarvert (Kristján Gunnarsson, munnleg heimild, 26.maí 2015).  

2.1.4 Lagaumhverfi sveitarfélaga 

Rekstur sveitarfélaga er umfangsmikill og lýtur hann lögum og reglum líkt og rekstur 

fyrirtækja en þó ekki þeim sömu. Helstu munurinn á rekstri sveitarfélaga annars vegar 

og einkafyrirtækja hins vegar er sá að einkafyrirtæki vilja hámarka hagnað á meðan 

sveitarfélögin vilja ná fram bestu þjónustu sem kostur er á hverju sinni. Þau lög sem ná 

yfir sveitarfélög að einhverju leyti eru 10 talsins og eru tíunduð hér að neðan með síðari 

breytingum: 

 Lög nr. 138 28. september 2011 undir heitinu Sveitarstjórnarlög 

 Lög um breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, 1989 nr. 87 31. maí 

 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 1991 nr. 40 27. mars 

 Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, ríkisfjármál og fjármögnun 
orkuframkvæmda sveitarfélaga, 1976 nr. 20 5. maí 
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 Lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga, 1971 nr. 54 6. apríl 

 Lög um kosningar til sveitarstjórna, 1998 nr. 5 6. mars 

 Lög um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga, 2006 nr. 150 
15. desember 

 Lög um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum, 1995 nr. 53 
8. mars 

 Lög um tekjur sveitarfélaga, samkvæmt gjaldskrám og reglugerðum, 1971 nr. 
83 16. desember 

 Lög um tekjustofna sveitarfélaga, 1995 nr. 4 30. janúar 

Þessi lög ná yfir allt það sem tengist sveitarfélögunum, hvort sem um ræðir 

tekjuöflun, kosningar, verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga eða eitthvað annað. Ekki 

verður tekið saman innihald laganna nema þeirra sem snúa beinlínis að verkefni þessu 

og eru það sveitarstjórnarlögin og lög um tekjustofna sveitarfélaga sem um ræðir. 

Sveitarstjórnarlögin innihalda 132 greinar í 15 köflum og taka á flestu því sem snýr að 

rekstri sveitarfélaga. Í upphafi eru almenn ákvæði sem segja til um sjálfstjórn 

sveitarfélaga, staðarmörk, heiti og annað slíkt. Annar kafli laganna fjallar um 

sveitarstjórnina sjálfa, hvert hlutverk hennar er, hvernig kjörnir eru oddvitar og fjöldi 

einstaklinga í sveitarstjórn og fleira. Í framhaldi af því eru síðan kaflar sem fjalla um 

sveitarstjórnarfundi, réttindi og skyldur sveitarstjórnarmanna, nefndir og ráð og aðra 

starfsmenn sveitarfélaga. Í næsta kafla, eða þeim sjöunda, er fjallað um fjármál 

sveitarfélaga en líkt og öðrum fyrirtækjum í rekstri ber sveitarfélögum að staðfesta 

ársreikning og einungis sveitarstjórn getur tekið ákvarðanir sem varða fjárhagsáætlun 

næstkomandi árs, fjárhagsáætlun til fjögurra ára, álagningu skatta og gjalda, sölu eigna 

og fjárhagslegar skuldbindingar. Reikningsárið er almanaksárið en sveitarfélögum og 

stofnunum þeirra ber að fylgja lögum um bókhald og ársreikninga eins og öðrum 

fyrirtækjum. Samkvæmt 60. grein þessara laga ber þeim að skipta starfseminni í A- og B- 

hluta í reikningsskilum eins og nefnt var í upphafi ritgerðarinnar og snýr næsti kafli að 

eftirliti með fjármálunum en það er sveitarstjórnin sem ber ábyrgð á fjárhag 

sveitarfélaganna og henni ber að tryggja að ákvæðum laganna um fjármál sveitarfélaga 

sé fylgt. Næstu kaflar fjalla síðan um samvinnu sveitarfélaga, samráð við íbúa, 

stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögunum, sameiningu sveitarfélaga, samskipti ríkis og 

sveitarfélaga, málstefnu sveitarfélaga og ýmis ákvæði og gildistöku (Lög nr. 138/2011). 
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Með tilkomu nýrra laga um grunnskóla, nánar tiltekið 45. grein laga nr. 91/2008, 

opnaðist möguleiki á því að sameina/samreka leik- og grunnskóla. Lögin kveða á um að 

sveitarfélögum, tveimur eða fleiri, sé heimilt að vinna saman að rekstri grunnskóla 

annars vegar og leikskóla hins vegar og ef þau kjósi að reka einingar saman í formi 

byggðasamlags fer stjórn byggðasamlags með verkefni skólanefndar nema sérstök 

nefnd sé stofnuð. Lögin segja einnig til um að ef slíkur samrekstur á sér stað skal stjórnin 

hafa einn skólastjóra að fenginni umsögn skólanefnda og einnig er heimild fyrir því hjá 

sveitarfélögunum að sameina foreldraráð og skólaráð í eitt ráð. Að öðru leyti starfar 

hinn sameinaði skóli samkvæmt lögum um viðkomandi skólastig (Lög nr. 91/2008). 

2.1.5 Eftirlit sveitarfélaga 

Eftirliti er gjarnan skipt í innra og ytra eftirlit en margir telja innra eftirlit og innri 

endurskoðun vera það sama. Svo er hins vegar ekki og mikilvægt er að gera greinarmun 

á skilgreiningum þessara hugtaka. Innra eftirlit er eitt af þeim verkfærum sem stofnanir 

og fyrirtæki geta notað til þess að ná markmiðum sínum, hvort sem markmiðin eru 

skilvirk ráðstöfun á tíma og fjármagni, eftirfylgni laga eða eitthvað annað. Á vef 

ríkisendurskoðunar má finna fróðleik um hin ýmsu mál og m.a. segir í einu ritinu: 

Hugtakið innra eftirlit felur í sinni víðustu merkingu í sér allt það ferli sem 
stuðlar að því að viðkomandi stofnun eða fyrirtæki nái settum markmiðum. 
Hugtakið er oft notað í þrengri merkingu og nær þá aðeins til fjárhagslegs 
innra eftirlits. Í þessari greinargerð er byggt á víðari merkingu hugtaksins því 
hér nær það einnig til stjórnunarlegs innra eftirlits (Ríkisendurskoðun, 1998). 

 

Innra eftirlit í víðu merkingunni hér að ofan nær yfir breitt svið en á síðustu áratugum 

hefur mikilvægi upplýsingakerfa aukist sem og krafan um rekstraröryggi og áreiðanleika 

gagna. Í kjölfar mikillar spillingar sem átti sér stað í Bandaríkjunum í kringum árið 1970 

tóku hagsmunaaðilar sig til og bjuggu til leiðarvísi fyrir innra eftirlit upplýsingakerfa sem 

kallaður er COSO teningurinn (e. Coso framework) og var hann gefinn út árið 1992. 

Teningurinn hefur þróast frá upphafi en grunngildin hafa haldið sér. Honum er ætlað að 

ná yfir öll þau atriði sem huga þarf að við innra eftirlit í upplýsingakerfum (McNally, 

2013). Teninginn má sjá í heild sinni á mynd 9. 
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Árið 1994 kom út Rutteman skýrslan í Bretlandi sem skilgreindi innra eftirlit sem allt 

eftirlit sem sett er á fót til þess að veita tryggingu fyrir skilvirkri og hagkvæmri starfsemi, 

fjárhagslegu innra eftirliti og fylgni við lög og reglugerðir (Rutteman, 1994). 

Á hinn bóginn er innri endurskoðun óháð mat sem er ætlað að bæta viðkomandi 

rekstur og er hlutverk innri endurskoðunnar að aðstoða stjórnendur við að ná settum 

markmiðum. Skilgreining Ríkisendurskoðunar er svohljóðandi: 

Innri endurskoðun má skilgreina sem hlutlaust matsferli, sem hefur það 
grundvallarmarkmið að skapa aukin verðmæti (virðisauka) með því að bæta 
viðkomandi rekstur, aðstoða stjórnendur við að ná settum 
rekstrarmarkmiðum og meta árangur, bæta áhættustýringu, eftirlit og 
stjórnun með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum (Ríkisendurskoðun, 
1999). 

 

Sveitastjórn ber ábyrgð á fjárhag sveitarfélags og ber henni að tryggja að lögum sé 

fylgt og fjárhagsstaðan sé góð og standist lög. Sérstök þriggja manna eftirlitsnefnd er 

skipuð af innanríkisráðherra til 5 ára í senn og starfar hún samkvæmt VIII. kafla 

sveitastjórnarlaga og reglugerð nr. 374/2001 um fjármál sveitarfélaga. Hlutverk 

nefndarinnar er að fylgjast með fjármálum sveitarfélaganna, reikningsskilum og 

Mynd 9 Coso teningurinn (PricewaterhouseCoopers, 2008) 



 

32 

fjárhagsáætlunum og ganga úr skugga um að lögum og reglum sé framfylgt. Nefndin 

hefur heimild til þess að: 

 birta grunnupplýsingar um fjárhag sveitarfélaga 

 senda fyrirspurnir til sveitarstjórna þar sem óskað er skýringa eða gagna 

 senda skriflegar ábendingar eða tilmæli til sveitastjórnar  

 birta opinberlega tilkynningu eða ályktun um stöðu eða einstakar 
fjárhagslegar ákvarðanir sveitarfélags 

 vísa máli til ráðherra 

(Sveitarstjórnarlög, 2011) 

Önnur verkefni sem eftirlitsnefndin þarf að inna af hendi eru m.a. að reikna út 

lykiltölur við yfirferð á ársreikningum. Þar má nefna framlegð, rekstrarniðurstöðu, 

veltufé frá rekstri, veltufjárhlutfall og peningalega stöðu. Ef í ljós kemur að lykiltölurnar 

sem reiknaðar voru séu umfram gildandi viðmið skal nefndin rannsaka forsendur 

áætlana hvað varðar íbúaþróun og aðrar tekju- og útgjaldaforsendur. Sé orðinn 

forsendubrestur að mati nefndarinnar skal hún gera grein fyrir niðurstöðum sínum til 

sveitarstjórnar. 

Sé sveitarfélag komið í fjárhagslegar þrengingar sem aftra sveitarfélaginu frá því að 

standa í skilum skal það tilkynnt til eftirlitsnefndar. Skal nefndin þá tafarlaust hefja 

rannsókn á rekstrinum og leggja fram tillögur að úrbótum. Hafi sveitarfélag ekki brugðist 

við fjárhagsvanda sínum innan þriggja mánaða skal nefndin grípa til aðgerða. Meðal 

aðgerða er að gera samning við sveitarfélagið sem leiðir til lausna á fjárhagsvandanum 

og áætlun um það með hvaða hætti það verður gert. Eftirlit er einnig í höndum 

endurskoðenda sbr. 68. til 71. grein sveitarstjórnarlaga en sveitarstjórnum ber að ráða 

löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki til að sjá um ytri endurskoðun 

sveitarfélagsins (sbr. 1. mgr. 68. gr. sveitarstjórnalaga). Hlutverk endurskoðanda er að 

ganga úr skugga um að lögum og reglum sé fylgt við gerð ársreikningsins sem og að gera 

áreiðanleikakannanir og ber þeim að skila greinargerð til sveitarstjórnar um mikilvæg 

atriði sem komið hafa fram við endurskoðun ársreikningsins en þó sérstaklega geta til 

um veikleika í innra eftirliti í vinnuferli við gerð reikningsskila (Sveitarstjórnarlög, 2011). 
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2.2 Sameiningar (e. mergers) 

Í þessum kafla verður litið til sameininga sveitarfélaga og ríkisstofnana og kannað 

hvernig þróunin hefur verið hérlendis. Til eru mismunandi tegundir sameininga og farið 

verður í gegnum þær og muninn á þeim. Spurningunni um það hvort sameiningar skili 

árangi verður svarað og að lokum verður gerður samanburður við Norðurlöndin. 

Fræðilega séð þá eru sameiningar einkafyrirtækja og ríkisstofnana ekki sama fyrirbærið 

og mismunandi hagsmunir í húfi og hagsmunaaðilar sem koma við sögu. Hjá 

einkafyrirtækjum er oftar en ekki litið til hagnaðar en hjá ríkisstofnunum er frekar litið til 

þjónustunnar (Cabron og Shen, 2007). 

2.2.1 Tegundir sameininga 

Sameiningar geta verið af ýmsum toga og nefndu þeir Buono og Bowditch (2003) að 

sameiningar þurfi að skoða frá þremur sjónarhornum. Í fyrsta lagi þarf að hafa í huga 

hver markmið sameininganna eru, þau geta t.d. verið að styrkja markaðsstöðu, minnka 

kostnað eða auka framleiðslu. Í öðru lagi þarf að átta sig á viðhorfi stjórnenda og 

starfsmanna til breytinga og flokkast þá sameiningin undir vinsamsamlega eða 

fjandsamlega sameiningu eftir viðhorfunum. Að lokum er litið á umfangið, þ.e.a.s. er 

þetta sameining ákveðinna deilda skipulagsheilda eða sameining heildarinnar með 

sameiginlega stjórn og ákvörðunin um umfangið skiptir höfuð máli þegar litið er til 

undirbúnings og skipulags sameiningarinnar. 

Hjá einkareknum fyrirtækjum er gjarnan talað um nokkrar tegundir samruna (e. 

mergers) og yfirtakna (e. acquisitions) og geta þeir verið vinsamlegir (e. friendly) eða 

fjandsamlegir (e. hostile). Vinsamlegur samruni eða yfirtaka eiga sér stað þegar 

stjórnendur og hluthafar þess félags sem verið er að taka yfir eru sáttir við gjörninginn 

en fjandsamlegar yfirtökur eru gegn vilja stjórnenda sem leita þá leiða til þess að koma 

sér undan samrunanum. Nokkrar leiðir eru í boði en þar á meðal er hvíti riddarinn (e. 

white knight) en sú leið felur í sér að fá einhvern vinalegan til liðs við sig og fjárfestir 

hann í fyrirtækinu til að koma í veg fyrir samrunann. Önnur leið er eiturpillan (e. poison 

pill). Hún getur komið sér illa fyrir fyrirtækið en hún felst í því að fyrirtækið fær lán sem 

endurgreiða þarf um leið og fyrirtæki er tekið yfir eða að selja þarf þær eignir sem sóst 

er eftir. Samrunar eru gjarnan flokkaðir í þrjá flokka, lóðréttur (e. vertical merger), 

láréttur (e. horizontal merger) og samsettur (e. conglomerate mergers). Láréttur 
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samruni á sér stað þegar fyrirtæki í sama rekstri sameinast og auka þannig 

markaðshlutdeild á markaði þeirra. Dæmi um þetta er sameining tveggja olíufélaga sem 

starfa á sama markaði. Lóðréttur samruni er þegar fyrirtæki t.d. einn af sínum birgjum, 

þ.e.a.s. aðila í aðfangakeðju sinni og er þetta stundum gert til þess að auka hagkvæmni í 

rekstri viðkomandi fyrirtækja. Samsettur samruni er það kallað þegar ótengd fyrirtæki 

sameinast. Dæmi um þetta eru sameining General Electric, sem upphaflega var 

ljósaframleiðandi, og fyrirtækja í ótengdum rekstri eins og t.d. fjármálafyrirtæki og 

hugbúnaðarfyrirtæki (Brigham, 2004). Sameiningarnar sem um ræðir í rannsókninni eru 

sameiningar í opinberum rekstri en samkvæmt þessum skilgreiningum flokkast þær 

undir láréttan samruna þar sem sambærilegur rekstur á sér stað en óljóst er hvort um 

vinalega sameiningu sé að ræða enda mætti hún mikilli andstöðu hjá hagsmunaaðilum. 

2.2.1.1 Ávinningur af sameiningum 

Ávinningur er víðtækt hugtak og eflaust hægt að færa rök fyrir einhverjum ávinningi við 

flestar sameiningar. Til eru nokkur fræðileg hugtök sem spanna þann ávinning sem getur 

átt sér stað. Aristóteles sagði eitt sinn:  

„The whole is greater than the sum of its parts.“ 

Þessi tilvitnun á ágætlega við hugtakið samlegðaráhrif (e. synergy) en með því er átt 

við að þegar tvær eða fleiri stofnanir, fyrirtæki eða aðrir aðilar vinna saman eða 

sameinast þá eru afköstin meiri heldur en samanlögð afköst beggja eða allra aðila 

(Damodaran, 2005). 

Samlegðaráhrifum er skipt í tvo meginflokka samkvæmt Gaughan (2007), annars 

vegar samlegðaráhrif á fjármál (e. financial synergies) og hins vegar samlegðaráhrif á 

rekstur (e. operating synergies). Vill hann meina að samlegðaráhrif á rekstur komi fram í 

formi aukinna tekna og minni kostnaðar og samlegðaráhrif á fjármál náist með lækkun á 

fjármagnskostnaði með sameiningu tveggja fyrirtækja. Damodaran (2005) er sammála 

að einhverju leyti en bendir á að áhrifin á fjármál verða einnig til vegna skattaafsláttar 

(e. tax benefits) og möguleika á minni kostnaði vegna eigin fjár, en rekstraráhrifin verða 

til vegna fleiri nýrra fjárfestinga og hærri arðsemi á þeim eða lægri kostnaðar.  

Hagfræðileg rök fyrir ávinningi eru nokkur en þar eru hugtök eins og 

breiddarhagkvæmni (e. economies of scope), stærðarhagkvæmni (e. economies of 

scale), og lærdómshagkvæmni (e. economies of learning). Stærðarhagkvæmni lýsir 
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ávinningi af sameiningum á þann hátt að hagkvæmni skapast vegna aukinnar stærðar og 

afleiðingin af því er framleiðsluaukning, betri nýting eigna og skilvirkari stjórnun. 

Breiddarhagkvæmni lýsir sér í því að kostnaður við framleiðslu og sölu á nokkrum vörum 

hjá stóru framleiðslufyrirtæki er minni heldur en hjá minna fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

einni af þessum vörum. Þannig er fasta kostnaðinum dreift á fleiri einingar og verður þar 

með hlutfallslega minni. Dæmi um það hvernig hagkvæmni skapast er vinna við 

rannsóknir og þróun og notkun ákveðins vörumerkis til að selja aðrar vörur, eins og í 

tilfelli Coca Cola sem nýtir vörumerkið sitt til þess að selja aðrar vörur eins og Coke Zero 

eða Coke Light. Lærdómshagkvæmni felur í grófum dráttum í sér að fyrirtæki getur 

dregið úr kostnaði við framleiðslu á sama magni í gegnum lærdómsferlið. Slíkt felur í sér 

minni úrgang, betri skipulagningu, betri liðsheild og færri mistök. Það getur verið einn 

hvati til samruna að öðlast uppsafnaða þekkingu og reynslu starfsmanna hjá 

fyrirtækjunum (Sudarsanam, 2003).  

Í hagfræðinni er oft notað hugtakið fórnarkostnaður en þá er átt við að einhverju sé 

fórnað til þess að ná tilætluðum árangri en þetta getur verið erfitt að mæla og er ekki 

mælanlegt í öllum tilvikum. Mikilvægt er að hafa þetta í huga þegar um breytingar eru 

að ræða því ef fórnaðarkostnaðurinn er meiri en væntur ávinningur þá er verkefnið ekki 

hagkvæmt. 

Ekki er langt síðan að hugtakið lærdómsfyrirtæki (e. learning organisation) ruddi sér 

til rúms en hefur þetta fyrirbæri verið skilgreint á eftirfarandi hátt: 

A place where people continually expand their capacity of creating results 
they really want, where patterns of thinking are broadened and nurtured, 
where collective aspiration is free and where people are continually learning 
to learn.  

Í lauslegri þýðingu er lærdómsfyrirtæki samkvæmt Senge (1990), staður þar sem fólk 

eykur getu sína stöðugt í átt að þeim ávinningi sem það leitast eftir, hlúð er að 

ákveðnum hugsunarmynstrum og fólk er stanslaust að læra að læra. Mikilvægt er fyrir 

fyrirtæki sem starfa í mikilli samkeppni á örum markaði að tileinka sér hugsunarhátt og 

venjur sem veitir þeim samkeppnisforskot og í því samhengi er mikilvægt að starfsmenn 

fyrirtækjanna séu móttækilegir fyrir nýrri þekkingu og geti breytt reynslu í þekkingu. 
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2.2.2 Árangur og mistök við sameiningar og breytingar 

Margar ástæður eru fyrir því að skipulagsheildir fara í gegnum umfangsmikil 

breytingarferli sem geta kostað mikið fjármagn, tíma og aukavinnu. Flestar þær 

rannsóknar sem vitnað er í hafa verið gerðar út frá fyrirtækjum en hafa skal í huga að 

einhver munur er á rekstri opinberra stofnana og venjulegra fyrirtækja. 

Í könnun sem Mckinsey gerði í júlí 2008, þar sem stjórnendur svöruðu nokkrum 

spurningum varðandi breytingar, kom í ljós að algengasta ástæðan fyrir breytingum er 

að fyrirtækið vill færa sig úr góðri frammistöðu í frábæra frammistöðu, sem sagt bæta 

sig. Næst algengasta ástæðan voru áform um að draga úr kostnaði en það er 

meginmarkmið sameininganna hjá skóla- og frístundasviði. Hins vegar kemur fram að 

einungis þriðjungur stjórnanda sagði að breytingar hefðu verið árangursríkar hjá þeim 

(Mckinsey & Company, 2010). Fræðimenn virðast almennt vera sammála um að slíkar 

breytingar nái sjaldan þeim árangri sem var áætlaður og í grein sem birt var í Harvard 

Business Review árið 2000 kemur fram að 70% af fyrirtækjum sem fóru í gegnum 

breytingar mistókst ætlunarverk sitt og yfirleitt voru mistökin þau að stjórnendur voru 

of bráðir og gáfu breytingunum ekki nægan tíma (Beer og Nohria, 2000). Niðurstöður 

annarrar rannsóknar gefa til kynna að einungis fjórðungur skipulagsheilda geti viðhaldið 

breytingunum yfir lengri tíma (Towers Watson, 2013). Ef einungis er litið í opinberan 

rekstur þá segir frá því í skýrslu Bain & Co að 65% af breytingum misheppnuðust 

(Senturia o.fl, 2008). 

Með því að átta sig á því fyrirfram hver algengustu mistökin eru hægt að auka líkur að 

breytingarnar skili árangri. Árið 1995 birtist grein eftir John P. Kotter með yfirheitinu 

Leading change: Why transformation efforts fail og var greinin byggð á samnefndri bók 

sem gefin var út ári síðar. Þessi bók fjallar ítarlega um átta skref sem leiða til 

árangursríkra breytinga sem og átta mistök sem verða til við innleiðingu breytinga og 

eru mistökin tekin saman út frá hverju skrefi fyrir sig (Kotter, 1996). 

Í skrefi eitt segir hann að mikilvægt sé að fá fólk til þess að trúa að breytingarnar séu 

nauðsynlegar (e. establishing a sense of urgency) og að mestu líkur á árangri verði þegar 

einstaklingur eða hópur metur stöðu skipulagsheildarinnar á markaðnum og miðlar 

helstu upplýsingum til annarra starfsmanna (Kotter, 1996). Upplýsingamiðlunin er 

mikilvæg því breytingarferli er oft knúið af mörgum einstaklingum og mikilvægt að fá þá 
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til þess að trúa að þörf sé á breytingum en um 75% einstaklinga telur að starfsemin sé 

ásættanleg og því ekki þörf á breytingum. Rúmlega helmingur af þeim fyrirtækjum sem 

Kotter hefur fylgst með gera mistök í þessu fyrsta skrefi og heldur hann því fram að það 

sé vegna þess að stjórnendur vanmeti hversu erfitt það sé að fá fólk til þess að stíga út 

fyrir þægindaramma sinn og þeir ofmeti eigin hæfni í því að fá fólk til að trúa því að 

breytingarnar sé raunverulega nauðsynlegar. Stjórnendurnir geta líka verið hræddir við 

afleiðingar sem gætu fylgt breytingunum. Starfsmenn með langan starfsaldur gætu 

orðið ósáttir sem leiðir til verri vinnuanda og minni framleiðni starfsmanna og gæti það 

t.d. leitt til lækkandi hlutabréfaverðs og ef allt fer á versta veg þá fellur ábyrgðin á 

stjórnandann. Því er mikilvægt að það til staðar sé sterkur leiðtogi sem leiðir 

breytingarnar hvort sem um ræðir deildarstjóra eða forstjóra, eftir því hvar 

breytingarnar eiga sér stað. 

Í skrefi tvö felst að mynda þarf öflugan stýrihóp sem leiðir breytingarnar (e. forming a 

powerful guiding coalition), og þarf þessi hópur að hafa mikla þekkingu, gott orðspor, 

koma frá mismunandi sviðum skipulagsheildarinnar og trúa á breytingarnar (Kotter, 

1996). Mistökin eru yfirleitt þau að hópurinn er ekki nógu samræmdur og ekki séu næg 

samskipti þeirra á milli en að mati Kotter gæti hópefli hjálpað til með þetta og segir 

hann að það gæti veri árangursríkt að hafa t.d. fulltrúa viðskiptavina með í stýrihópnum. 

Hópurinn gæti virkað í skamman tíma en á endanum fellur allt um sjálft sig ef ekki er 

rétt farið að. 

Þriðja skrefið felst í að skapa framtíðarsýn (e. creating a vision) eða þá stefnu sem 

skipulagsheildin ætlar að taka og er þá verið að vísa til ítarlegri upplýsinga en þeirra sem 

eru á 5 ára planinu (Kotter, 1996). Þessi framtíðarsýn getur í upphafi komið frá einum 

manni en þróast síðan innan stýrihóps yfir lengri tíma. Mistökin felast í því að ef 

framtíðarsýnin er ekki nægilega skýr þá gætu breytingarnar snúist í flókinn verkefnalista 

sem gæti leitt skipulagsheildina í ranga átt. Bæklingur með nýjum verklagsreglum, 

aðferðum og markmiðum nægir ekki ef framtíðarsýnin er ekki skýr. Kotter segir að 

framtíðarsýnin eigi ekki að vera falin í stórum bækling og það eigi ekki að taka meira en 

nokkrar mínútur að útskýra hana ítarlega. 

Fjórða skrefið felur í sér að upplýsa starfsmenn um framtíðarsýnina (e. 

communicating the vision) og er mikilvægt að nota allar boðleiðir. Kotter talar ekki 



 

38 

einungis um að koma upplýsingum til viðeigandi aðila heldur einnig að fólk tileinki sér 

nýju starfshættina því samskiptin eru bæði með orðum og gjörðum (Kotter, 1996). 

Helstu mistök sem gerð eru í þessu skrefi er að notast einungis við eina samskiptaleið 

eins og t.d. fréttabréf eða netpóst, eyða of litlum tíma í að kynna þessa nýju sýn eða að 

hegðun æðstu manna samræmist ekki þessum nýjungum. 

Fimmta skrefið snýr að því að fá aðra til þess að tileinka sér nýju vinnuhætti 

framtíðarsýnarinnar (e. empowering others to act on the vision) (Kotter, 1996). 

Breytingarferli geta hafa áhrif á mikinn fjölda fólks og er mikilvægt að sem flestir séu 

virkir þátttakendur í ferlinu svo árangur náist. Oft er það svo að einstaklingur eða 

stjórnandi er viljugur til þess að hjálpa en getur það ekki af einhverjum ástæðum og á 

þessari hindrun þarf að taka. Hindrunin gæti legið í skipulaginu sjálfu eða 

verkaskiptingunni og því er mikilvægt að finna leið til þess að fólk geti valið nýju 

framtíðarsýnina fram yfir eigin hagsmuni. Með réttu hvatakerfi eða einhverri 

málamiðlun væri hægt að fá einstaklinginn til þess að stíga úr daglegu rútínunni og vinna 

í takt við nýlegar breytingar. 

Þegar þessum skrefum hefur verið fylgt eftir er næsta skref að áætla og fagna 

áfangasigrum (e. planning for and creating short-term wins) (Kotter, 1996). Róm var ekki 

byggð á einum degi segir í máltækinu og á það vel við í þessu tilfelli. Breytingaferli getur 

tekið mjög langan tíma og því er mikilvægt að fagna litlum sigrum svo starfsfólkið 

viðhaldi áhuga og trú á verkefninu. T.d. er hægt að verðlauna þá sem eiga það skilið, 

bjóða til lítillar veislu, gefa bíómiða eða hvað sem hentar hverju sinni. Að fagna 

áfangasigri er einnig þekkt fyrirbæri í verkefnastjórnun. 

Næst síðasta skrefið í líkani Kotter (1996) er að viðhalda breytingunum og uppfæra 

þær (e. consolidating improvements and producing still more change). Það getur tekið 

fólk mörg ár að aðlaga sig fullkomlega að breytingum og gera þær að daglegri athöfn og 

því er mikilvægt að viðhalda þessari nýju stefnu þar til allir eru komnir á réttan stað og 

átta sig á því að þetta voru réttmætar breytingar. Stærstu mistök sem gerð eru á þessu 

stigi málsins er að fagna sigrinum of snemma, þakka ráðgjöfum fyrir vel unnin störf og 

greiða þeim þóknunina. Kotter bendir á að hann hafi sjálfur orðið vitni að slíkum 

gjörningi og leiddi það til þess að áhrif breytinganna hurfu með tímanum. 
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Í áttunda og síðasta skrefinu í líkani Kotter (1996) talar hann um aðlögun 

breytinganna að menningu skipulagsheildarinnar (e. institutionalizing new approaches). 

Í fyrsta lagi þarf að útskýra fyrir starfsfólki, og minna á, hvernig breytingarnar hafa 

stuðlað að árangrinum og í öðru lagi þarf að passa að nýju vinnubrögðin eigi samleið 

með menningu skipulagsheildarinnar. Stíga þarf varlega til jarðar því gildi starfsmanna 

og þeirra daglegu venjur eru þeim mikilvægar en þegar breytingarnar eru orðnar að 

þeirra daglegu venju þá er hægt að fagna sigri (Kotter, 1996). 

Peter Frumkin (2003) rannsakaði nokkrar sameiningar í opinbera geiranum í 

Bandaríkjunum og setti hann einnig fram líkan ásamt nokkrum mikilvægum punktum 

sem stjórnendur þurfa að einblína sérstaklega á þegar farið er í slík verkefni. Þeir eru 

eftirfarandi:  

 Velja viðfangsefnið af kostgæfni og ekki líta bara til skammtíma sparnaðar 

 Upplýsingamiðlun þarf að vera skilvirk og opin, sérstaklega í ljósi þess að slíkar 
breytingar geta valdið áhyggjum hjá fólki 

 Vinna hratt að því að klára framkvæmdina svo hlutirnir fari í eðlilegt horf sem 
fyrst 

 Skapa nýja menningu en þó ekki útrýma þeirri gömlu, einungis þeim hluta 
sem er neikvæður 

 Þótt framkvæmdin eigi að ganga hratt fyrir sig er mikilvægt að fylgja 
breytingunum markvisst eftir og hafa yfirsýn yfir allar breytingarnar  

 

Líkanið sem hann setti fram er í 4 skrefum og er nátengt punktunum hér að ofan 

(Frumkin, 2003). Í fyrsta lagi er það ákvörðunin. Mikilvægt er að hafa góðan rökstuðning 

fyrir sameiningunni svo hún klúðrist ekki og hægt sé að koma rökstuðningnum til skila á 

skiljanlegan hátt. Í mörg horn þarf að líta og þeir sem taka ákvörðunina þurfa að meta 

þann stuðning og þá andstöðu sem er fyrir hendi. Þar sem starfsmenn ríkisins starfa í 

raun fyrir almenning þá er mikilvægt að stuðningur frá honum sé til staðar.  

Næsta skref felst í skipulagningu á sameiningunni og mikilvægi þess að gera ítarlega 

samrunaáætlun (Frumkin, 2003). Þegar vinna við hana er hafin þarf að eiga opin 

samskipti við hagsmunaaðila og skiptast á skoðunum. Fámennur hópur stjórnenda ætti 

að ákveða áætlunina og þurfa meðlimir hópsins að vera vel að sér í menningu þeirra 
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rekstrareininga sem á að sameina. Krefjandi verk er fyrir höndum hjá þessum hóp og 

þarf hann m.a. að móta nýja stofnunarmenningu.  

Þegar áætlunin er tilbúin er mikilvægt að aðrir stjórnendur sem sameiningin snertir 

styðji við framkvæmdina svo framkvæmdin gangi sem best fyrir sig (Frumkin, 2003). 

Ólíklegt verður að teljast að þeir sem bjuggu áætlunina til hafi séð allt fyrir og því er 

mikilvægt að stjórnendur afli stuðnings og veki upp áhuga starfsmanna. Þegar 

sameiningin er komin í ferli er mikilvægt að samræma sem fyrst alla stoðþjónustu, kerfi 

og annað svo fólk sjái þetta berum augum og öðlist trú á verkefnið. Um leið og 

gagnrýnisraddir eða erfiðleikar berja að dyrum er mikilvægt að bregðast skjótt við. 

Síðast en ekki síst þarf eftirfylgni með líðan starfsmanna og að laga áætlunina að 

þörfum þeirra sem koma breytingunum svo meiri líkur séu á því að sameiningin gangi 

vel fyrir sig (Frumkin, 2003). 

Líkönin hér að ofan eru einungis leiðarvísar en ekki heilagur sannleikur eins og 

sérfræðingar hafa bent á en Bridges annars vegar og Herold og Fedor hins vegar halda 

því fram að góður undirbúningur sé lykilatriði og það nægi ekki að fara bara eftir líkani. 

Mikilvægt er að gefa sér tíma í breytingarnar og greina vel frá kostum og göllum því 

slíkar breytingar geta haft áhrif á líf fjölda fólks og óþarfi er að raska því sem gott er ef 

ávinningurinn er ekki skýr (Bridges, 2009; Herold og Fedor, 2008). 

Ekki nóg með að 70% af breytingum sem gerðar eru í skipulagsheildum mistakist þá 

virðist hlutfallið einnig vera að aukast. Samkvæmt rannsókn IBM þá er þörf fyrir 

breytingar að aukast en á móti kemur þá dregst úr hæfni mannfólksins til þess að standa 

í slíkum breytingum (IBM, 2008). Í rannsókn einni voru 530 fyrirtæki sem voru að ganga í 

gegnum breytingar skoðuð. Þar kom í ljós að hliðaráhrif eða aukaverkanir (e. side 

effects) geta einnig skotið upp kollinum en þar er átt við að þrátt fyrir að þjónusta, 

hæfni starfsmanna og framleiðni aukist við breytingarnar getur dregið úr starfsanda, 

starfsánægju og vinnuálagi (Gilmore o.fl, 1997). 

Einnig hafa fræðimenn sagt að stærsta áskorunin við slíkar breytingar séu að hinar 

sameinuðu skipulagsheildir séu með ólíkt verklag, öðruvísi stefnur og 

vinnustaðamenningu og sú er raunin hjá mörgum af þeim leikskólum sem voru 

sameinaðir að mismunandi stefnur voru hjá skólunum. Verkefnið getur reynst 

stjórnendum erfitt og kostnaðarsamt fjárhagslega vegna innra starfs einingarinnar. Þótt 
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kostnaðurinn sé oft mikill þá geta slíkar breytingar leitt af sér tækifæri og árangur sem 

kemur jafnvel í ljós löngu eftir breytingarnar (Barney og Hesterly, 2008). 

Þessi atriði og eflaust fleiri þurfa þeir eru í forsvari fyrir breytingar að hafa í huga. 

Hraðinn í þjóðfélaginu eykst og landamærin hverfa smátt og smátt og því þurfa fyrirtæki 

og stofnanir að vera fljótar að laga sig að breyttum þörfum.  

2.2.3 Hvatning og starfsánægja 

Umsjónamenn fasteigna hjá grunnskólunum, oft nefndir húsverðir, sjá um innkaup á 

ýmsum rekstrarvörum og viðhald fyrir skólana en hjá Reykjavíkurborg vinna þeir lítið 

sem ekkert saman og geta því ekki lært hver af öðrum með góðu móti. Hjá sveitarfélagi 

Garðabæjar eru talsvert færri umsjónarmenn að störfum en þeir hittast allir með 

reglulegu millibili til þess að miðla upplýsingum og læra hver af öðrum (Sigurður 

Guðleifsson, munnleg heimild, 24. nóvember 2015). Nýlega komust fræðimenn í 

Stanford að því að þegar starfsmenn vinna saman að ákveðnum verkefnum, án þess þó 

að þurfa að vera á sama stað, hefur það jákvæð áhrif á hvatningu og fólk virtist endast 

lengur í erfiðum verkefnum (Carr og Walton, 2014). Samkvæmt þessum rannsóknum 

væri klókur leikur hjá húsvörðunum eða yfirmönnum þeirra að skipuleggja veturinn 

þannig að þeir vinni saman að ákveðnum verkefnum, hittist eða auki samskipti sín á 

milli. 

Hvatning og starfsánægja hefur mikið verið rannsökuð og virðist vera munur á 

þessum fyrirbærum hjá opinberum starfsmönnum og starfsmönnum í einkageiranum en 

árið 1989 var því haldið fram að starfsmenn í opinbera geiranum hefðu það orð á sér að 

vera latir og kraftlausir (Wilson, 1989) en það var að mestu hrakið árið 2004 (Frank og 

Lewis, 2004). Árið 2007 var sýnt fram á að starfsmenn í opinbera geiranum vinni færri 

klukkustundir og skuldbindi sig síður vinnustaðnum heldur en þeir sem eru í 

einkageiranum (Beulens og Broeck, 2007) en það þarf ekki að þýða að starfsmennirnir 

séu lélegir heldur gæti það þýtt að þeir séu með meira jafnvægi á einkalífi og starfsferli 

eða séu þeim mun betur skipulagðir en þeir sem starfa í einkageiranum (Re´em, 2011). 

Rannsóknir hafa líka sýnt að starfsmenn í opinbera geiranum upplifa meiri áskorun í 

vinnunni og að verkefnin þeirra séu mikilvægari heldur en í einkageiranum vegna þess 

að hjá hinu opinbera eru meiri möguleikar til þess að fást við alvarleg félagsleg 

vandamál (Baldwin, 1984). Opinberir starfsmenn hafa almennt séð verið taldir 
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óánægðari með störf sín heldur en starfsmenn einkageirans (Rainey, 1989) en 

rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að opinberir starfsmenn séu jafn ánægðir og 

starfsmenn einkageirans eða ánægðari (DeSantis og Durst 1996; Emmert og Taher 1992) 

og því ekki fyllilega sannað hver raunveruleikinn sé. 

 

2.2.4 Þróun sveitarfélaga á Íslandi 

Sveitarfélögum á Íslandi hefur farið fækkandi síðan árið 1950 þegar fjöldinn var sem 

mestur. Sveitarfélögin voru þá 229 talsins en í dag eru þau einungis 74 og er þetta að 

mestu til komið vegna sameininga en sú nýjasta er sameining Garðabæjar og Álftaness 

undir nafninu Garðabær en hún átti sér stað í byrjun árs 2013. Aðrar nýlegar 

sameiningar eru m.a. sameining Húnaþings vestra og Bæjarhrepps undir nafninu 

Húnaþing vestra í byrjun árs 2012, sameining Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps undir 

nafni Hörgársveitar árið 2010 og árið 2009 sameinaðist Akureyrarbær og 

Grímseyjarhreppur undir nafni Akureyrarbæjar (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Á 

mynd 10 má sjá þróun á fjölda sveitarfélaga myndrænt. 

 

 

 

 

 

 

 

Árið 2001 var gefin út skýrsla sem fjallaði um áhrif og afleiðingar sveitarfélaga á 

Íslandi. Skoðuð voru 7 sveitarfélög sem sameinuðust úr 37 sveitarfélögum frá árinu 1994 

til ársins 1998. Við sameiningarnar urðu til sveitarfélögin Fjarðabyggð, Skagafjörður, 

Dalabyggð, Vesturbyggð, Árborg, Snæfellsbær og Borgarfjarðarsveit. Höfundurinn 

Mynd 10 Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi frá árinu 1950 til ársins 2010 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, e.d.) 
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reyndi að einblína á fjölbreytnina og tekur því rannsóknin ekki allar aðstæður eða gerðir 

af sameiningum inn í myndina. Helstu niðurstöður voru þær að íbúarnir höfðu minni 

áhrif á málefni eftir breytingarnar og aðgengið að kjörnum fulltrúum varð erfiðara. 

Þjónustustigið hækkaði og hafði mest áhrif í litlum sveitarfélögum en útgjöldin jukust 

samhliða auknu þjónustustigi. Ef litið er á skólamál þá virðast ný sveitarfélög hafa þá 

tilhneigingu að hagræða á kostnað fámennu skólanna og ef einhver hagnaður verður af 

sameiningunum þá fer hann beint í þjónustuna (Grétar Þór Eyþórsson, 2002).  

Samkvæmt gögnum hagstofunnar fyrir árið 2014 er Reykjavíkurborg fjölmennasta 

sveitarfélagið með um það bil 121.000 íbúa sem nemur tæplega 40% af íbúafjölda 

landsins. Íbúafjöldi Kópavogs er um það bil 32.300 sem nemur það um 10% af 

heildarfjölda landsins. Hafnarfjörður er með rúmlega 27.300 íbúa eða um 8% af 

heildarfjöldanum. Íbúar Akureyrar eru um það bil 6% af heildarfjöldanum eða um 

18.000 manns og önnur sveitarfélög eru með 4% íbúa landsins á sínum svæðum eða 

minna (Hagstofan, e.d.). Mannfjöldatölur hjá Hagstofunni ná einungis aftur til ársins 

1998 en ef litið er á þróunina síðan þá má sjá að mesta aukningin er í Garðabæ, 

Kópavogi og Kjósarhreppi. Í Garðabæ nemur aukningin 81%, í Kópavogi er aukningin 

63% og í Kjósarhreppi 60% eða úr 138 manns í 221. Eins og sjá má mynd 11 er 

yfirgnæfandi meirihluti íbúa á Íslandi búsettur á höfuðborgarsvæðinu og þróunin virðist 

vera sú að fólk flyst frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins í sífellt meiri mæli 

(Hagstofan, e.d.). Myndin sýnir einungis 10 fjölmennustu sveitarfélögin. 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 11 Breyting á mannfjölda hjá 10 fjölmennustu sveitarfélögunum 

frá árinu 1998 til ársins 2014 (Hagstofan, e.d.) 



 

44 

2.2.5 Þróun sveitarfélaga á Norðurlöndunum 

Ef litið er til Norðurlandanna þá hefur það einnig verið þannig síðustu áratugi að 

sveitarfélögum hefur fækkað. Stærstu breytingar hófust í stærri löndunum en hefur á 

síðustu árum smitast til minni landa eins og Íslands og Færeyja. 

í kringum árið 1930 náði fjöldi sveitarfélaga hámarki í Svíþjóð og þá voru þau rúmlega 

2.500. Mörg þeirra voru fámenn en árið 1943 var sett á fót nefnd (Municipal subdivision 

commission of 1943) sem lagði til dregið yrði úr fjöldi sveitarfélaga á dreifbýlum 

svæðum til muna. Að undirbúning loknum þá gerðist það árið 1952 að dreifbýlum 

sveitarfélögum var fækkað úr 2281 í 816 en þéttbýlu sveitarfélögin héldu velli. Það kom 

þó fljótt í ljós að þessi breyting dugði ekki til og árið 1959 var önnur nefnd starfandi og 

lagði hún til að búin væru til stærri sveitarfélög sem væru blönduð af þéttbýlum og 

dreifbýlum sveitarfélögum. Það var síðan ákveðið skömmu eftir þetta að breytingarnar 

yrðu gerðar með frjálsum vilja sveitarfélaganna. Samstarf sveitarfélaganna sem hófst í 

kjölfarið leiddi síðan til þess að sveitarfélögum fækkaði úr 1.006 í 848. Þetta þótti ekki 

ganga nógu hratt fyrir sig og því var ákveðið að taka þetta úr höndum sveitarfélaganna 

og náðist þannig að fækka sveitarfélögum niður í 278 sveitarfélög. Í lok árs 2014 voru 

290 sveitarfélög í Svíþjóð og markmiðið er að íbúar í hverju sveitarfélagi séu að minnsta 

kosti 5.000 talsins (Gissur o.fl, 2015). 

Í Noregi þegar þetta er skrifað eru 428 sveitarfélög. Fjöldi sveitarfélaga var mestur í 

kringum 1960 en þá voru sveitarfélög um það bil 900 og hefur stefna ríkisins verið sú að 

sveitarfélög sameinist óumbeðin. Miklar breytingar hafa leitt til þess að sveitarfélögum 

fækkaði niður í 450 (Amdam, 2007). Áform eru uppi um frekari breytingar og frá árinu 

2005 til ársins 2008 voru 8 sveitarfélög sameinuð í 4. Rannsóknir voru gerðar á þessum 

sameiningum og sýndu þær fram á að gæði þjónustunnar í sameinuðu sveitarfélögum 

batnaði á sviði opinberar þjónustu og stærðarhagkvæmni náðist einnig með því að 

samnýta stjórnsýsluna og stjórnunarstörf (Brandtzæg, 2009).  

Í kringum 1970 fóru dönsk yfirvöld í endurskipulagningu á sveitarstjórnarstiginu sem 

var fyrsta skrefið í átt að meiri valdreifingu. Verkefnið fól í sér breytingar sem leiddu til 

þess að sveitarfélögum fækkaði úr 1.098 í 275 og á sama tíma urðu mörg verkefni 

svæðisbundin sem veitti sveitarfélögunum því meira svigrúm og meira sjálfstæði (Albæk 

o.fl, 1996). Hlutirnir gerðust hægt frá þessum breytingum en árið 2007 urðu aftur 
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breytingar og fækkaði þá sveitarfélögum úr 271 í 98 sem gerði það að verkum að litlu 

sveitarfélögunum fækkaði og meðalstærð sveitarfélaganna næstum því þrefaldaðist 

(Blom-Hansen, e.d.). 

Svipuð þróun hefur átt sér stað í Finnlandi en ekki næst sama samstaða um þetta 

málefni eins og á hinum Norðurlöndunum. Mikið hefur verið rökrætt um sameiningar 

þar í landi en stjórnmálamenn eru almennt sammála um að fámenn sveitarfélög sé 

skaðleg hinni opinberu þjónustu. Í Finnlandi vilja þeir sem stjórna að sameiningar eigi 

sér stað af frjálsum vilja sveitarfélaganna og síðustu ár hafa nokkur sveitarfélög 

sameinast af eigin vilja. Frá árinu 2005 til ársins 2013 áttu sér stað fjöldi sameininga sem 

leiddi til þess að sveitarfélögum fækkaði úr 444 í 320. Af þessum 320 sveitarfélögum eru 

107 sveitarfélög með nægan fólksfjölda til þess að kalla sig borg. Allt voru þetta 

sameiningar sem gerðar voru með vilja sveitarfélagana (Vuorenkoski, 2007). 

Íbúar í Færeyjum eru 48.160 þegar þetta er skrifað og búa þeir í 30 sveitarfélögum en 

íbúafjöldi fór mestur upp í 48.676 árið 2009. Talsvert hefur verið um sameiningar 

sveitarfélaga í Færeyjum á síðustu árum en frá árinu 1950 til ársins 2003 gerðist lítið 

sem ekkert í þeim efnum. Árið 2003 áttu nokkrar sameiningar sér stað sem urðu til þess 

að fjöldi sveitarfélaga fór niður úr 48 í 35 (Hagstova Føroya (e.d.). 

Þessar sameiningar eiga það flestar sameiginlegt að ná fram stærðarhagkvæmni eins 

og útskýrt var í kafla. 2.2.1.1. Hagkvæmni skapast vegna aukinnar stærðar, eignir nýtast 

betur og stjórnun verður skilvirkari. Þjónustustigið eykst að jafnaði og afleiðing 

sameininga er einnig valddreifing. Hvort það gangi upp í öllum sameiningum fyrir sig 

verður látið kyrrt liggja. Hlutfallslega hefur mesta breytingin átt sér stað á Grænlandi þar 

sem fjöldi sveitarfélaga hefur farið úr 18 niður í 4 og fjöldi íbúa per sveitarfélag að 

meðaltali úr 3.100 íbúum í 14.050 íbúa. Minnstu breytingar hafa átt sér stað á 

Álandseyjum og í Svíþjóð en Ísland er um það bil fyrir miðju í breytingu á fjölda íbúa per 

sveitarfélag að meðaltali og deilir fjórða sætinu með Grænlandi í breytingu á fjölda 

sveitarfélaga. Þetta má sjá í töflu 3. 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3 Þróun á fjölda sveitarfélaga og fjölda íbúa per sveitarfélag að meðaltali hjá Norðurlöndunum frá 
árinu 2001 til ársins 2009 (Steineke, e.d.) 
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3 Aðferð 

Kafli þessi fjallar um þá aðferðarfræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningar eru útskýrðar í upphafi og í framhaldi af því er greint frá 

þátttakendum, greiningu gagna og gagnaöflun. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarspurningarnar þrjár eru eftirfarandi: 

 Upplifa stjórnendur að sameiningarnar hafi skilað árangri, hvort sem um ræðir 
fjárhagslegan ábata eða bætingu á starfsanda, vinnuframlagi eða skipulagi? 

 Er fyrirhugaður sparnaður af sameiningunum þess virði ef litið er til þess sem 
fórnað er? 

 Eru forsendur fyrir öðrum sameiningum í framtíðinni út frá áætluðum sparnaði og 
upplifun stjórnenda? 

 

Til þess að fá svör við rannsóknarspurningu eitt var kosið að nota eigindlega 

aðferðarfræði í formi opinna viðtala. Með því að nota þessa aðferðarfræði fær 

viðmælandinn, í gegnum samtal við rannsakanda, tækifæri á að tjá sig um sína eigin 

reynslu og upplifun á ákveðnum aðstæðum en það er rannsakandinn sem stjórnar hins 

vegar ferðinni. Áður en viðtalið hefst eru sett upp þemu svo auðveldara sé að greina þau 

en þemu í þessu viðtali eru fjögur og má finna í viðauka. Það er síðan í hlutverki 

rannsakanda að túlka það sem fram kemur í viðtalinu, hvort sem það eru orð eða 

látbragð (Kvale, 1996). Reynt er að velja þá aðferðarfræði sem býður upp á fjölbreytileg 

svör sem krefjast túlkunar en valið er þó erfitt í ljósi þess að slík aðferðarfræði er 

tímafrekari en svörun á spurningalista samkvæmt megindlegri aðferð (Bryman og Bell, 

2007). 

Önnur rannsóknarspurningin snýr að fjárhagsáætlunum vegna sameininganna og 

fórnarkostnaðinn. Farið verður yfir þær áætlanir sem gerðar voru og lagt verður mat á 

það út frá fyrirliggjandi gögnum hvort það hafi verið þess virði að spara með hliðsjón af 

fórnarkostnaði. Aðgengileg gögn eru takmörkuð við stofnkostnað og áætlaðan sparnað 

vegna sameininga. 
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Til þess að fá svör við þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni þarf að bera saman 

niðurstöður úr spurningu 1 og spurningu 2 og einnig taka til greina önnur gögn varðandi 

fleiri sameiningar hjá skóla- og frístundasviði. 

3.2 Þátttakendur 

Stjórnendur nýrra sameinaðra skóla og leikskóla voru 15 talsins, þar af 11 stjórnendur í 

leikskóla og 4 skólastjórar. 7 stjórnendur voru starfandi bæði fyrir og eftir breytingar á 

sama staðnum og af þeim voru 6 tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Þeim var sendur 

tölvupóstur þann 9. apríl 2015, sem sjá má í viðauka 2. Allir viðmælendurnir voru 

kvenkyns enda eru kvenkyns stjórnendur í grunn- og leikskólum hjá Reykjavík í miklum 

meirihluta. Þátttakendur voru á aldrinum 43 ára til 64 ára með að meðaltali 17 ára 

starfsaldur sem stjórnendur og engin af þeim hafði áður farið í gegnum jafn 

umfangsmiklar breytingar. 

3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Í kjölfar viðbragða við tölvupósti var viðtalstími ákveðinn. Viðtölin áttu sér stað í apríl 

og maí árið 2015 og voru þau rituð niður skömmu eftir það. Viðtölin voru opin og áttu 

sér stað á skrifstofum viðmælenda að þeirra ósk og tóku viðtölin 65 mínútur að 

meðaltali. Mjög vel gekk að halda viðtölunum innan tímarammans sem var gefinn að 

einu tilviki undanskyldu þar sem samtalið varði í hátt í 2 tíma, en þess ber að geta að 

nokkur ár eru síðan stjórnendurnir gengu í gegnum breytingarferlið og gæti minningin 

um upplifunina hafa bjagast. 

Í upphafi var öllum viðmælendendum tilkynnt að nafnleynd væri í boði og var það 

gert til þess að þeir héldu ekki aftur að sér í svörun og til þess að það sem þeir gætu eða 

myndu segja hefði ekki neikvæð áhrif á þeirra rekstrareiningu eða þá sjálfa. Ef svo ber 

undir að svör viðmælanda gefi augljóslega til kynna hjá hvaða rekstrareiningu 

viðkomandi starfi hjá þá verða upplýsingar aðlagaðar svo nafnleysi haldist en Craig Scott 

(2005) telur það lykilþátt til þess að viðhalda nafnleysi að rekjanleiki einstaklinga sé ekki 

til staðar. Getur þetta verið viðkvæmt málefni sem snertir marga einstaklinga og gæti 

sjónarmið stjórnandans haft neikvæð áhrif á viðkomandi stofnun. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í kafla 3.1 svarað. 

Fyrsti hluti snýr að upplifun stjórnanda á breytingunum, annar hluti greinir frá því hvort 

það hafi verið þess virði að fara í þessar breytingar og í þriðja hluta er athugað hvort 

forsendur séu fyrir fleiri sameiningum, eins og t.d. þeim sem komu fram í tillögum 

starfshópsins. 

4.1 Upplifa stjórnendur að sameiningarnar hafi náð árangri? 

Með spurningunum sem beint var að stjórnendum var leitast eftir því að komast að 

því hver upplifun stjórnanda var af sameiningunum og var spurningunum skipt í þrjú 

megin þemu; aðdraganda, innleiðingu og framkvæmd. Aðdragandinn er upphafspunktur 

viðtalanna og virðist vera ákveðinn samhljómur meðal stjórnanda um hvernig þeir 

upplifðu þessar sameiningar. 

4.1.1 Aðdragandi  

Í fyrsta þemanu, sem er aðdragandinn, var reynt að komast að því hvernig 

stjórnendurnir upplifðu upphafið á sameiningunum og hvort upplýsingaflæðið hafi verið 

fullnægjandi. 

Hver var þín tilfinning fyrir sameiningunni í þegar þú heyrðir af henni fyrst? 

Viðbrögð viðmælanda voru misjöfn hvað varðar upphafið á sameiningunum en 

meirihlutinn var þó neikvæður. Þeir sáu ekki fyrir sér að þetta gerði góðan vinnustað að 

betri vinnustað né að þær upphæðir sem áttu að sparast væru þess virði að fórna ætti 

vel skipulögðu starfi og góðum starfsanda. Það sem hefur mögulega áhrif á upplifun 

þeirra er að ekki virtist ljóst í upphafi hvaða einingar yrðu sameinaðar og skapaði það 

mikinn titring meðal stjórnenda. Eins og einn viðmælandi orðaði það: ,,Það var 

sameinað leikskóla og grunnskóla og frístund við einhverja skóla og svo man ég bara 

eftir því að allt í einu kemur það í fréttum hvaða stofnanir sé búið að ákveða hvað á að 

sameina“. Einnig sögðu sumir stjórnendur að þetta hefði verið svo fáránleg hugmynd að 

þeir höfðu ekki trú á því að sameining hjá sinni einingu yrði að veruleika og voru þeir því 

í rauninni ekkert að velta þessu fyrir sér. Aðrir kostir í nágrenninu hefðu verið eðlilegri 

framkvæmd að þeirra mati, t.d. vegna fjarlægðar á milli skóla og skólastefnu. 
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Ef litið er til baka á líkan Kotters (1996) virðist ekki farið nógu vel eftir hans 

hugmyndum. Í skrefi 1 hjá Kotter talar hann um mikilvægi þess að fá fólk til þess að trúa 

að breytingarnar væru nauðsynlegar en samkvæmt upplifun viðmælanda þá var það alls 

ekki gert í þessu tilfelli. 

Varstu vel upplýst frá aðdraganda verkefnisins til framkvæmdar að þínu mati?  

Upplýsingagjöf til stjórnanda var ágæt að mati flestra stjórnandanna sem rætt var við og 

þá sérstaklega eftir að þeir höfðu verið ráðnir inn í nýjan sameinaðan skóla. Haldnir voru 

fundir og stýrihópar myndaðir með fulltrúum foreldra og starfsmanna sem leiddir voru 

af starfsmönnum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Einhverjir upplifðu fundina 

hins vegar sem gagnslausa og sagði einn: ,,þetta var bara fyrirfram ákveðið og formlegur 

fundur sem þurfti að halda til að líta vel út á pappír... mátti ekki ræða þetta og þetta“. 

Annar stjórnandi tók í sama streng og sagði: ,,þetta var bara einn liður í ferlinu svo það 

sé hægt að segja að það var haldinn fundur. Bæði var svo mikill fjöldi, þetta var svo stór 

pakki sem var að breyta og svo þessi hraði.“ Þessir fundur voru sóttir af mörgum 

einstaklingum sem gerði þá ómarkvissari að þeirra mati og sögðu nokkrir stjórnendur að 

engin svör hafi gefist við mörgum af þeim fyrirspurnum sem bárust. Fólk virðist hafa 

þurft að passa að segja ekki of mikið svo það brynni ekki allar brýr að baki sér. Þess 

vegna upplifðu þeir þessa fundi sem formlega fundi þar sem niðurstaðan var fyrirfram 

ákveðin.  

Samkvæmt líkani Frumkin (2003) er mikilvægt að velja viðfangsefnið af kostgæfni og 

upplýsingamiðlun þarf að vera skilvirk og það er eitthvað sem hefði mátt gera betur. 

Stjórnendur voru skildir eftir í óvissunni um að mögulega yrði rekstrareining þeirra 

sameinuð og markmið hefðu þurft að vera skýrari og gagnsæ. 

Hvernig var upplýsingum komið til starfsmanna varðandi þær breytingar sem áttu eftir 

að verða? 

Að mati flestra viðmælanda voru starfsmenn, aðrir en stjórnendur, illa upplýstir. 

,,Það var mjög takmarkað. Það var frá mér og svo bara í gegnum fjölmiðla“, sagði einn 

viðmælandi. Sendir voru upplýsingapóstar frá starfandi stýrihópum en það var síðar í 

ferlinu sem þessir stýrihópar komu til sögunnar. Það var lítil sem engin upplýsingagjöf 
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frá sviðinu til þeirra og fór það eftir hverjum og einum stjórnanda hvernig upplýsingagjöf 

var háttað til undirmanna þeirra. Upplýsingagjöf til starfsmanna virðist hafa verið aðeins 

betri í sameiningunum sem tengdust grunnskólunum. Fundirnir sem nefndir voru í 

spurningunni að ofan voru aðgengilegir fyrir starfsmennina en áhuginn virtist ekki vera 

mikill en það er kannski vegna skipulags fundsins. 

4.1.2 Innleiðing 

Í öðru þemanu er leitast eftir upplifun stjórnendanna á framkvæmdinni sjálfri. Spurt 

var að því hvort stjórnendurnir hefðu eitthvað að segja um framkvæmdina sjálfa, hvort 

fullnægjandi stuðningur hefði verið til staðar og hvaða áhrif sameiningarnar höfðu á 

starfsanda vinnustaðanna. 

Hafðir þú eitthvað að segja um framkvæmdina? Þ.e.a.s. var tekið mark á tillögum frá 

þér ef einhverjar voru? 

Flestir voru viðmælendurnir sammála um að lítið mark hefði verið tekið á þeim 

tillögum sem þeir komu með í aðdragandanum og upplifðu margir að um skipanir frá 

æðri mönnum væri að ræða. Eftir að ákvörðun hafði verið tekin, stjórnendum sagt upp 

og þeir endurráðnir var aftur á móti ákveðið að mynda stýrihópa, lýðræðisleg umræða 

skapaðist og stefnumótun og undirbúningur hófst. „Við sátum 3 vikna námskeið sem við 

mættum allar í áður en við tókum við og það var um breytingarstjórnun og allt þetta 

breytingaferli og þar gátum við komið okkar sjónarmiðum áfram og við þurfum að 

kynna okkar hugmyndir um skólann og svona“.  

Varst þú og/eða starfsmenn sem þurftu á því að halda með aðgengi að stuðning í 

einhverju formi varðandi innleiðinguna? 

Fyrir leikskólana var leikskólaráðgjafi aðgengilegur frá skóla- og frístundasviði sem 

veitti leikskólastjórnendum stuðning og var til staðar fyrir þá. Hann reyndist mörgum af 

þessum stjórnendum betri en enginn, en það sem hefði hins vegar mátt betur fara að 

mati stjórnendanna var að stuðningur hefði mátt vera lengur í boði. Stjórnendur sóttu í 

stuðning hjá öðrum stjórnendum sem voru að ganga í gegnum sömu breytingar og 

einhverjir keyptu ráðgjafa sem sérhæfði sig í breytingaferlum og var það fjármagnað af 

rekstrarfé stofnunarinnar en ekki með viðbótar fjármagni. 
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Var eitthvað gert til þess að viðhalda eða bæta starfsandann á vinnustaðnum þegar 

breytingar urðu að veruleika? 

Ekki var gert ráð fyrir viðbótarfjármagni af hálfu skóla- og frístundasviðs til þess að nota í 

hópefli eða verkefni sem gætu bætt starfsandann hjá sameinuðum skólum. Hjá flestum 

stjórnendum eru reglulega hópefli af einhverju tagi yfir árið og varð lítil breyting á því. 

Nokkrir stjórnendur settu meiri kraft í þetta í upphafi og var það fjármagnað af 

rekstrarfé skólans. Einn stjórnandi virðist hafa lagt sig fram í að láta fólk kynnast og efla 

starfsandann: ,,Það var brandari um daginn, fundarhald er orðið erfitt í stórum sal og ég 

raðaði öllu upp á nýtt og öllum brá og einn spurði síðan hvort þetta væri enn eitt 

hópeflið“.  

4.1.3 Eftir breytingar 

Í þriðja og síðasta þemanu miða spurningarnar að þeim áhrifum sem sameiningarnar 

kunnu að hafa haft á reksturinn, hagsmunaaðila og stjórnanda og hvort eitthvað mætti 

betur fara. 

Finnur þú fyrir árangri af sameiningunni? Hvort sem um ræðir fjárhagslegan árangur, 

betri starfsanda, betra skipulag, minna vinnuálag eða eitthvað annað? 

Viðmælendur hafa allir svipaða sögu að segja. Þeir fá ekki að njóta fjárhagslega 

ávinningsins sem mögulega hefur hlotist af sameiningunum heldur þvert á móti í sumum 

tilvikum. Ekki voru allir sammála því að sameining á þeirra stað hafi skapað faglegan 

ávinning, að minnsta kosti ekki sem bein afleiðing af sameiningunni. Nokkur dæmi um 

þann faglega ávinning sem stjórnendurnir nefndu voru: 

 Samlegðin sem skapast þegar margir vinna saman og læra af hvoru öðru 

 Gott að velta öllum steinum og hægt að útrýma slæma siði og leggja áherslu á 
þá góðu. 

 Tækifæri á sjálfskoðun 

 Starfsmenn í hlutastarfi hafa meiri mögulega á fullu starfi 

 Stærri einingar sem veitir börnunum betri mögulega á að eignast vini 

 Samstarf á milli eininga 

 Meira svigrúm fyrir innritun barna 
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Hvað hefði mátt gera betur, ef eitthvað, að þínu mati til þess að betri árangri yrði náð?  

Flestir voru sammála um þau atriði sem betur máttu fara. Verkefnið hefði þurft að taka 

lengri tíma og það hefði þurft að ígrunda það betur og segir einn viðmælandi: ,,Mér var 

sýnt loftmynd af svæðinu og svo var dregin lína á milli, það er ekki tekið tillit til 

raunverulegrar vegalengdar í akstri“. Samkvæmt kenningum Frumkin (2003) er gott að 

framkvæmdin gangi hratt fyrir sig en mikilvægt er að hafa yfirsýn yfir allar breytingarnar. 

Miðað við svör viðmælenda og hvað ákveðndar framkvæmdir drógust þá virðist þessi 

yfirsýn ekki vera til staðar. 

Skoða hefði þurft fyrri sameiningar betur og nýta reynslu frá þeim. Rökin fyrir 

sameiningum voru ekki til staðar að mati einhverra stjórnenda. Það hefði þurft að gera 

ráð fyrir því að þetta myndi kosta eitthvað og kostnaðaráætlun hefði þurft að vera 

skýrari og aðgengilegri. Einnig var nefnt að uppsagnir stjórnanda væru klaufalegar og 

kaldar. Að mati nokkra viðmælenda hefði í raun átt að segja upp öllum stjórnendum í 

einu og ráða inn á sama tíma og það hefði hreinlega verið slæm tímasetning á 

uppsögnunum. Þegar kom að ráðningu nýrra leikskólastjóra voru margir á þeirri skoðun 

að það hefði verið slæmt að ráða leikskólastjóra annars leikskólans og best hefði verið 

að fá utanaðkomandi stjórnanda þannig að þetta liti ekki út eins og yfirtaka, líkt og það 

gerði að mati nokkurra viðmælenda. Að lokum var bent á að betra hefði verið ef skóla- 

og frístundasvið hefði lokið við þeirra sameiningu og flækti það málið að það hefði ekki 

verið gert. 

Hafa þjónustuþegar (börn og forráðamenn) eða starfsfólkið fundið fyrir 

breytingunum?  

Það var einungis á einum stað sem stjórnandinn mat það svo að börnin hefðu fundið 

fyrir breytingunum. „Það var bara eins og einhver styrjöld hafi farið yfir, það voru bara 

allir neikvæðir, sárir og nöldrandi og í fyrsta skipti langaði mann bara ekki í vinnuna.“ Að 

hennar mati fundu krakkarnir fyrir óörygginu sem myndaðist hjá starfsmönnum á 

leikskólanum og það var eins og öll gleði hafi horfið. 
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Mikil reiði braust aftur á móti út hjá mörgum foreldrum en þá sérstaklega hjá þeim 

sem þurftu í kjölfarið af sameiningunni að flytja barn sitt á annan leikskóla. Aðgengi að 

stjórnendum minnkaði einnig og ekki voru allir sáttir með það. 

Hefur umræðan um þessar sameiningar haft áhrif á þig eða aðra í kringum þig? 

Lágt hlutfall viðmælenda sagði að þetta hefði haft mikil áhrif á þá og sérstaklega í 

upphafi. „Óvissan var verst og umræðan var úti um allt og þetta var bara allt mjög 

niðurdrepandi“. Aðrir sögðu hins vegar að þeir hefðu tekið á þessu sem hverju öðru 

verkefni og gert sitt besta til þess að láta þetta ganga.  

Myndirðu fara í gegnum slíkar breytingar aftur ef þú fengir öllu ráðið?  

Einungis einn stjórnandi sagði þvert nei við þessari spurningu. „Aldrei“. Allir aðrir voru 

sammála um að á réttum forsendum, með góðum rökum og betri undirbúning væru þeir 

á því að lífið væri breytingum háð og að þær geti verið af hinu góða. Þetta gæfi tækifæri 

á ýmsu sem væri annars ekki hægt gera, tækifæri til að kynnast nýju fólki og velta öllum 

steinum. Taka út slæma siði og leggja áherslu á það góða í starfinu en eins og fyrr segir, 

hefðu þeir viljað gera þetta á sinn hátt og á réttum forsendum. 

4.2 Voru breytingarnar þess virði ef litið er til fórnarkostnaðs? 

Ítarleg áætlanagerð vegna sameininganna var gerð og eru helstu niðurstöður úr henni 

hér að neðan. Útreikningar hafa ekki verið gerðar og rauntölur óljósar en fjöldinn allur af 

breytum hafa áhrif á útreikningana svo sem launahækkanir vegna kjarasamninga, 

vísitöluhækkanir og tilfærsla verkefna svo eitthvað sé nefnt. Einnig tóku breytingarnar 

formlega gildi á mismunandi tímum og hefur það áhrif á útreikningana og ljóst er að 

leggjast þarf í umfangsmikla greiningarvinnu til þess að fá niðurstöðu í málið. Sá aðili 

þarf að vera hlutlaus svo greiningin missi ekki marks en vegna umfangs og skorts á 

nauðsynlegum upplýsingum getur höfundur ekki gert þessa greiningu.  

Stofnkostnaður framkvæmdarinnar var áætlaður 65,9 milljónir og er rúmlega 

helmingur þeirrar upphæðar vegna leikskólanna en tæplega helmingur vegna 

grunnskóla eins og sjá má í töflu 2. Kostnaðurinn er m.a. fólginn í upphituðum 

gangstígum á milli eininga svo hægt sé að flytja matvæli á milli staða, 
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Grunnskólar Kostnaður

Korpuskóli og Víkurskóli 600.000 kr.

Borgarskóli og Engjaskóli 6.500.000 kr.

Álftamýraskóli og Hvassaleitisskóli 21.600.000 kr.

Samtals vegna grunnskóla 28.700.000 kr.

Leikskólar

Hamraborg og Sólbakki 800.000 kr.

Hálsaborg og Hálsakot 4.400.000 kr.

Laugaborg og Lækjaborg 22.400.000 kr.

Sunnuborg og Holtaborg 5.800.000 kr.

Ásborg og Hlíðarendi 900.000 kr.

Samtals vegna leikskóla 34.300.000 kr.

Samrekstur

Ártúnsskóli, Kvarnaborg og Skógarsel 2.900.000 kr.

Áætlaður stofnkostnaður framkvæmda 65.900.000 kr.

hreinlætisaðstæðum og ýmsum rekstrartengdum atriðum (Kristján Gunnarsson, 

munnleg heimild, 26. maí 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt útreikningum skóla- og frístundasviðs á þeirri hagræðingu sem 

sameiningarnar áttu að skila nemur sparnaður vegna launakostnaðar 180,3 milljónum á 

ári hverju. Útreikningarnir byggja á launatöflum, fækkun stöðugilda, launatengdum 

gjöldum, líklegri röðun stjórnenda í launaflokki út frá aldri, barnsfjölda á stofnuninni og 

starfsreynslu. Mesta hagræðingin á ársgrundvelli á sér stað vegna leikskólanna og er 

talið að um 90 milljónir sparist vegna þeirra. Sparnaður vegna skólanna nemur um 67 

milljónum, 12 milljónum vegna samreksturs frístundar, leikskóla og skóla og 11,3 

milljónir eru taldar sparast vegna stærri unglingadeilda hjá félagsmiðstöðvum og gerir 

það samtals 180,3 milljónir á ári sem sparast í launakostnað. Fækkun stöðugilda nemur í 

heild sinni um 13,7 en þar af eru 9,2 stöðugildi vegna sameininga grunnskólana, 2 

stöðugildi í stjórnun vegna samreksturs leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis, 2,5 

stöðugildi vegna sameininga unglingadeilda og fækkun um 16 leikskólastjóra og 15 

aðstoðarleikskólastjóra vegna breytinga hjá leikskólunum. Þá var gert ráð fyrir sparnaði 

vegna samnýtingar t.d. á eldhúsi en það er hlutfallslega mjög lág upphæð. Áætlanir 

gerðu ráð fyrir sparnaði sem nemur u.þ.b. 180 milljóna á ári vegna launakostnaðar og 

stofnkostnaðurinn var áætlaður um 65 milljónir og því ljóst að stofnkostnaðurinn er 

hlutfallslega ekki hár.Kostnaðurinn sem hér er að ofan er hluti af þeim áþreifanlega 

Tafla 4 Kostnaðaráætlun fyrir hverja rekstrareiningu 
(Kristján Gunnarsson, munnleg heimild, 26. 
maí 2015) 
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kostnaði sem áætlaður var fyrir sameiningarnar en eins og var nefnt er erfitt að 

sundurliða kostnað nákvæmlega og hengja á sameininguna. Einungis hafa verið gerðir 

bráðabirgðaútreikningar af hálfu skóla- og frístundasviðs svo ekki er hægt að staðfesta 

að þessar áætlanir hafa staðist. 

Hins vegar gæti annar kostnaður skipt máli og á hann það til að gleymast en það er 

fórnarkostnaður. Þannig er t.d. möguleiki á því að líðan starfsmanna, barna og 

aðstandanda gæti breyst á neikvæðan hátt vegna breytinganna. Deildir eða bekkir geta 

stækkað og því erfiðara um vik að halda góðu vinnuumhverfi í bekknum og vinahópar 

gætu tvístrast ef hluti hópsins þarf að fara í annað húsnæði. Eins og áður kom fram voru 

margir hæfir starfsmenn sem misstu starf sitt vegna breytinganna og aðrir sem sögðu 

upp vegna óánægju. Hafði þetta neikvæð áhrif á starfsanda í einhverjum tilvikum og 

álagið á starfandi leikskólastjóra jókst til muna, m.a. vegna aukinna verkefna, fleirri 

barna og fleiri starfsmanna.  

Það er því mat höfundar að það hafi verið þess virði að fara í þessar breytingar. Nýjar 

rekstrareiningar fá tækifæri til þess að byrja með hreint borð, losa sig við slæma siði og 

fara í spennandi stefnumótunarvinnu á næstunni. Skipulagið mun batna með tímanum 

ef vilji er fyrir því hjá nýráðnum stjórnendum og þessir erfiðu tímar munu gleymast. 

Margar af sameinuðu stofnununum eru nú þegar komnar á gott skrið og var það nefnt í 

viðtölunum að þetta gæfi börnunum tækifæri á að eignast fleiri vini og starfmenn í 

sérhæfðri kennslu sem áður voru í hlutastarfi geta t.d. verið í fullu starfi. Það versta sem 

gerðist er að gott fólk missti starfið og eflaust sumir sem ná sér ekki í nýtt starf en það er 

ekki hægt að sníða slíkar breytingar að öllum hagsmunaaðilum. 

Hvort sem áætlanir standast eða ekki þá ætti að vera ljóst að háar upphæðir sparast 

og út frá rekstrarlegu sjónarmiði þá var þetta rétt ákvörðun sem skilur margt gott eftir 

þótt framkvæmdin hafi eflaust ollið mörgum vonbrigðum. 

4.3 Eru forsendur fyrir öðrum sameiningum? 

Í ljósi þess að fjöldinn allur af rekstrareiningum er í Reykjavík þá er hægt að velta því 

fyrir sér hvort forsendur séu fyrir öðrum sameiningum eða samrekstri. Nokkrar tillögur 

voru nefndar í skýrslunni sem kom til sögunnar í inngangnum og því ekki ólíklegt að 

hægt væri að ráðast í frekari breytingar. Þjónustumiðstöðin í Grafarvogi, sem rekur 

skammtímavistanir, lagði einnig fram tillögur til samrekstrar hjá sínum rekstrareiningum 
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og miðar sá samrekstur aðallega að því að að lækka stjórnunarkostnað (Margrét Richter, 

munnleg heimild, 22. febrúar 2015). Í ljósi erfiðra efnahagsskilyrða er skiljanlegt að 

fyrirtæki og sveitarfélög dragi saman seglin og leiti að lausnum til þess að hagræða. 

Meirihluti viðmælenda stóð einnig í þeirri trú að sameiningin sem átti sér stað á 

þeirra starfsstöð áttu kannski rétt á sér en framkvæmdin var ekki nógu góð. Dæmi um 

aðrar sameiningar sem gætu komið til greina eru t.d. sameining Hamraskóla og 

Klettaborgar en einingarnar eru staðsettar nálægt hvorri annarri í Grafarvogi og varla 

heil gata sem skilur þau að.  

Ef dreginn er lærdómur af þeim sameiningum sem ræddar voru hér að ofan þá má 

segja að möguleiki sé fyrir hendi að sameina fleiri rekstrareiningar og gæti það verið 

rökrétt ákvörðun. Samkvæmt opinberum gögnum og eðli málsins er auðvelt að komast 

að þeirri niðurstöðu að það sé fjárhagslegur ávinningur af því að fækka stjórnendum. 

Hvernig það kemur síðan niður á þjónustunni og fagstarfi er annað mál sem þyrfti að 

ígrunda betur. Það þyrfti einnig að taka meiri tíma í framkvæmdina og fá meiri stuðning 

hjá stjórnendum þeirra stofnana sem á að sameina. Ef farið væri í fleiri sameiningar sem 

myndu leiða til uppsagna stjórnenda þyrfti að standa betur að uppsögninni sjálfri. 

Uppsögn getur komið fólki í mikið ójafnvægi og haft veigamikil áhrif á líf þess og því er 

mikilvægt að framkvæma hana þannig að hún valdi sem minnstum skaða, upplýsa fólk 

um ástæður, hvetja það til að sækja um önnur störf og hrósa því fyrir vel unnin störf ef 

svo ber undir. 
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5  Lokaorð 

Sameiningar hafa mikið verið rannsakaðar og margar kenningar og líkön hafa verið 

sett fram sem leiðarvísir fyrir þá aðila sem ætla sér að fara í sameiningar eða 

samrekstur. Hugmyndin með rannsókninni var að varpa ljósi á framkvæmd 

sameininganna hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar með tilliti til fræðanna og 

vonandi vekja upp umræðu um málefnið sem gæti nýst í öðrum sameiningum sem gætu 

átt sér stað í nálægðri framtíð. 

Eins og kom fram þá voru stjórnendur hinna sameinuðu rekstrareininga í 

megindráttum sammála um að framkvæmdin hafi ekki verið nógu góð. Fólk er að 

sjálfsögðu misjafnt og tekur breytingum á ólíkan hátt og það sýnir sig í viðtölunum að 

ekki eru allir sammála um réttmæti verkefnisins. 

Ferlið hefði þurft að taka meiri tíma að þeirra mati og val á þeim rekstrareiningum 

sem átti að sameina hefði þurft að vera gegnsætt og með haldbærum rökum. Uppsagnir 

sem komu í kjölfarið sameininganna voru kaldar og upplifðu flestir stjórnendanna að 

þeir hefðu ekki staðið sig vel í starfi en hefði þeim þótt vænt um að fá skilaboð þess 

efnis að áfram væri óskað eftir þeirra starfskröftum og það væru margir staðir sem hægt 

væri að sækja um. Draga hefði mátt úr yfirbragði yfirtöku með ráðningu utanaðkomandi 

skólastjórnanda en á nokkrum stöðum þá hefur þetta verið vandamál, þ.e.a.s. sú eining 

sem missti sinn stjórnanda upplifði sameininguna eins og yfirtöku frá hinni einingunni. 

Viðmælendur upplifa aðdragandann sem neikvæðasta hluta framkvæmdarinnar en í dag 

hafa flestir jafnað sig á þeim erfiðleikum sem urðu til vegna sameininganna og eru 

komnir á gott skrið aftur þótt ýmislegt sé óklárað. 

Þegar öllu er á botninn hvolft þá hafa þessar breytingar sparað Reykjavíkurborg mikið 

fjármagn vegna færri starfsgilda en spurning er hvort það hafi verið þess virði ef litið er 

til fórnarkostnaðs vegna breytinga á fagstarfi leikskólanna, skipulags, vellíðan 

starfsmanna, barna og foreldra og síðast en ekki síst starfsanda starfsmanna á 

rekstrareiningunum.  Mat höfundar er að  þetta hafi verið þess virði. 
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Viðauki 1 

Þemu í viðtölum 

Grunnupplýsingar: Aldur, starfsaldur sem stjórnandi, starfsaldur í núverandi starfi, 

kyn, lýsing á starfi. 

Aðdragandi 

1. Hver var þín tilfinning fyrir sameiningunni þegar þú heyrðir af henni fyrst? 

2. Varstu vel upplýst frá aðdraganda verkefnisins til framkvæmdar að þínu mati?  

3. Hvernig var upplýsingum komið til starfsmanna varðandi þær breytingar sem 

áttu eftir að verða? 

Innleiðing 

1. Hafðir þú eitthvað að segja um framkvæmdina? Þ.e.a.s. var tekið mark á tillögum 

frá þér ef einhverjar voru? 

2. Varst þú og/eða starfsmenn sem þurftu á því að halda með aðgengi að stuðning í 

einhverju formi varðandi innleiðinguna? 

3. Var eitthvað gert til þess að viðhalda eða bæta starfsandann á vinnustaðnum 

þegar breytingar urðu að veruleika? 

Eftir breytingar 

4. Finnur þú fyrir árangri af sameiningunni? Hvort sem um ræðir fjárhagslegan 

árangur, betri starfsanda, betra skipulag, minna vinnuálag eða eitthvað annað? 

5. Hvað hefði mátt gera betur, ef eitthvað, að þínu mati til þess að betri árangri yrði 

náð?  

6. Hafa þjónustuþegar (börn og forráðamenn) eða starfsfólkið fundið fyrir 

breytingunum?  

7. Hefur umræðan um þessar sameiningar haft áhrif á þig eða aðra í kringum þig? 

8. Myndiru fara í gegnum slíkar breytingar aftur ef þú fengir öllu ráðið?  
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Viðauki 2 

Kæri stjórnandi eða aðstoðarstjórnandi, 

Ég heiti Atli Þór Sigurðsson og er nemandi í mastersnámi í fjármálum fyrirtækja við 

Háskóla Íslands. Ég á einungis rannsóknina eftir og snýr hún að sameiningunum hjá 

skóla- og frístundasviði sem áttu sér stað nýverið. Í rannsókninni leitast ég við að greina 

fjárhagslegan ábata af sameiningunum sem og upplifun stjórnanda á breytingunum og 

þar kemur þú inn í myndina.  

Þar sem þinn skóli eða leikskóli hefur gengið í gegnum breytingar þá leita ég til þín. Ég 

ætla að ræða við þá stjórnendur sem voru starfandi fyrir og eftir sameiningarnar á sama 

staðnum og hafa áhuga á að tala um þeirra upplifun af breytingunum. Ef þú varst hins 

vegar ekki þátttakandi í breytingunum þá nær þetta ekki lengra. 

Ég veit að tími þinn er dýrmætur en þætti afar vænt um ef þú gætir gefið þér tíma 

fyrir rannsóknina. Viðtalið myndi taka um 50 mínútur geri ég ráð fyrir og myndi snúast 

um upplifun þína á breytingum og hvað þér finnst hafa breyst í þínu umhverfi við þessar 

breytingar.  

Framkvæmdin er þannig að við myndum setjast saman á stað og tíma sem hentar þér 

og þú svara spurningum sem tengjast þinni upplifun á breytingunum.  

Litið er á samtalið sem trúnaðarmál ef þess sé óskað og því kemur nafn þitt eða þau 

nöfn sem nefnir í viðtalinu hvergi fram né tenging við þinn vinnustað. Viðtalið sjálft 

verður hljóðritað en þau gögn sem verða til á upptökum verður eytt um leið og 

gagnavinnslu er lokið. 

Viltu vinsamlegast staðfesta við mig í tölvupósti hvort þú sjáir þér fært að taka þátt 

eður ei og finnum þá tíma í kjölfarið. 

  

Ef þú vilt ekki taka þátt þá sýni ég því fullan skilning og óska þér velgengnis í starfi. 

  

Með fyrirfram þökkum, 

Atli Þór Sigurðsson 


