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Útdráttur 

Bakgrunnur rannsóknar: Norðurland eystra og Suðurnesin eru svæði á Íslandi sem eiga 

að baki ólíka sögu, staðsetningu og búa við breytilegar áskoranir. Akureyri og 

Reykjanesbær eru sveitarfélög sem eru í forsvari fyrir sín landsvæði sem langstærstu 

þjónustusveitarfélögin og eru því þungamiðjan í þjónustu ríkisins við landshlutann. 

Áhugavert var að kanna hvort og þá hvernig mismunur væri milli fjárveitinga frá ríkinu til 

stofnanna á svæðinu með sérstakri áherslu á hafnir, heilbrigðis- og menntamál.  

Tilgangur rannsóknar: Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á 

fjárveitingum ríkisins til mismunandi svæða landsins. Skoðað var Norðurland eystra með 

áherslu á Akureyri annars vegar og Suðurnesin með áherslu á Reykjanesbæ hinsvegar. 

Einnig var leitast við að finna af hverju þessi munur væri tilkominn. 

Rannsóknaraðferð: Stuðst var við aðferðafræði tilviksrannsókna.  

Rannsóknarspurningin: Er munur á fjárveitingum ríkisins til mismunandi svæða 

landsins?  

Helstu niðurstöður: Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það var 

talsverður munur á fjárveitingum milli Akureyrar og Reykjanesbæjar þar sem hallaði á 

Reykjanesbæ. Á Norðurlandi eystra hefur ýmist verið eðlileg fólksfjölgun eða fólksfækkun 

undanfarin ár meðan það hefur verið stökkbreyting í fjölda íbúa hjá Reykjanesbæ. 

Akureyri er stærsta þjónustusveitarfélag á Norðurlandi eystra og Reykjanesbær á  

Suðurnesjunum. Skuldamál sveitarfélaganna eru gjörólík auk nálægð þeirra við 

höfuðborgina. Allir forsvarsmenn stofnananna voru sammála um að fá ekki fjárlög í 

samræmi við þarfir. Flestir töluðu um lítið samband við viðeigandi ráðuneyti og Alþingi 

auk þess að flestir voru sammála um misræmi í fjárlögum milli svæða, en forsvarsmenn 

stofnanna á Suðurnesjum upplifðu það meira en forsvarsmenn stofnanna á Akureyri.  

Ályktun: Rannsóknin sýnir að munur er á fjárveitingum ríkisins til mismunandi svæða 

landsins. Ýmsar ástæður eru þar að baki en ber þó helst að nefna stærð svæðanna, 

áherslur þingmanna, vani við fjárveitingar, reiknilíkön sem eru ekki að endurspegla þarfir 

stofnanna og breyttar áherslur þeirra. Þar að auki virðist helsta áherslan vera á 

fjárveitingar til stofnanna á höfuðborgarsvæðinu. Styrkja þarf til muna ráðuneytin og 

samskipti stofnanna við sín ráðuneyti og þingmenn ásamt því að gera langtímaáætlanir 

fyrir hverja stofnun fyrir sig.  
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Lykilhugtök: Fjárlög, dreifing fjármuna, svæðisbundinn ójöfnuður, Norðurland eystra, 

Suðurnes.  
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Formáli  
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og þolinmæði fyrir menntaþorsta móður sinnar. 
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1 Inngangur 

Málefni sveitarfélaga á Íslandi hafa fengið aukinn hljómgrunn undanfarin ár. Ástæður fyrir því 

eru helst tilkomnar vegna aukinna verkefnatilfærslu frá ríkinu, aukin sameining sveitarfélaga 

og síðast en ekki síst mismunandi fjárhagsstaða þeirra. Málefni einstakra landshluta hafa 

hinsvegar verið minna í sviðsljósinu. Ákveðið var að bera saman tvö ólík svæði á landinu, 

Eyjafjarðarsvæðið með sérstaka áherslu á Akureyri og Suðurnesin með sérstaka áherslu á 

Reykjanesbæ. Ástæðan fyrir þessum samanburði er sú að þrátt fyrir að landslag og fjarlægð 

frá höfuðborgarsvæðinu séu ólík þá eru ýmsir grunnþættir svipaðir á svæðunum. Íbúafjöldi 

þeirra er svipaður, bæði sveitarfélögin eru stærstu þjónustusvæðin í sínu samfélagi, Akureyri 

fyrir Norðurland eystra og Norðurland vestra einnig og Reykjanesbær fyrir Suðurnesin. Það er 

hins vegar áberandi munur þegar kemur að fjárhagsstöðu sveitarfélaganna ásamt því að 

fjárveitingar frá ríkinu til stofnanna þessara tveggja svæða eru ólíkar.  

Kveikjan að rannsókninni kom út frá samtali við leiðbeinanda rannsóknarinnar, Dr. Evu 

Marínu Hlynsdóttur og einnig út frá áhuga höfundar á efninu en höfundur er bæjarfulltrúi í 

Reykjanesbæ. Höfundur hafði kynnt sér bæði svæðin vel fyrir fram en þó Reykjanesbæ 

sérstaklega. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar ákvað á haustmánuðum ársins 2017 að fá óháða 

ráðgjafa til að kanna hvort hallaði í raun á fjárveitingar til sveitarfélagsins og var niðurstaða 

þeirra að vísbendingar væru um að Reykjanesbær fengi mun lægri fjárveitingar en önnur 

sambærileg sveitarfélög. Ákvað höfundur í kjölfarið að gera fræðilegan samanburð á 

svæðisbundnum fjárveitingum milli opinberra stofnanna sem staðsettar eru annarsvegar á 

Akureyri og hinsvegar í Reykjanesbæ. Það helsta sem leitaði á höfund var að meta hvort munur 

væri á fjárveitingum milli svæðanna og þá sveitarfélaganna og ef sá munur væri til staðar, hver 

væri ástæðan fyrir því. Lítið hefur farið fyrir innlendum rannsóknum á þessu efni og erlendis 

eru flestar rannsóknir bundnar við afmörkuð svæði en þó má nefna nokkrar samanburðar 

rannsóknir á fjárhagslegri valddreifingu og ber þar helst að nefna Shankar og Shah (2003), Gil,  

Pascual og Rapún (2004) ásamt Rodríguez-Pose og Fratesi (2004). Niðurstöður rannsókna 

þeirra sýna fram á að fjárhagsleg valddreifing geti bæði dregið úr og aukið á ójafnvægi milli 

ólíkra svæða landsins (Ezcurra og Pascual, 2008).   

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á fjárveitingum ríkisins til 

mismunandi svæða á landinu með sérstakri áherslu á stofnanir sem eru staðsettar á Akureyri 

annars vegar og Reykjanesbæ hinsvegar.  
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Rannsóknarspurningin er: Er munur á fjárveitingum ríkisins til mismunandi svæða 

landsins?  

1.1 Aðferðafræði og Gagnasöfnun 

Þessi rannsókn byggir á aðferðafræði tilviksrannsókna en tilviksrannsóknir (e. case studies) er 

rannsóknaraðferð þar sem flókin tilfelli eru tekin fyrir og krufin ítarlega. Grundvallarhugsunin 

á bak við tilviksrannsóknir er sú að til að dýpka skilning okkar á einhverju tilfelli getur verið 

gott að skoða óvenjuleg og sérstæð tilfelli og einblína ekki einungis á ákveðið meðaltal sem 

kemur fram. Samkvæmt Stake (2005b) eru eigindlegar tilviksrannsóknir aðferðafræði sem var 

þróuð til að rannsaka upplifun og reynslu á raunverulegum tilvikum eða stofnunum sem starfa 

í raunverulegum aðstæðum. Með tilviksrannsóknum er rannsakanda gert kleift að rannsaka 

viðfangsefni eins og vinnustaði í eðlilegu umhverfi þeirra og út frá því mynda sér skoðun og 

kenningar út frá verklagi þeirra ásamt því að kanna sérstaklega málefni sem varða ástæðuna 

og orsökina fyrir því hvernig og af hverju viðkomandi stofnun er eins og hún er.  

Tilviksrannsóknir má þess vegna nota á ákveðna atburði, yfir hópa, um fyrirtæki, 

einstaklinga eða jafnvel deildum á sjúkrahúsum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Tilviksrannsóknir rannsaka yfirleitt samtíma fyrirbæri eða tilvik í 

raunverulegu samhengi þeirra. Tilviksrannsóknir geta falið í sér eitt eða fleiri tilvik. Samkvæmt 

Yin (2014) þá snýst kjarni tilviksrannsókna um að reynt er að varpa ljósi á ákvörðun eða röð 

ákvarðana; af hverju þær voru teknar, hvernig þær voru innleiddar og með hvaða árangri.  

Aðferðafræðin var valin sérstaklega til þess að fá fram nýja sýn á efnið í því skyni að svara 

rannsóknarspurningunni. Umrædd aðferðafræði þykir henta vel þegar rannsaka á málefni þar 

sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar um sama eða svipað málefni (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013). Tilviksrannsóknir leggja þannig áherslu á hvað er sérstaklega 

hægt að læra af hverju einstöku tilfelli fyrir sig (Stake, 2005a).  

Viðtalsformið hefur orðið í dag eitt algengasta form þekkingarmyndunar sem er stuðst við 

í félagsvísindum almennt. Viðtöl eru til í ýmsum gerðum, hægt er að beita viðtalstækni á 

netinu, í símaviðtölum, í viðtölum manna á milli yfir í óformleg viðtöl fyrir rannsóknarvinnu. 

Viðtöl geta einnig verið bæði formleg og óformleg. Þegar framkvæma á rannsókn þar sem 

verið er að leitast við svari við rannsóknarspurningu er oftast stuðst við formleg viðtöl þar sem 

leitað er eftir upplýsingum við þeim spurningum sem verið er að spyrja um (Stake, 2005b). Að 

taka ítarleg og góð viðtöl í tilviksrannsóknum krefst margþátta gagnaöflunar innan umrædds 
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tilviks (Yin, 2014). Sú aðferðafræði sem stuðst var við í rannsókninni byggði á: Ítarlegri 

yfirfærslu yfir útgefið fræðiefni, skráningu upplýsinga, og gæðaríkum viðtölum við sérfræðinga 

í viðkomandi stofnunum. Yfirferð yfir útgefið efni fól í sér yfirfærslu yfir ársreikninga og 

ársskýrslur viðkomandi stofnanna ef slíkt efni var til. Einnig var farið yfir efni viðkomandi 

stofnunar á heimasíðu þeirra.  

Viðtöl eru mikilvæg gagnaöflunaraðferð í eigindlegum rannsóknum. Algengt er að styðjast 

við viðtöl sem gagnaöflun þegar verið er að rannsaka tilvik. Með viðtölunum er verið að safna 

saman rannsóknargögnum með orðaskiptum milli rannsakanda og viðmælenda. Viðtöl þykja 

góð aðferð þegar verið er að skoða til hlítar tilvik því viðmælendur opna sig alla jafna betur og 

gefa oft ítarlegri upplýsingar heldur en þegar um er að ræða að svara spurningum á blaði. Í 

eigindlegri aðferðafræði er oftast um að ræða hálf mótuð viðtöl þar sem rannsakandinn hefur 

sett saman að hluta til formlegt viðtal með ákveðnum spurningum sem hann vill fá svör við. Í 

þessum tilfellum er rannsakandinn þó sveigjanlegur með notkun viðtalsramma síns og gefur 

viðmælenda sínum tíma og rúm til að bæta við upplýsingum sem þeir kjósa að taka fram 

sérstaklega (Kvale og Brinkmann, 2008).  

Til þess að ná fram gæða upplýsingum um viðkomandi stofnun og þær aðstæður sem sú 

stofnun býr við var tekið viðtöl við forstjóra eða framkvæmdastjóra í hverri stofnun fyrir sig. 

Öll viðtölin fóru fram á skrifstofum þeirra ýmist á Akureyri eða í Reykjanesbæ. Stjórnendurnir 

höfðu mislanga starfsreynslu að baki, allt frá einu ári til tæpra 10 ára. Viðtölin voru öll tekin á 

tímabilinu nóvember 2017 – janúar 2018. Viðtölin tóku öll um 60-70 mínútur þar sem stuðst 

var bæði við opnar spurningar ásamt því að viðmælendur máttu tjá sig að vild um málefni 

stofnunnar sinnar (Yin, 2014). Í rannsókninni voru tekin alls átta viðtöl. Rannsakandinn 

undirbjó sig vel fyrir viðtölin með því að kynna sér sérstaklega allar stofnanir og hlutverk 

viðmælenda hjá umræddum stofnunum. Einnig kynnti rannsakandinn sér sérstaklega vinnu 

þeirra þingmanna sem komu fram í rannsókninni. Lagt var upp með fyrirfram gerðan 

viðtalsramma en að öðru leyti var leyft frjálsar samræður sem snérust um málefni umræddra 

stofnanna og svæðanna sem þær voru staðsettar á. Tekin voru viðtöl við hafnastjórana í 

Akureyrarhöfn og í Reykjaneshöfn og skólameistarana í Verkmenntaskólanum á Akureyri og í 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Höfundur ræddi einnig við forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri og 

rætt var við framkvæmdastjóra hjúkrunar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Að lokum var 

rætt við tvo þingmenn, annan frá Norðurlandi eystra og hinn frá Suðurkjördæmi. 
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Eins og áður sagði þá eru tilvikin í þessari rannsókn tvö, annars vegar Akureyri á 

Norðurlandi eystra og hinsvegar Reykjanesbær á Suðurnesjunum. Borið var saman 

svæðisbundna dreifingu opinbers fjármagns. Í því skyni voru bornar saman eftirfarandi 

ríkisstofnanir á Akureyri: Sjúkrahúsið á Akureyri, Verkmenntaskólinn á Akureyri auk 

Akureyrarhafnar sem er B-hluta stofnun Akureyrarbæjar. Þessar stofnanir voru bornar saman 

við ríkisstofnanir á Suðurnesjum: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Fjölbrautaskóla Suðurnesja 

auk Reykjaneshafnar sem er B-hluta stofnun Reykjanesbæjar.  

Við val á stofnunum var haft í huga að heppilegt væri að velja keimlíkar stofnanir frá 

báðum svæðunum. Ákveðið var tiltölulega snemma að velja Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og 

Sjúkrahúsið á Akureyri. Aðalástæðan fyrir þeirri ákvörðun var hversu mikið heilbrigðiskerfið 

hafði verið í umræðunni á Íslandi og þá sérstaklega fjársvelti ríkisins til umræddra stofnanna. 

Geta má þess að endurreisn íslenska heilbrigðiskerfisins var aðal kosningarloforð flestra 

stjórnmálaflokka fyrir alþingiskosningarnar árið 2017.  

Ákvörðunin um að velja menntastofnanir komu út frá svipaðri umræðu sem hafði verið í 

gangi varðandi menntakerfið og fjársvelti til umræddra stofnanna. Ber þar helst að nefna 

yfirfulla skóla, mikið brottfall nemenda og aukinn kvíði nemenda í skólum. Var því ákveðið að 

bera saman Fjölbrautaskóla Suðurnesja, sem er eini framhaldsskólinn á Suðurnesjum, og 

Verkmenntaskólann á Akureyri. Ástæðan fyrir því að Verkmenntaskólinn varð fyrir valinu en 

ekki Menntaskólinn á Akureyri var sú að Verkmenntaskólinn er bæði með bóklega kennslu og 

verklega kennslu, líkt og Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Þar sem þessir skólar þóttu eiga margt 

sameiginlegt var ákveðið að velja þá til rannsóknarinnar.  

Hvað varðar hafnirnar var ákveðið að taka þær fyrir sérstaklega sökum frétta af gífurlegri 

skuldsetningu Reykjaneshafnar og langvarandi erfiðleikum við að koma höfninni inn á 

samgönguáætlun og fá þar af leiðandi styrki frá ríkinu til uppbyggingar hafnarinnar. Það var 

aðalástæðan fyrir því að hafnirnar voru valdar þar sem þótti einnig fróðlegt að vita hvernig 

málin stæðu hjá Akureyrarhöfn til samanburðar.  

Þingmennirnir tveir voru valdir eftir svæðunum sem þeir koma frá, þ.e. Norðurlandi eystra 

og Suðurkjördæmi. Ástæðan fyrir valinu á þessum þingmönnum var aðgengi að þeim og 

viljanleiki til að taka þátt í rannsókninni. Á viðtalstímanum voru stjórnarviðræður í gangi milli 

Vinstri grænna, Framsóknarflokksins og Sjálfsstæðismanna og því ógerlegt að fá þá þingmenn 

til þátttöku í rannsókninni. Björt framtíð var ekki með fulltrúa á þingi og Viðreisn hafði einungis 

setið á þingi í eitt ár. Flokkur fólksins var nýr flokkur og Miðflokkurinn einnig. Var því einungis 
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eftir Píratar og Samfylkingin og tekin var ákvörðun um að tala við þingmenn Samfylkingarinnar 

aðallega sökum reynslu þeirra af bæði þingstörfum og sveitastjórnarmálum en báðir 

þingmennirnir höfðu setið í sveitastjórn á Akureyri og í sveitarfélaginu Garðinum sem tilheyrir 

Suðurnesjunum. 

Hafa verður í huga að umrædd rannsókn er í raun sú fyrsta sinnar tegundar sem hefur 

verið gerð á Íslandi, svo vitað sé um á þeim tíma sem þetta er skrifað. Þegar nýjar upplýsingar 

koma fram eins og í þessari rannsókn væri þess vegna mjög fróðlegt að gera aðra svipaða 

rannsókn til að bera niðurstöðurnar saman. Þar sem höfundur er þátttakandi í 

sveitarstjórnarmálum þá þarf hann að gæta varkárni í úrvinnslu á rannsóknarniðurstöðum 

enda geta mikil tengsl rannsakanda dregið úr trúverðugleika rannsókna. Því væri mjög gott að 

hafa aðra sambærilega rannsókn til að geta borið saman niðurstöðurnar.  

Til að vega upp á móti veikleikum í rannsóknarsniði þá eru borin saman tvö mjög 

sambærileg svæði, Norðurland eystra og Suðurnesin með því að skoða sérstaklega sex 

stofnanir ásamt því að taka fyrir viðhorf þingmanna frá svæðunum tveimur.  

1.2 Uppbygging rannsóknarinnar 

Efni rannsóknarinnar er sett fram í sjö köflum. Á eftir útdrætti og formála kemur að inngangi 

sem inniheldur kynningu á efninu og rannsóknarspurningu. Einnig er fjallað í undirkafla í 

inngangi um aðferðafræði og gagnasöfnun þar sem lýst er umræddri rannsókn og 

aðferðafræði tilviksrannsókna sem hún er byggð á. Þar á eftir kemur fræðilegi hlutinn í 

nokkrum köflum þar sem farið er yfir hugmyndir fræðimanna um ólíkar nálganir á dreifingu á 

fjármagni hins opinbera, valddreifingu, svæðisbundnum ójöfnuði, áherslur þingmanna og 

stjórntæki hins opinbera. Þar er einnig kynning á rannsóknarsvæðunum; Akureyri á 

Norðurlandi eystra og Reykjanesbæ á Suðurnesjum. Í fræðilega kaflanum er einnig tekið fyrir 

allar þær stofnanir sem voru kannaðar fyrir rannsóknina; Akureyrarhafnir, Reykjaneshafnir, 

Verkmenntaskólinn á Akureyri, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Sjúkrahúsið á Akureyri og 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Niðurstöður rannsóknarinnar koma fram í kafla sex. Þar koma 

fram niðurstöður úr viðtölunum og auk þess er tengt þær niðurstöður við fræðilegar heimildir. 

Umræðukaflinn kemur í beinu framhaldi en þar verða helstu niðurstöður tíundaðar og 

umræðum um þær varpað fram með tillögum til endurbóta auk lokaorða.  
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2 Hugmyndir um dreifingu á fjármagni hins opinbera 

Fjárhagsleg valddreifing er ferlið sem stjórnar tekjum og gjöldum frá ríkisvaldinu gegnum lægri 

stjórnvöld eins og sveitastjórnir. Umfang fjárhagslegrar valddreifingar fer eftir getu lægri 

stjórnstiga til að geta tekið sjálfsstæðar ákvarðanir varðandi tekjur og gjöld innan síns svæðis, 

án beinnar aðkomu ríkisvaldsins (Sacchi og Salotti, 2011). Flestar rannsóknir greina áhrifin frá 

fjárhagslegri valddreifingu út frá einhvers konar mælikvarða á mismun milli svæða en neikvætt 

samband virðist vera á milli valddreifingar og mismununar milli svæða hjá þróuðum löndum. 

Með neikvæðu sambandi er átt við að því meiri sem valddreifingin verður hjá hinu opinbera, 

því meiri mismunur getur komið fram hjá ólíkum svæðum landsins sem getur þá farið eftir 

atriðum eins og framgöngu þingmanna tiltekinna svæða o.s.frv. Þetta kerfi getur í raun dregið 

úr sanngirni fjárúthlutanna til mismunandi svæða. Það er byggt á fjárhagslegu valdframsali og 

þeirri forsendu að hegðun stjórnmálamanna sé aðlöguð að þörfum íbúa (Sacchi og Salotti, 

2011). 

2.1 Valddreifing og dreifing á fjármagni  

Það sem helst hefur verið talið hafa áhrif á valddreifingu og hvað ákvarði hana eru þættir eins 

og íbúafjöldi landsins, tekjur á mann og stig lýðræðis (Panizza, 1999). Jákvæð tengsl virðast 

vera á milli fjárhagslegrar valddreifingar og stærðar landsins, tekjur á íbúa og stig lýðræðis. 

Einnig getur krafa um valddreifingu verið drifin áfram af svæðisbundinni fjárhagslegri 

mismunun (Sacchi og Salotti, 2011). Samkvæmt Shah (2004) er valddreifing leið til að styrkja 

lýðræðislegar stofnanir og grunnréttindi íbúa. Valddreifing virðist hins vegar auka 

tekjuójöfnuð. Því meiri sem valddreifing eða fráhvarf frá miðsstýringu er, þeim mun meiri er 

ójöfn dreifing tekna meðal einstaklinga innan sama lands (Sacchi og Salotti, 2011). Rökin sem 

eru alltaf notuð til að réttlæta framkvæmd fjárhagslegrar valddreifingar út frá efnahagslegu 

samhengi eru byggð á þeirri trú að framsal á fjárhagslegu valdi til lægra settra stjórnvalda eins 

og sveitastjórna leiði til aukinna afkasta í opinberum verkefnum og eflingu í efnahagslegri 

þróun og vexti. Fjárhagsleg valddreifing muni þannig auka afköst í nýtingu aðfanga vegna þess 

að sveitastjórnir hafa ákveðið forskot á upplýsingum umfram ríkisstjórnir þegar kemur að því 

að bregðast við þörfum íbúa svæðisins. Þessi skilvirkni endurspeglast enn betur í færanleika 

íbúafjöldans. Slíkar aðstæður myndu hvetja ýmis mismunandi svæði til að keppast við hvort 

annað með því að reyna að laða að sér íbúa og farandfólk og þannig nýta aðföng þeirra með 

því að efla efnahagslega þróun og vöxt svæðisins (Ezcurra og Pascual, 2008).  
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Sveitarfélög á Íslandi hafa þar til á allra síðustu árum verið fjöldamörg. Undanfarin ár hafa 

þó komið fram háværari raddir um mikilvægi þess að fækka sveitarfélögum aðallega til að 

draga úr kostnaði og til að auka hagræðingu íbúa. Milli áranna 1994 og 2006 varð ein mesta 

fækkun sveitarfélaga á Íslandi þegar sveitarfélögum fækkaði úr 196 í 79. Fjárhagslegur 

ávinningur við fækkun sveitarfélaga er meðal annars fólgin í færri bæjarstjórnum og 

yfirstjórnum auk þess sem hægt er að ná inn hagkvæmni stærðar, þ.e. úrræði sveitarfélaga 

eru oft hagkvæmari þegar kostnaður deilist á fleiri en færri íbúa og má þar nefna skólamál og 

vegagerð (Grétar Þór Eyþórsson, 2014). 

Þó þarf að hafa í huga tengslin milli stærðar sveitarfélaga og lýðræðis íbúa. Kjær og 

Mouritzen (2003) hafa fjallað um hugtakið bolmagn sveitarfélaga sem samanstendur af fimm 

atriðum: 

• Aðgerðar- og þróunargeta sem snýst um getuna að leysa staðbundin verkefni í því 

skyni að þróa samfélagið áfram.  

• Skilvirkni og hagkvæmni sem snýst um getuna til að veita góða þjónustu.  

• Þjónustubolmagn sem snýst um getuna til að annast verkefni frá ríkisstjórn. 

• Faglegt bolmagn sem fjallar um getuna til ákvarðanatöku til faglegra krafna. 

• Breytingar- og aðlögunargeta sem fjallar um að geta aðlagað sig að breyttu 

efnahagslegu og félagslegu umhverfi (Kjær og Mouritzen, 2003).  

Árið 2003 var kynnt af Alþingi og Sambandi sveitarfélaga verkefnið: Átak til eflingar 

sveitarstjórnarstigsins. Aðalmarkmiðin sem voru sett fram í átakinu voru: 

• Að gera sveitarfélög fær um að geta sinnt lögbundnum verkefnum sínum án þess að 

stofna til samvinnu við önnur sveitarfélög. 

• Að efla sveitarfélögin.  

• Að gera sveitarfélögin fær um að taka við enn fleiri verkefnum frá ríkinu.  

• Að efla fjárhag sveitarfélaga.  

• Að efla fagmennsku og þjónustu sveitarfélaganna (Grétar Þór Eyþórsson, 2014). 
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Með því að draga úr fjárhagslegu valdi til sveitastjórna gæti ójafnvægi milli svæða aukist 

að minnsta kosti til skemmri tíma litið. Fjárhagsleg valddreifing virðist vera algengari hjá 

ríkisstjórnum í löndum þar sem reynt er að draga úr fjármagni vegna niðurskurðar. Einnig er 

algengara í þeim tilfellum að um sé að ræða aðferð til að draga pólitísk völd frá höfuðborginni 

og dreifa til svæða á landsbyggðinni (Ezcurra og Pascual, 2008). Ójöfnuður milli svæða er 

skilgreindur sem ójafnvægi í fjárhagslegri framleiðni meðal ákveðinna svæðiseininga landsins. 

Þetta er mikilvægur þáttur sem hefur lítið verið rannsakaður, þ.e. hvernig eru hagsmunir 

einstaklinga og svæða metnir sem hluti af opinbera kerfinu (Lee og Rogers, e.d.). 

2.2 Svæðisbundinn ójöfnuður 

Svæðisbundinn ójöfnuður er tengdur við lægra sett stjórnvöld eins og sveitastjórnir. 

Stjórnmálamenn frá ríkum svæðum eru taldir hafa áhrif og völd til að þvinga tekjur í átt til eigin 

svæða. Stjórnmálamenn ákveðinna svæða hafa þess vegna oft markmið svæða sinna í forgangi 

í því skyni að hámarka hagsmuni kjósenda sinna hvað varðar dreifingu á þjóðlegum eigum og 

auðlindum. Hvort og hvernig svæðisbundnir stjórnmálamenn geta hlúð að þeirra eigin 

áherslum og stefnumálum fer að miklu leyti eftir því hvort fulltrúinn fylgi áherslum kjósenda 

sinna eður ei (Rogers, e.d.).  

Í bók Gunnars Helga Kristinssonar (1999) Úr digrum sjóði kemur fram að það er til staðar 

töluverð neikvæð fylgni milli útgjalda per íbúa og íbúafjölda á mismunandi svæðum. Þá skipta 

dreifing og vægi atkvæða gífurlega miklu máli þegar kemur að útgjöldum til vegamála, 

hafnamála, heilsugæslu, dómsmála, grunnskóla, fræðsluskrifstofu og lán og styrki 

Byggðastofnunar. Almennt séð virðist venjan hafa verið sú að eftir því sem færri íbúar búa á 

ákveðnu svæði, þeim mun hærri fjárlög fái þeir og öfugt. Gunnar Helgi telur einnig að ólík 

pólitísk valdahlutföll milli svæða séu betri skýring fyrir því hvernig útgjöld dreifast milli svæða 

landsins frekar en byggðasjónarmið og íbúafjöldi. Hann jafnframt telur að leiða megi að því 

líkum að fyrirgreiðsluhlutverk þingmanna skili svæðum þeirra oft umtalsverðum fjármunum 

við gerð fjárlaga. Þingmenn frá landsbyggðinni eru mun líklegri til að vinna náið með 

kjósendum sínum gagnvart vandamálum þeirra auk þess að vera í leiðinni talsmenn fyrir 

bættum aðstæðum síns heimasvæðis miðað við þingmenn höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt 

Evu Marín Hlynsdóttur og Evu H. Önnudóttur (2018) kom fram að þingmenn frá landsbyggðinni 

sögðust oftar vera til staðar fyrir kjósendur sínar og tjáðu mikilvægi þess að vita hvað væri um 
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að vera í samfélaginu þeirra. Þingmenn frá höfuðborgarsvæðinu lögðu minni áherslu á að vera 

á staðnum en aukna áherslu á að koma fram í fjölmiðlum. 

Tekjuójöfnuður og svæðisbundinn fjárhagslegur mismunur hefur hvort tveggja breyst 

mikið á undanförnum árum. Hjá mörgum OECD löndum var tekjuójöfnuður tiltölulega 

stöðugur um 1980 en næstu tvo áratugi eftir það jókst ójöfnuðurinn til muna. Vöxtur 

svæðisbundins ójöfnuðar eftir árið 2000 virðist vera mestur í Bretlandi og í Bandaríkjunum á 

meðan tekjuójöfnuðurinn hefur verið stöðugur í Frakklandi og Belgíu (OECD, 2008). Mörg lönd 

hafa á svipuðum tíma sett sér markmið um virka stefnu til að minnka tekjuójöfnuð og fátækt 

auk þess að umbreyta efnahagslegri miðstýringu. Þó ber að geta þess að ekki er til skýr 

skilgreining um efnahagslega mismunun milli svæða (Sacchi og Salotti, 2011). Þrátt fyrir það  

hafa rannsóknir sýnt að eftir því sem fjárhagsleg samþætting og svæðisbundin sérhæfing eykst 

virðist vera sem að mismunur milli svæða aukist (Stegarescu, 2009).  

Svæðisbundinn ójöfnuður mótar einnig úthlutun fjármagns hins opinbera. Með auknu 

ójafnvægi milli svæða eru auknar líkur á því að þeir sem taka ákvarðanir varðandi fjárútlát 

samþykki frekar að fjármagna stefnur um svæði sem aðstoða íbúa almennt á öllum svæðum 

heldur en þeir sem eru sértaklega tengdir ákveðnu landsvæði (Lee og Rogers, e.d.). 

Einstaklingar deila efnahagslegum aðstæðum svæðisins með þáttum eins og atvinnustigi og 

verði á húsnæði. Íbúum á hverju svæði fyrir sig er sérstaklega umhugað um reglugerðir sem 

varða svæðið þeirra eins og til dæmis reglugerðir varðandi umhverfið, uppbyggingu innviða og 

önnur sameiginleg svæðisbundin kjör og eignir. Sökum þess er hægt að halda því fram að 

viðeigandi pólitískir þátttakendur eins og kjósendur og þeir sem njóta hagsmuna af ýmsum 

pólitískum gjörningum ásamt stjórnmálamönnum sem eru fulltrúar fyrir svæðið, leggi mikla 

áherslu á velgengni svæðisins, öryggi þess og að hámarka ávinning svæðisins frá pólitískri 

miðstýringu. Sameiginleg hlutskipti eru mikilvæg svo lengi sem samvinna sé möguleg fyrir 

stjórnmálamenn til að berjast fyrir málefnum svæðisins (Rogers, e.d.).  

Hagsmunir svæða koma hvað mest fram í gegnum stjórnmálamenn sem fara fyrir 

málefnum íbúa síns svæðis. Stjórnmálamenn hafa hvata af því að vinna að sameiginlegum 

hagsmunum svæðisins í því skyni að hámarka atkvæðafjölda fyrir kosningar og að tryggja sér 

þannig áframhaldandi pólitískan stuðning. Pólitískar stofnanir geta haft áhrif á hvernig 

svæðisbundinn ójöfnuður leiðir til mismunandi pólitískrar útkomu á öllum stigum framsögu 

laga og reglugerðar. Dæmi um þetta er þjónusta við kjósendur (e. constituency service) þar 
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sem þingmenn og kjörnir fulltrúar vinna að verkefnum og hagsmunamálum tengdum sínum 

kjósendum og svæði. Fyrirfinnst þessi þjónusta í mismiklum mæli og í mismunandi formi jafnt 

á Íslandi sem og í öðrum löndum (Lee og Rogers, e.d.). 

Í íslensku samhengi þá hefur Gunnar Helgi Kristinsson (1999) bent á að það skipti einnig 

miklu máli hvernig styrkleikahlutföllin dreifast í þinginu sjálfu en það á við dreifingu 

stjórnmálaflokkanna, hverjir sitja í fastanefndunum og hvaða svæði landsins búa að því að eiga 

ráðherra. Hlutföll í fagnefndum og í fjárlaganefnd virðast ekki skipta miklu máli hvað varðar 

dreifingu fjármuna til svæða landsins. Stjórnvöld geta verið auðkennd sem meira 

svæðisbundin, þegar völd eru tileinkuð ákveðnum svæðum, eða meira einstaklingsbundin þar 

sem völdin eru úthlutuð til meirihlutans. Niðurstöður Lee og Rogers (e.d.) sýndu að neikvæð 

fylgni bendi til ójöfnuðar milli svæða og er tengd breytingu í forgangsröðun og kemur þar með 

auknar hömlur gagnvart almannagæðum á viðkomandi svæði. Einnig kom fram að almennt er 

svæðisbundinn ójöfnuður tengdur stöðnun í opinberum útgjöldum og andspyrnu við úthlutun 

fjárlaga sem beint er sérstaklega til ákveðinna svæða. Niðurstöður þeirra benda til mikilvægi 

þess að það ríki svæðisbundinn áhugi fyrir útgjöldum hins opinbera og beinist í auknum mæli 

að svæðisbundnu samstarfi í miðstýrðri ákvarðanatöku. Svæðisbundið ójafnvægi snertir 

stjórnmál vegna þess að einstaklingar frá sama landsvæði hafa sameiginleg áherslumál sem 

hægt er að skilgreina betur í minni hópum og svæðum. Einnig hafa stjórnmálamenn hvatningu 

til að höfða til íbúa í því skyni að vinna kosningar.   

Samkvæmt Beramendi (2012) getur ójafnvægi milli svæða verið tilkomið vegna þess að 

dregið er úr miðstýringu í útgjöldum hins opinbera. Ójafnvægi milli svæða getur einnig verið  

vegna þess að mörg svæði búa yfir takmörkuðum skattagrunni sem getur dregið úr fjárveitingu 

ríkis- og sveitastjórna. Stjórnvöld hafa almennt áhyggjur af svæðisbundnu ójafnvægi vegna 

þess að það felur í sér pólitískan óstöðugleika, það getur komið fram samfélagslegt bakslag 

gagnvart stefnumálum stjórnvalda og það gæti leitt til hindrana í fjárfestingum (Lee, 2014).  

Samkvæmt rannsókn Vífils Karlssonar (2005) er eðlilegt að stærsta umsýslan sé á 

höfuðborgarsvæðinu og að Landspítalinn og flestir háskólar Íslands séu staðsettar þar sem 

mannmergðin er sem mest. Hægt væri að meta hlutfall mismunandi landsbyggða með 

gjaldahlutdeild frekar en með hlutlægum hætti eins og verið er að gera nú. Með 

gjaldahlutdeild væri hægt að miða við að fjármagn frá ríkinu færi til landsvæða í samræmi við 

hlutfall svæðisins af mannfjölda landsins. Ef tæplega 13% íbúa Íslands búa í 
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Norðausturkjördæmi til dæmis, þá væri gjaldahlutdeild ríkisins til Norðausturkjördæmis 12,3% 

útgjalda í einhverjum tilteknum málaflokki. Svo er spurning hvort þessi aðferð þyki sanngjörn 

eða ekki. Rannsóknir eftir Vífil Karlsson (2005) og Þórodd Bjarnason (2011) hafa sýnt að 

talsverður munur er á milli þeirrar starfsemi og þjónustu sem íbúar landsbyggðarinnar annars 

vegar og höfuðborgarsvæðisins hinsvegar fá fyrir skattpeningana sína.   

2.3 Stjórntæki og stefnumótun hins opinbera 

Samkvæmt formgerðarflokkun Lowi´s (e. policy typology) eru til fjórar mismunandi tegundir 

af stefnu ríkisstjórna: Regluvæðing (e. regulatory policies) sem er dæmi um stefnu þar sem 

koma fram takmarkanir og skilyrði á hegðun einstaklinga og samfélagsins. Dæmi um 

regluvæðingu er umhverfisvernd. Úthlutandi stefnur (e. distributive policies) er stefna sem er 

einskonar bjargráð til að beina að eða deila út opinberum gæðum. Dæmi um úthlutandi stefnu 

eru skipulagsmál sveitarfélaga. Jöfnunaraðgerðir (e. redistributive policies) á við stefnur sem 

breyta úthlutun gæða sem eru þegar til. Dæmi um jöfnunaraðgerðir eru velferðarmál. Að 

lokum er kjördæmaskipan og stjórnskipulag en þær stefnur ýmist byggja upp eða breyta 

skipulagi hjá opinberum stofnunum samfélagsins. Hér á meðal annars við breytingar á 

stjórnskipan (Knill og Tosun, 2012). 

Samkvæmt Salamon (2002) eru stjórntæki hins opinbera skilgreind aðferð sem felur í sér 

sameiginlegt átak í því skyni að taka á fyrirliggjandi samfélagslegu verkefni. Stjórntæki í eðli 

sínu eru stýringartækni. Stjórntæki hins opinbera bæði móta og skipuleggja aðgerðir hins 

opinbera. Gera þarf greinarmun á verkefnum (e. programmes), stefnu (e. policy) og 

stjórntækjum (e. tools). Stjórntæki skiptast í ytri og innri stjórntæki. Ytri stjórntæki meðal 

annars snúa að atriðum sem varða samfélagið í heild, ekki bara stjórnvöld. Innri stjórntæki eru 

meðal annars fjárlagagerð, innkaup hins opinbera og starfsmannamál.  

Stjórntæki hafa mismunandi áhrif en áhrifin eru metin eftir jöfnuði, skilvirkni, áhrifum 

þeirra, stjórnunarmöguleikum, lögmæti þeirra og pólitískum fýsileika. Áhrif (e. effectiveness) 

á við þegar allir þátttakendur eru undir sömu stjórn. Hér er engin þörf á samningum og auknir 

möguleikar eru á samráði og samhæfingu og minni kostnaður snýr að viðskiptum og 

samskiptum. Hagkvæmni/skilvirkni (e. efficiency) getur verið flókin stærð þar sem erfitt er að 

mæla áhrif skilvirkni en helst er reynt að bera saman opinberan rekstur við einkarekstur. Erfitt 

er þó að staðhæfa hvort sé betra kerfi. Jöfnuður/jafnræði (e. equity) snýst um að jöfnuður er 

alla jafnan meiri hjá hinu opinbera miðað við einkaaðila þar sem ríkið og stofnanir þess er ekki 
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drifið áfram af hagnaðarmarkmiðum eingöngu. Nýsköpun og aðlögunarhæfni (e. innovation 

and responsiveness) snúast um það að stofnanir hins opinbera eru alla jafnan svifaseinar þegar 

kemur að breytingum og aðlögunarhæfni er almennt lítil. Lögmæti og pólitískur fýsileiki (e. 

legitimacy/political feasibility) á við þá hættu sem getur myndast varðandi pólitíska misnotkun 

á styrkjum og almannafé. Þetta varðar trúverðugleika, tiltrú og traust. Meginrökin fyrir 

opinberum rekstri er að auka jöfnuð í samfélaginu (Salamon, 2002).  

  



22 

3 Áhrifavaldar á dreifingu fjármagns ríkisins 

Samkvæmt rannsókn Lee og Rogers (e.d.) er gert ráð fyrir því að fjárhagsáætlunarkerfið 

endurspegli valkosti pólitískra fulltrúa með svæðisbundin notagildi tengt fjárhagslegri 

framleiðni viðkomandi svæðis og dreifingu framleiðni yfir önnur svæði landsins. Það er 

talsverð einföldun að halda því fram að áherslur stjórnmálamanna séu eingöngu ákvarðaðar 

af fjárhagslegri stöðu þeirra svæðis.  

Vandinn er samt sem áður sá að fjármunirnir eru takmarkaðir þar sem skattlagning á íbúa 

getur ekki verið endalaus því skattgreiðendur greiða mestan kostnað af starfsemi ríkissjóðs. 

Ríkisvaldið þarf því að forgangsraða fjármunum hverju sinni en ákvarðanir um nýtingu og 

dreifingu á fjármunum ríkisins er flókið pólitískt ferli. Í ferli fjárlaganna koma oft fram deilur 

milli þess að velja úr fagleg markmið, hugsjónir stjórnmála og hagsmuni stjórnmálamanna 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999). 

3.1 Áhrif þingmanna á dreifingu fjármagns 

Meðal umdeildustu mála sem snerta íslenska byggðaumræðu er skipting ríkisútgjalda milli 

landsbyggðarinnar annars vegar og höfuðborgarinnar hinsvegar. Viðhorf landsbyggðarinnar 

snýr að sanngirni og félagslegu réttlæti en viðhorf höfuðborgarsvæðisins snýr að því að mikill 

meirihluti landsmanna býr á svæðinu og eigi ríkissjóður því eðlilega að leggja umtalsvert meira 

til höfuðborgarsvæðisins. Þó þarf einnig að hafa í huga ólíka hagsmuni íbúa frá mismunandi 

landsvæðum ásamt stöðu hvers samfélags hvað varðar atriði eins og tekjuöflun og 

skuldastöðu. Íslenskar rannsóknir á dreifingu ríkisútgjalda eru mjög fáar. Í rannsókn Þórodds 

Bjarnasonar og Jóns Þorvalds Heiðarssonar (2013) kom fram að samkvæmt fjárlögum árið 

2011 mátti sjá að starfsemi ríkisins á Norðurlandi eystra var um 11% minna en mannfjöldinn 

þar, sem munaði rúmum 74. þ. kr á hvern íbúa á ári. Þegar miðað var við Austurland kom fram 

að starfsemi ríkisins var 23% minni en mannfjöldinn gaf til kynna sem var rúmlega 159 þ. kr á 

hvern íbúa á ári sem munaði um. Þeir benda á að íslenska ríkið leggi til svipaða upphæð til 

svæðanna til að halda úti þjónustu við íbúa og fer í að styrkja íslenskan landbúnað. 

Ríkari svæði og ríkari einstaklingar hafa minni teygniþörf fyrir opinbera þjónustu sem gefur 

þeirra stjórnmálamönnum sterkari samningsstöðu þegar verið er að semja um fjárlög (Rogers, 

e.d.). Samkvæmt Vífli Karlssyni (2005) kemur fram að þegar fjárlögum er ekki ráðstafað í 

hlutfallslegu samræmi við landssvæði, þá eru yfirgnæfandi líkur á að hagvöxtur annars svæðis 

muni aukast á kostnað hins svæðisins. Með öðrum orðum, því meira fjármagn sem Alþingi 
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ákvarðar til ákveðins landsvæðis, þá mun draga úr fjármagni til annars svæðis á móti. 

Samkvæmt rannsókn Vífils þá er til staðar misræmi milli landssvæða þegar horft er til 

ráðstöfunar á opinberu fjármagni. Einnig, það sem fylgir í kjölfarið er að með þessu 

fyrirkomulagi er í raun verið að grafa undan hagvexti á einum stað meðan verið er að efla 

hagvöxt á öðrum stað á móti án þess þó að það sé raunverulegt markmið hins opinbera.  

Samkvæmt Kraus (2013) er algengt að þingmenn taki upp áberandi baráttumál fyrir svæðin 

sín og kjósendur sína. Sú stefna birtist þó yfirleitt á þann veg að ekki er mætt þörfum fátækari 

svæða eða svæða sem fái alla jafnan lægri fjárlög. Flest ríki skipta íbúum sínum sem kjósendum 

niður á kjördæmi. Aðalástæðan fyrir því var til að kjósendur væru nærri sínum kjörnu 

fulltrúum. Það gæti þó komið upp sú staða að málefni svæðisins og landsins fari ekki saman 

og viðkomandi þingmenn gætu aðhyllst sýn svæðisins síns fremur en áliti Alþingis. Þessi staða 

er erfið sér í lagi í ljósi þess að viðkomandi þingmaður er kosinn á Alþingi af sínum kjósendum 

á svæðinu. Kjósendur gætu álitið það svik eða metnaðarleysi að berjast ekki fyrir heimasvæði 

þingmannsins. Á hinn bóginn er viðkomandi þingmaður einnig þingmaður Íslands og málsvari 

allra Íslendinga. Almennt séð virðist vera meira samband á milli stofnanna á landsbyggðinni 

við sína þingmenn heldur en þekkist á höfuðborgarsvæðinu (Eva Marín Hlynsdóttir, 2016). Svo 

virðist vera að það sé svæðisbundinn munur varðandi hagsmuni höfuðborgarsvæðisins annars 

vegar og landsbyggðarinnar hinsvegar. Þó er ljóst að flest allir þingmenn miði við það að vera 

í nánu sambandi við kjósendur sína og svæðið sitt og auk þess virðist almennt auðvelt fyrir 

Íslendinga að ná sambandi við þingmenn landsins. Svo virðist vera að þingmenn 

landsbyggðarinnar séu í góðu sambandi við kjósendur sína samkvæmt venju en það virðist þó 

ekki vera það sama upp á teningnum meðal þingmanna höfuðborgarsvæðisins (Eva Marín 

Hlynsdóttir og Eva H. Önnudóttir, 2018). 

Grundvallaratriði í öllum velferðarríkjum snýr að því að þegnar eigi að fá að njóta 

sameiginlegrar þjónustu eftir þörfum hverju sinni auk þess sem allir þegnar leggja sitt af 

mörkum eftir getu til samfélagsins í formi vinnu og skatta. Atriði sem ná heildrænt yfir alla íbúa 

eru til dæmis ellilífeyrisgreiðslur og örorkubætur sem fara til þeirra íbúa sem eiga rétt á slíkum 

bótum. Að sama skapi er styrkt landbúnaðarsvæði eftir stærð íbúa o.s.frv. En þegar kemur að 

dreifingu fjármuna milli mismunandi svæða landsins fer það eftir ákvörðun Alþingis, 

viðkomandi ríkisstjórnar og áherslum hennar hverju sinni ásamt áliti frá embættismönnum 

ríkisins. Meginreglan varðandi kostnað við útlagða þjónustu er að því dreifðari sem byggðin er 

því dýrari verður þjónustan. Það er dýrara að halda úti þjónustu í dreifðum byggðum landsins 
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eins og menntun, heilbrigðisþjónustu og samgöngur. Viðhorf fólks er gjarnan misjafnt gagnvart 

dreifingu fjámuna, sumir telja að leggja eigi niður dýra óhagkvæma þjónustu fyrir fáa íbúa en 

með því er ekki gengið út frá þeim meginreglum velferðasamfélaga sem segir að allir íbúar eigi 

rétt á ákveðinni grunnþjónustu eins og mennta- og heilbrigðisþjónustu (Þóroddur Bjarnason 

og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013). 

Ein ástæða fyrir því af hverju gjöld á íbúa landsins eru mismunandi, er sú að kjördæmin 

búa við mismikið pólitískt vægi sem hefur áhrif á framlög ríkisins til þeirra. Atriði sem skipta 

máli í þessu samhengi eru meðal annars hversu margir ráðherrar séu frá viðkomandi 

kjördæmi, aðgangur að þingmönnum og fjárlaganefnd o.s.frv. Tvær aðalskýringar hafa einkum 

verið lagðar fram út frá mismunandi fjárlögum til mismunandi svæða landins, en það eru 

stjórnmálavægi og íbúafjöldi. Það sem átt er við með stjórnmálavægi er hversu góður 

aðgangur er hjá kjördæminu að pólitískri ákvarðanatöku. Pólitískt vægi hvers kjördæmis getur 

verið mismunandi og fer helst eftir því hvort þingmenn svæðisins séu ráðherrar og í hversu 

miklum samskiptum viðkomandi þingmaður er við svæðið sitt (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2007).  

3.2 Dreifing fjármuna í gegnum fjárlög 

Á tímabilinu frá 1910 – 2001 eða á tæpri öld jukust íbúar Íslands úr 85.000 manns í 286.000 

manns. Fjöldi íbúa í dreifbýli jókst úr 70.000 manns í 108.000 manns. Á þessum sama tíma 

fjölguðu íbúum höfuðborgarsvæðisins frá 15.000 íbúum í 180.000 íbúa. Hlutfall íbúa 

höfuðborgarsvæðisins óx því úr 18% í 63% af íbúum landsins. Eðlilegt er því að ætla að dreifing 

fjármuna fari að stærstum hluta til höfuðborgarsvæðisins þar sem meira en helmingur íbúa 

landsins býr. Með þessum aukna íbúafjölda eykst einnig þjónusta, stjórnsýsla o.fl sem eðlilegt 

er að finnist ekki í eins miklu magni og stærð í dreifbýli eins og í þéttbýli (Þóroddur Bjarnason 

og Þórólfur Þórlindsson, 2006).  

Gunnar Helgi Kristinsson (1999) bendir á að þegar leysa þarf vandamál í opinberri 

stjórnsýslu eins og að ákvarða hvernig eigi að dreifa fjárlögum, er oft notast við kostnaðar- og 

ábatagreiningu. Gallinn við greininguna er þó að ekki er alltaf hægt að mæla áhrifin af henni. 

Einnig skapar það vandamál að kostnaðar- og ábatagreining fjallar ekki um dreifingu kostnaðar 

né hver ábatinn sé á meðlimi samfélagsins, einungis er um að ræða heildarsummu og hvernig 

hún dreifist. Hann segir jafnframt að ef farið er pólitísku leiðina má segja að íbúar hafi með 

lýðræðislegum kosningum veitt stjórnmálamönnum landsins vald til þess að úthluta 
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fjármunum ríkissjóðs. Á það hefur verið bent að ákvarðanir um fjárlög eru yfirleitt settar 

miklum skorðum þar sem íslenska ríkið og stjórnsýslan hefur ákveðnar skyldur og býr við 

lagaumhverfi. Stofnanir ríkisins hafa til dæmis margar hverjar lögbundin verkefni sem óheimilt 

er í lögum að vanrækja. Má þar nefna heilsugæslu og skólamál. Þó þarf að hafa í huga að ef 

skattinnheimta verður of mikil skapast við það auknar byrðar og erfiðleikar fyrir samfélagið og 

fyrirtæki ásamt lífskjörum almennt (Jón Magnússon, 2017). 

Árið 2016 komu út ný lög um opinber fjármál. Markmiðið með lögunum var að stuðla að 

bættri hagstjórn og að efla ábyrga stjórn í opinberum fjármálum. Eitt aðal markmið laganna 

snéri að því að setja fram heildstæða stefnumörkun í opinberum fjármálum og að tryggja 

hagkvæma og skilvirka fjárstjórn (Lög um opinber fjármál nr. 123/2015). Með lögunum um 

opinber fjármál komu fram skýr markmið varðandi ábyrgð og eftirlit. Þó þykir vanta í lögin 

ákveðin tengsl við afköst sem náð er fram. Það er þó erfitt að bera saman gjöld mismunandi 

stofnanna og fjárhagslegar skuldbindindingar þeirra. Ekki koma fram tengsl við afköst 

stofnanna og ákvarðanir fjárlaga eru bara settar fyrir eitt ár í senn og því erfitt að áætla eða 

gera lengri framtíðarsýn fyrir stofnanir (Jón Magnússon, 2017). Fjármunir ríkisins dreifast um 

allt samfélagið, til sveitarfélaga, til stofnanna og til mismunandi landssvæða. Aldrei er hægt að 

verða við öllum beiðnum um fjárstuðning frá hinu opinbera og staðreyndin er sú að flestar 

beiðnir koma út frá vilja til að bæta hagsmuni almennings en sumar kröfur eru til að bæta eigin 

hagsmuni eða hagsmuni viðkomandi svæðis (Gunnar Helgi Kristinsson, 1999). Jón Magnússon 

(2017) bendir á að þrátt fyrir að nokkuð vel hafi tekist til við að dreifa valdi frá ríkisvaldinu yfir 

til stofnanna þá hafi ábyrgðin ekki fylgt sömu leið. Óljóst er oft á tíðum hver ber ábyrgð á 

ýmsum verkefnum og misræmi er milli mismunandi málaflokka hvort um sé að ræða 

dreifstýringu eða miðstýringu.  

Fjárlagagerð er mjög mikilvægt tæki þegar kemur að því að vinna gegn svæðisbundnum 

ójöfnuði en fjárlagagerðin sjálf hefur margvíslegan tilgang og ber þar helst að nefna að hún er 

lagarammi um fjárhagsáætlanir hins opinbera og stofnanir þeirra. Fjárlagagerðin felur í sér 

áherslur ráðuneytanna sem eru byggðar upp á forgangsröðun verkefna hverju sinni. 

Fjárlagagerð er stefna ríkisstjórnarinnar og Alþingis og endurspeglar áherslumál þeirra. 

Fjárlögin koma út einu sinni á ári og gilda fyrir eitt ár í senn. Fjárlög hafa hins vegar enga 

lagaheimild yfir öðrum lögum (Jón Magnússon, 2017). 
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Fjármálaáætlun er áætlun sem gefin er út af ríkisstjórn og fjallar um greiningu á 

efnahagsmálum hverju sinni, markmið fjármálastefnu og hvernig ríkisstjórnin ætli sér að ná 

þeim markmiðum. Fjármálastefna er stefna ríkissjóðs sem snýr að markmiðum í opinberum 

fjármálum. Fjármálastefnan nær yfirleitt yfir fimm ára tímabil. Fjárveiting skiptist upp í fjóra 

hluta: fjárfestingarframlag, fjármagnstilfærslu, rekstrarframlag og rekstrartilfærslu. Fjárveiting 

er ráðstöfun á fjárheimild en fjárheimild er heimild sem Alþingi veitir í fjárlögum og 

aukafjárlögum til að geta ráðstafað opinberu fjármagni til ýmissa málaflokka. Í 11. grein laga 

um opinber fjármál kemur fram samskipti og samráð milli ríkis og sveitarfélaga. Þar segir að 

ráðherra skuli tryggja samstarf við sveitarfélög þegar kemur að því að móta bæði 

fjármálaáætlun og fjármálastefnu. Umræddur undirbúningur á að koma frá ráðherra 

sveitastjórnarmála. Þar er meðal annars tilgreint mikilvægi þess að taka fram verkaskiptinguna 

milli ríkis og sveitarfélaga auk fjármögnunar opinberrar þjónustu (Lög um opinber fjármál nr. 

123/2015).  

Frumvarp til fjárlaga er lagt fram á hverju ári á fyrsta fundi haustþingis Alþingis. 

Frumvarpið á að vera í samræmi við fjármálaáætlun. Alþingi á að leita eftir áliti 

Byggðastofnunar innan fjögurra vikna frá því að frumvarpið er lagt fram, en umsögnin á að 

byggja á byggðaþróun í landinu. Þegar leggja á fjárlagafrumvarpið til laga þarf að liggja fyrir 

hvaða áhrif frumvarpið hefur á ríkissjóð í heild sinni, hvaða skuldbindingar frumvarpið ber með 

sér og máta þær forsendur við forsendur fjármálaáætlunar (Lög um opinber fjármál nr. 

123/2015). Lögin um opinber fjármál snúa að stefnumótun í opinberum fjármálum en í upphafi 

hvers kjörtímabils er sett fram fimm ára stefnumörkun ásamt fjármálaáætlun og 

fjármálastefnu til fimm ára einnig. Lögin segja til um að skipa eigi Fjármálaráð sem eigi að vera 

óháð stjórnvöldum. Samráð er haft við samtök sveitarfélaga við vinnslu stefnumótunarinnar 

(Jón Magnússon, 2017). 

Árið 2017 voru heildarútgjöld íslenska ríkisins 801 milljarðar (ma) króna. Stærsti 

útgjaldaliðurinn eða 26% voru vegna félags-, húsnæðis-, og tryggingarmála eða um 208 ma.kr. 

Þar strax á eftir komu heilbrigðismál með 25% eða um 201 ma.kr. Þegar horft er til útgjaldanna 

eða skatta á íbúa landsins þá eru útgjöldin langmest tilkomin vegna heilbrigðismála eða 333 

þúsund á íbúa að meðaltali á árinu 2017 en aðeins 84 þúsund á íbúa eru vegna framhaldsskóla. 

Samkvæmt tölum frá OECD er fátækt hvergi minni en á Íslandi. Einnig ber að nefna að staða 
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kynjanna er hvergi jafnari innan OECD ríkjanna heldur en á Íslandi (Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið, 2017).  

Fjárlagagerð er þannig mjög miðstýrt ferli sem sett er ýmsum skorðum til að ekki sé farið 

út fyrir ramma fjárlaga. Stærsti hluti pólitísku ábyrgðarinnar liggur hjá ríkinu og aðeins lítill 

hluti liggur hjá sveitarfélögunum. Þegar horft er til heildarniðurstaðna fjárlaganna er ljóst að 

pólitíkin í málinu, þ.e. úrslit kosninga og myndun ríkisstjórna hefur töluverð áhrif á það hvernig 

fjárlögin dreifast til mismunandi svæða landsins (Kraus, 2013). 
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4 Fjárlög eftir sviðum og stofnunum 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig útgjöld ríkisins dreifast með fjárlögum til þeirra 

málaflokka sem rannsóknin beinist að; Fjárlög til heilbrigðismála, fjárlög/styrki til hafna og 

fjárlög til framhaldsskóla. Farið verður yfir helstu tölur fjárlaga ásamt því að kanna dreifingu 

þeirra.  

4.1 Heilbrigðismál í fjárlögum 

Heilbrigðismálin eru án nokkurs vafa stærsti og veigamesti hluti velferðarkerfisins enda útgjöld 

til málaflokksins mjög há. Stjórnvöld gera ráð fyrir því að milli áranna 2017-2021 muni ríkið 

auka fjárframlög til heilbrigðismála um 30 ma.kr umfram verðlags- og launabreytingar (Bjarkey 

Olsen Gunnarsdóttir, 2016).  

Samkvæmt OECD (2016) var Ísland það land sem eyddi næst minnst af öllum OECD 

ríkjunum til fjárfestinga í fastafjármunum í heilbrigðisþjónustuna árið 2013. Mexíkó var landið 

sem eyddi minnst. Upphæðin sem Ísland setti í fjárfestingarnar var innan við 0,1% hlutfall af 

vergri landsframleiðslu. Fastafjármunir eiga við heilsugæslustöðvar, spítala, tæki og búnað til 

heilbrigðisþjónustu (OECD, 2016). Útgjöld til heilbrigðismála eru að mestu tvenns konar; 

Annars vegar koma þau út frá skattkerfinu út úr sameiginlegum sjóðum hins opinbera og 

hinsvegar með beinni greiðsluþátttöku notenda þjónustunnar. Á Íslandi hefur þróunin verið 

þannig undanfarin ár að einstaklingar greiða sífellt hærri kostnað til heilbrigðiskerfisins. Ef litið 

er til síðustu ára kemur í ljós að útgjöld hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu til 

heilbrigðismála hefur aukist hjá öllum Norðurlöndunum nema á Íslandi (ASÍ, 2016). Samkvæmt 

OECD (2016) voru heildarútgjöld til heilbrigðismála á Íslandi sem hlutfall af landsframleiðslu 

7,7% árið 2004 og hafði svo lækkað niður í 7% árið 2013.  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.a.) kom fram að útgjöld til heilbrigðismála jukust allt til 

ársins 2009 en minnkuðu svo næstu fjögur árin eftir fjármálakreppuna. Milli áranna 2009-2013 

minnkuðu útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála um 23 ma.kr en á sama tíma jukust útgjöld 

heimilanna til heilbrigðismála um 690 milljóna (m).kr. Ýmis hækkun í heilbrigðisútgjöldum 

vekur einnig athygli. Milli 2013 og 2015 hækkaði vísitala neysluverðs um 4% en á sama tíma 

hækkaði þjónustugjald sérfræðilækna og heimilislækna um 25% og þar með er orðið mun 

dýrara fyrir einstaklinga að leita sér aðstoðar umræddra lækna en áður (ASÍ, 2016). 

Sjúkrahúsþjónusta skiptist í þrjá hluta: Almenna sjúkrahúsþjónustu, sérhæfða 

sjúkrahúsþjónustu og erlenda sjúkrahúsþjónustu. Undir almenna sjúkrahúsþjónustu falla 
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málefni slysamóttöku, almennra lyflækninga, endurhæfingar, hjúkrunar og 

stoðdeildarþjónustu. Almenn sjúkrahúsþjónusta er veitt á flestum heilbrigðisstofnunum 

landsins: Á Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands, Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Austurlands. Markmiðin í 

málaflokknum snúa m.a. að því að efla og auka aðgang sjúklinga að sérhæfðri 

heilbrigðisþjónustu á sjúkrasviðum heilbrigðisstofnananna. Einnig að ljúka þurfi stefnu um 

sjúkrahúsþjónustu á sjúkrasviðum heilbrigðisstofnananna ásamt innleiðingu hennar. 

Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2018 eru heildargjöld til sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu alls 80 

ma.kr. Til almennrar sjúkrahúsþjónustu fara 9,2 ma.kr. sem er hækkun um 704 m.kr en af því 

fara 340 m.kr til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og 130 m.kr til Heilbrigðisstofnunar 

Norðurlands til ráðstöfunar í hjúkrunar- og dvalarrými. Auk þess er aukin heimild um 200 m.kr 

til tækjakaupa fyrir heilbrigðisstofnanirnar sex á landsbyggðinni. Þó er gert ráð fyrir lækkun 

útgjalda upp á 42 m.kr í samræmi við aðhaldsstefnu stjórnvalda (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2017).  

Fyrir árið 2016 var varið 81 ma.kr í heild til sviðsins. Fjárlögin 2017 gerðu ráð fyrir 83 ma. 

kr og fyrir fjárlagafrumvarpið 2018 var sett alls 91,5 ma.kr eða hækkun í heildina um 5,9 ma.kr  

á föstu verðlagi ársins 2017 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). Markmið og aðgerðir í 

málefnum sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu snúast um að einungis Landspítalinn og Sjúkrahúsið 

á Akureyri veiti sérhæfða sjúkrahúsþjónustu á Íslandi. Með því er átt við að umræddir spítalar 

veiti heilbrigðisþjónustu auk sérfræðiþjónustu í næstum öllum viðurkenndum greinum 

hjúkrunarfræði, læknisfræði og öðrum greinum heilbrigðisvísinda. Markmiðin eru einnig að 

reyna að draga úr því að fólk leiti til bráðamóttöku sérhæfðra sjúkrahúsa fyrir veikindi eða 

önnur vandamál sem almennt megi leysa á heilsugæslum. Einnig að til séu viðeigandi úrræði 

sem taka við sjúklingum eftir að meðferð þeirra lýkur til að teppa ekki spítalana meðal annars 

af fólki sem þyrfti að komast á hjúkrunarheimili. Markmiðin eru því að miklu leyti að stuðla að 

skilvirkari þjónustu fyrir sjúklinga á umræddum sérhæfðum sjúkrahúsum, stytta eins og hægt 

er biðtíma eftir meðferð og aðgerðum og að lokum að sérhæfð sjúkrahús hérlendis verði 

samanburðarhæf við sambærileg sjúkrahús erlendis (Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018, þskj. 

1, 1. mál., 2017). Tekjur hækka um 560 m.kr fyrir Landspítala og 80 m.kr fyrir Sjúkrahús 

Akureyrar í fjárlögum milli ára en aðalástæðan fyrir hækkuninni snýr að aukinni móttöku og 

þjónustu við erlenda ferðamenn. Fjárveiting Landspítalans hækkar um 597 m.kr og hjá 
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Sjúkrahúsi Akureyrar um 75 m.kr vegna uppreiknaðar raunvaxtar í veittri þjónustu sem 

mældist um 1% milli ára (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017). 

Til heilsugæslu voru heildargjöld samtals 23,8 ma.kr en hækkun til heilbrigðismála milli 

fjárlaga 2017 og 2018 gagnvart heilsugæslu voru um 21 m.kr. Aukin áhersla er lögð á 

heilsugæsluna auk sjúkrahúsþjónustu á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Reynt er að 

miða að því að heilsugæslan sé almennt fyrsti viðkomustaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. 

Helstu markmiðin snúa að því að veita skilvirkari þjónustu fyrir sjúklinga sem leita til 

heilsugæslunnar og tryggja betra aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Einnig að þróa áfram og 

styrkja fjármögnunarlíkan og ljúka stefnu um heilsugæslu og innleiða hana í samræmi við 

heildstæða stefnu í heilbrigðisþjónustu (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017). Framlög 

hækka um 700 m.kr til að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað sjúklinga. Alls er veitt 60 

m.kr til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands vegna aukins álags. Hækkun í sértekjum upp á 85,2 

m.kr er veitt til Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og til 

Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Efling heilsugæslunnar var aðallega tengd aukningu 

sálfræðinga ásamt eflingu geðheilbrigðisteymis ásamt því að efla þverfaglega þjónustu og átti 

til þess að veita inn í heilsugæsluna 910 m.kr í heildina (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 

2017). 

4.2 Hafnamál í fjárlögum  

Samkvæmt fjárlögum ársins 2018 er 21,7 ma.kr veitt í málaflokkinn Sveitarfélög og byggðamál 

sem málefni hafna falla undir. Starfsemi á málefnasviði sveitarfélaga og byggðamála tilheyra 

tveimur ráðherrum ríkisstjórnarinnar, umhverfis- og auðlindaráðherra annars vegar sem 

kemur að skipulagsmálum sveitarfélaga og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hinsvegar 

sem hefur ábyrgð með Jöfnunarsjóði sveitarfélaga (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017). 

Árið 2016 var varið 21,3 ma.kr í framlög til sveitarfélaga og 1,9 ma.kr í byggðamál eða 

samtals 23,3 ma.kr. Samkvæmt fjárlögum árið 2017 var upphæðin lækkuð í 18,4 ma.kr til 

sveitarfélaga og 1,9 ma.kr í byggðamál samtals 20,3 ma.kr en svo hækkað aftur í frumvarpi 

2018 í alls 19,8 ma.kr fyrir sveitastjórnarmál og 1,9 ma.kr fyrir byggðamál eða samtals um 21,7 

ma.kr sem er þó ívið lægri fjárframlög en voru árið 2016. Heildargjöld sviðsins hækka því um 

tæplega 900 m.kr milli áranna 2017 og 2018 eða um 4,4%. Aðallega koma þessar breytingar til 

vegna hækkunar framlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaganna og vegna launa- og 

verðlagshækkanna (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017). 
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Markmið málaflokksins um byggðamál eru að styðja við svæði þar sem er langvarandi 

fólksfækkun, einhæft atvinnulíf og atvinnuleysi. Einnig að jafna skuli aðgang fólks að 

atvinnutækifærum, þjónustu og lífskjörum um allt Ísland. Fjármagnstilfærslur hækka um 189,7 

m.kr milli ára og eru ætlaðar um 1 ma.kr í heildina. Helsta ástæðan fyrir hækkuninni er vegna 

hafnaframkvæmda í Bolungarvík, dýpka á bryggjuna í Dalvík og styrkja smábátahöfnina á 

Skagaströnd auk tilfærslu á Hafnarbótasjóði (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017). 

4.3 Framhaldsskólar í fjárlögum 

Þegar kemur að útgjöldum til framhaldsskóla minnkuðu heildarútgjöld um 5% eftir 

fjármálahrunið árið 2008. Það sem gerðist einnig á þessum tíma var að fleiri einstaklingar fóru 

í skóla og þar með lækkuðu framlögin per nemenda. Milli áranna 2013 og 2016 hafa 

heildarútgjöld til framhaldsskóla hækkað um 25% að raungildi. Fjárframlög til 

framhaldsskólanna eiga að hækka um 12% að raungildi milli 2016-2021 eða um 3,2 ma.kr á 

tímabilinu. Gert er ráð fyrir því að umtalsverður kostnaður muni sparast með því að stytta 

námið úr fjórum árum í þrjú, nemendum fari fækkandi með árunum og í kjölfarið fái hver 

nemandi hærri framlög þar sem framlögin hækka og dreifast á færri nemendur (Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið, 2016). 

Samkvæmt fjárlögunum 2018 er veitt í heildina 29,9 ma.kr í framhaldsskóla gegnum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Framlögin til framhaldsskóla eru hækkuð um 400 m.kr  

en fjárlögin til  framhaldsskólanna dreifðust þannig að fyrir árið 2016 voru þau 26,7 ma.kr. 

Fyrir fjárlögin 2017 voru þau 28,9 ma.kr og til frumvarps 2018 voru fjárlögin orðin 29,9 ma.kr 

eða hækkun um 3,6% milli ára. Markmið og aðgerðir framhaldsskóla snúast um að efla 

menntunarstig þjóðarinnar. Meginverkefni málaflokksins snýr að námi, kennslu og rekstri á 

framhaldsskólastiginu samkvæmt lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008). Auk þess snúa 

markmiðin að því að fleiri nemendur ljúki námi innan tilskilins tíma, nemendum bjóðist 

markvisst og heildstætt nám og að lokum að nemendur frá öllum landshlutum hafi aðgang að 

fjölbreyttu starfsnámi og bóknámi. Aðal aðgerðin sem stefnt er að innan flokksins er að móta 

aðgerðaráætlun vegna brottfalls nemenda úr námi en verkefnið hófst árið 2015 og er áætlað 

að því ljúki árið 2019 (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017; Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008).  
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5 Rannsóknarsvæðin 

Suðurnesin og Norðurland eystra hafa þróast ólíkt. Suðurnesin og þá sérstaklega byggðalögin 

sem nú mynda Reykjanesbæ voru á árum áður þekkt fyrir öfluga fiskvinnslu og fyrir að vera 

herstöðvarbær fyrir bandaríska varnarliðið ásamt því að vera formleg NATO stöð. Þar er einnig 

miðstöð millilandaflugs (Byggðastofnun, 2015b). Á uppbyggingartíma herstöðvarinnar fluttu 

margir til svæðisins í leit að atvinnu. Nú er komin upp að mörgu leyti sambærileg staða þar 

sem íbúum hreinlega rignir inn á svæðið sökum mikillar atvinnuuppbyggingar á 

Keflavíkurflugvelli. Norðurland eystra er hins vegar helst þekkt sem stórt sjávarútvegssvæði 

með mikilvægan verslunarkjarna. Þar hefur eðlileg fólksfjölgun verið, á milli 1-3% á ári, og þá 

helst á Akureyri en nú stendur svæðið þó í heild sinni frammi fyrir fólksfækkun fremur en 

fjölgun, sérstaklega hjá minni sjávarþorpunum (Byggðastofnun, 2015a).  

Norðurland eystra samanstendur af 13 sveitarfélögum þar sem íbúar eru nú um 29.700 

talsins. Langflestir búa á Akureyri eða um 61% og er Akureyri fjölmennasti þéttbýlisstaður á 

landinu fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Norðurland eystra skiptist upp í tvo hluta, 

Þingeyjarsýsluhlutann og Eyjafjarðarsýsluhlutann og byggist þessi skipting á umræddu gömlu 

sýslunum. Ástæðan fyrir skiptingunni er sú að aðstæður og þróun byggða hefur verið ólík innan 

Norðurlands eystra og þótti því hagkvæmt að skipta landssvæðinu þannig upp. Mun fleira fólk 

býr á Eyjafjarðarsvæðinu en á Þingeyjarsvæðinu sem er þekktara fyrir landbúnað og fiskiðnað. 

Milli áranna 1998 og 2012 hefur íbúum Akureyrar fjölgað um 18,0% en hjá hinum 

sveitarfélögunum á Eyjafjarðarsvæðinu hefur íbúafjöldinn staðið í stað eða það hefur verið 

fólksfækkun. Húsvíkingum hefur til dæmis fækkað um 11,0% á sama tíma, þ.e. milli áranna 

1998 og 2012 (Byggðastofun, 2015a).  

Suðurnesin samanstanda af fimm sveitarfélögum; Reykjanesbæ (áður Keflavík, Njarðvík 

og Hafnir), Grindavík, Vogum, Sandgerði og sveitarfélaginu Garði. Hafa ber þó í huga að þann 

11. nóvember árið 2017 samþykktu sveitarfélögin Sandgerði og Garður að sameinast. Í 

nóvember árið 2017 voru íbúar Reykjanesbæjar orðnir 17.668 talsins sem er aukning um 1.318 

íbúa á 10 mánuðum (Reykjanesbær.is, e.d.b.). Íbúar á Suðurnesjum eru því gróflega um 24.000 

talsins (Reykjanesbær.is, e.d.b.). Árið 2014 samanstóðu Suðurnesin af 6,6% af íbúum Íslands 

og hefur farið hratt fjölgandi síðan. Í Stöðugreiningu 2014 um Suðurnesin er tekið fram að á 

Suðurnesjum fjölgaði í öllum aldurshópum frá árinu 1998 nema í hópnum 10-19 ára stúlkur. 

Þetta þykir mjög athyglisvert þar sem þessi þróun er á skjön við önnur sveitarfélög á landinu 
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þar sem sést hefur fækkun á fólki á vinnualdri og barneignaraldri. Ástæður sem hafa verið 

nefndar fyrir þessu eru meðal annars að íbúðaverð geti verið lægra í Reykjanesbæ en á 

höfuðborgarsvæðinu og því kostur fyrir ungar fjölskyldur en einnig að Keflavíkurflugvöllur sé 

vinnusóknarsvæði ásamt öðrum vinnustöðum á svæðinu (Byggðastofnun, 2015b). 

5.1 Akureyri 

Akureyrarbær er oft nefndur höfuðstaður Norðurlands. Viðurnefnið er skiljanlegt þar sem á 

Akureyri er staðsettur flugvöllur, háskólasjúkrahús, háskóli og talsverð verslun og þjónusta. 

Akureyri er næst mesta þéttbýli landsins á eftir Reykjavíkursvæðinu auk þess að vera fjórða 

fjölmennasta sveitarfélag landsins (Akureyri.is, e.d.). Frá árinu 1998 hefur fækkað í öllum 

aldurshópum á Norðurlandi eystra af íbúum undir 40 ára aldri en á sama tíma hefur fólki yfir 

50 ára farið fjölgandi. Mismunur á brottfluttum og aðfluttum íbúum Norðurlands eystra hefur 

verið neikvæður á hverju ári frá 1994 til 2013 fyrir utan eitt ár, árið 2007 þegar aðfluttir voru 

fleiri en brottfluttir. Fækkunin á sér tvær ástæður; annars vegar hefur verið talsverður 

brottflutningur fólks af svæðinu og hinsvegar er aldursamsetning íbúanna orðin þannig að ekki 

er að vænta eins mikillar náttúrulegrar fjölgunar. Á síðustu 20 árum hafa tæplega 3.700 fleiri 

manns flutt burt frá Norðurlandi eystra en til þess (Byggðastofnun, 2015a).  

Fólk á vinnualdri, frá 18-66 ára, eru tæp 62% af íbúum Norðurlands eystra en það hlutfall 

er talsvert undir landsmeðaltalinu. Öryrkjar á Norðurlandi eystra eru tæplega 9% af íbúum 

sem er næst hæsta hlutfall landsins á eftir Suðurnesjunum (Expectus, 2010a). Árið 2009 var 

atvinnuleysi á Norðurlandi eystra 7% og fór niður í 4,2% árið 2012 og var þá tæplega 1,6% 

undir landsmeðaltalinu. Eftir fjármálahrun Íslands árið 2008 töpuðust um 55,5 ársverk á 

Norðurlandi eystra. Niðurskurður starfa hjá hinu opinbera jók atvinnuleysi á Norðurlandi 

eystra um og eftir hrun en atvinnuleysið varð þó á þessum tíma undir landsmeðaltalinu. Flestir 

starfsmenn misstu störf sín á Akureyri, aðallega starfsfólk á Sjúkrahúsi Akureyrar og í Háskóla 

Akureyrar (Byggðastofnun, 2015a). 

5.1.1 Fjárhagsstaða Akureyrarbæjar 

Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga (nr. 4/1995) kemur fram í 1. gr. að tekjustofn 

sveitarfélaga sé þrennskonar: Útsvör frá íbúum, fasteignaskattur af húsnæði í sveitarfélaginu 

auk framlaga úr Jöfnunarsjóði. Sveitarfélög fá einnig tekjur af eigin stofnunum, eignum og 

atvinnurekstri eins og til dæmis hitaveitum auk lóðareigu, holræsagjaldi og fleiri atriðum. 
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Samkvæmt fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018-2021 (2017) kemur fram að 

heildartekjur fyrir árið 2017 samkvæmt útkomuspá sé 22,9 ma.kr og áætlun fyrir árið 2018 

gerir ráð fyrir aukningu tekja sem áætlaðar eru að verði í heildina 24,6 ma.kr. Gjöldin 

samkvæmt útkomuspá 2017 eru 21,3 ma.kr og áætlun fyrir árið 2018 gerir ráð fyrir 22,3 ma.kr  

sem sagt áframhaldandi aukning bæði í tekjum og gjöldum sem eru hófleg milli ára. Tekjur 

bæjarins eru umfram gjöld sem gefur mynd af góðri fjárhagsstöðu bæjarins en afgangur milli 

tekna og gjalda fyrir árið 2017 eru 1,6 ma.kr og gert er ráð fyrir enn meiri afgangi fyrir árið 

2018 þar sem mismunur milli tekna og gjalda eru 2,2 ma.kr (Akureyrarbær, 2017). 

Rekstrarniðurstaða fyrir árið 2017 er jákvæð um 550 m.kr og gert er ráð fyrir bættri 

rekstrarniðurstöðu árið 2018 upp á 963,2 m.kr eftir fjármagnsliði og tekjuskatt. Síðar er spáð 

enn frekari hækkun til ársins 2021 með væntanlega rekstrarniðurstöðu upp á 2,2 ma.kr fyrir 

A- og B-hluta samanlagt (Akureyrarbær, 2017).  

Eigið fé Akureyrarbæjar er gott en útkomuspá fyrir árið 2017 gerir ráð fyrir 19,1 ma.kr og 

hækkun um tæpan milljarð fyrir árið 2018. Þegar skoðað er A-hluta sérstaklega sýna rauntölur 

fyrir árið 2016 rekstrarniðurstöðu sem er neikvæð um 339,8 m.kr. Rekstrarniðurstaðan er 

einnig neikvæð fyrir útkomuspá árið 2017 um 107,7 m.kr . Áætlun fyrir árið 2018 gerir þó ráð 

fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 415,9 m.kr (Akureyrarbær, 2017).  

Þegar verið er að skoða fjárhagsáætlanir og fjárhagslega stöðu sveitarfélaga er sérstaklega 

lagt mat á veltufé frá rekstri. Veltufé frá rekstri er liður sem gefur til kynna hvort rekstur 

sveitarfélagsins sé sjálfbær eður ei (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Veltufé frá rekstri 

var jákvætt hjá Akureyrarbæ um 948,1 m.kr í útkomuspá 2017 og spáð var hækkun fyrir árið 

2018 þar sem veltufé frá rekstri var spáð 1,6 ma.kr fyrir A-hluta bæjarsjóðs. Veltufé frá rekstri 

samstæðunnar (A- og B-hluta) var jákvætt um 3,1 ma.kr (Akureyrarbær, 2017). 

Handbært fé frá rekstri er það fjármagn sem er afgangs eftir að sveitarfélagið hefur greitt 

alla reikningana sína. Handbært fé frá rekstri er alla jafnan notað til fjárfestinga og til að greiða 

niður skuldir. Hagstæðast er fyrir sveitarfélög að eiga meira en minna af handbæru fé jafnvel 

þó að skuldir þeirra séu miklar. Í raun metur handbært fé hvort að sveitarfélög geti staðið við 

skuldbindingar sínar (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Athygli vekur að handbært fé 

Akureyrarbæjar árið 2016 fyrir A- og B-hluta var neikvætt um 831,8 m.kr. Útkomuspá fyrir árið 

2017 gerði ráð fyrir neikvæðu handbæru fé upp á 444,7 m.kr en ekki er gert ráð fyrir jákvæðri 

stærð í handbæru fé sveitarfélagsins fyrr en í áætlun árið 2019. Ljóst er að lækkunin á 
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handbæru fé er vegna mikilla fjárfestinga bæjarins. Akureyrarbær er farinn að fjárfesta mikið 

í stórum framkvæmdum eins og að lagfæra Listasafn Akureyrar auk þess að stækka og 

betrumbæta Sundlaug Akureyrar. Sú framkvæmd var áætluð að kosta upphaflega 270 m.kr en 

sumarið 2017 var kostnaður kominn upp í 380 m.kr eða 110 m.kr yfir upphaflega 

fjárhagsáætlun verksins (Jón Þór Kristjánsson, 2017).  

Handbært fé fyrir A-hluta eingöngu var neikvætt fyrir útgönguspá árið 2017 um 338,1 

m.kr. Samkvæmt málaflokkayfirliti Akureyrarbæjar fyrir árið 2018 er gert ráð fyrir því að 

aðalsjóður bæjarins (A-hluti) muni verða neikvæður um 140,1 m.kr. Þó er spáð 

rekstrarniðurstöðu fyrir A- og B- hluta árið 2018 sem er jákvæð um 963,2 m.kr sem má að 

mestu leyti rekja til jákvæðrar afkomu B-hluta fyrirtækja eins og Norðurorku og Hafnarsamlagi 

Norðurlands. Framkvæmdir Akureyrarbæjar fyrir A- og B-hluta fyrir árið 2018 nemur um 4,2 

ma.kr en lækkar árið 2019 niður í 3,3 ma.kr (Akureyrarbær, 2017). 

Tafla 1: Stöðugildafjöldi hjá samanburðar sveitarfélögum 1. apríl 2013 

 Íbúafjöldi 1. janúar 
2013 

Fjöldi stöðugilda 1. 
apríl 2013 

Fjöldi íbúa á hvert 
stöðugildi 

Reykjavík 119.764 7.492,6 16,0 

Kópavogur 31.726 1.713,4 18,5 

Hafnarfjörður  26.808 1.389,7 19,3 

Akureyri 17.966 1.582,8 11,4 

Reykjanesbær  14.231 670,5 21,2 

Garðabær  13.872 607,6 22,8 

Mosfellsbær  8.978 497,4 18,0 

Sveitarfélagið Árborg  7.826 489,4 16,0 

Akranes 6.625 409,6 16,2 

Fjarðabyggð  4.629 332,0 13,9 

Samtals  252.425 15.185,0 16,6 

Heimild: Haraldur Líndal Haraldsson (2014). 

Taflan um fjölda stöðugilda gefur upp ákveðinn samanburð milli sveitarfélaga um það hversu 

mörg stöðugildi hjá sveitarfélögunum eru á hvern íbúa. Stöðugildi hjá Akureyrabæ voru  

1.582,8 talsins árið 2013 fyrir 17.966 íbúa eða 11,4 íbúar á hvert stöðugildi sveitarfélagsins. 

Hjá Reykjanesbæ má sjá færri íbúa eða alls 14.231 árið 2013 sem dreifast einungis á 670,5 

stöðugildi eða 21,2 íbúar á hvert stöðugildi (Haraldur Líndal Haraldsson, 2014).  
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5.1.2 Akureyrarhöfn 

Hvað varðar málefni hafna er ljóst að starfsemi þeirra fellur undir sveitarfélögin sem B-hluta 

stofnanir. Hafnir eru skuldbundnar Hafnalögum (nr. 61/2003). Í 2. gr. laganna kemur fram að 

ráðherra fer með yfirstjórn hafnamála en Vegagerðin og Samgöngustofa fari með umsjón 

hafna fyrir hönd ríkisins. Sérstök hafnarstjórn er sett yfir höfnunum sem er alla jafnan rekin af 

sveitarfélögum viðkomandi svæðis eða eigendum. Hafnarstjórn fer með stjórnunarlega ábyrgð 

á daglegum rekstri hafnarinnar. Sökum þess hversu stór og umfangsmikil verkefni og starfsemi 

hafna er, eru hafnir Íslands að stórum hluta háðar styrkjum úr Hafnabótasjóði sem ríkisstjórn 

Íslands deilir út árlega. Hafnabótasjóður er í eigu ríkisins og er stjórnað af Vegagerðinni. Einnig 

eru hafnir stundum styrktar sérstaklega með fjárveitingum frá ríkinu til dæmis í verkefninu 

Brothættar byggðir og þegar efla á ákveðna landshluta sérstaklega eins og styrking og 

fjárveiting til Bakka á Húsavík þar sem íslenska ríkið hefur styrkt hafnasvæðið um tæpa 4 

milljarða (Rúnar Snær Reynisson, 2017).  

Á Norðurlandi eystra eru níu hafnir en sú stærsta sem er í flokki I er á Akureyri. Það eru 

fimm hafnir sem eru í flokki II sem eru meðalstórar hafnir en þær eru á Húsavík, Siglufirði, 

Dalvík, Þórshöfn og á Ólafsfirði. Þrjár smábátahafnir í flokki IV eru á svæðinu en þær eru 

staðsettar í Hrísey, Grímsey og í Litla-Árskógssandi. Höfnin í Raufarhöfn er í flokki III. Það er þó 

engin höfn á Norðurlandi eystra sem flokkast sem stór flutningahöfn sem er það stór að 

flutningaskip sem eru 100-150 metra löng geti athafnað sig innan hafnarinnar. Akureyrarhöfn 

er í raun aldargömul höfn þar til árið 1996 þegar Hafnarsamlagið var stofnað en þá 

sameinuðust sex hafnir á svæði Norðurlands eystra: Hafnirnar á Akureyri, í Grenivík, í Grímsey, 

á Hjalteyri, í Hrísey og á Svalbarðseyri. Samkvæmt hafnastjóra Akureyrarhafnar kom þetta 

fyrirkomulag minni höfnunum til góða sem voru þá komnar í erfiða stöðu gagnvart 

uppbyggingu. Í stærðarkraftinum sem fylgdi sameiningunni hefur lukkast að viðhalda 

mannvirkjunum á minni stöðunum eins og til dæmis á Grenivík og á Svalbarðseyri en þaðan 

koma svo til engar tekjur. 

Það eru fjöldinn allur af fyrirtækjum sem starfa í höfninni á Akureyri, en Eimskip, Samskip, 

Samherji og Slippurinn eru fjögur stærstu. Eimskip og Samskip eru umboðsaðilar fyrir 

skemmtiferðaskipin. Samkvæmt hafnastjóra Akureyrarhafna hefur starfsemin breyst verulega 

mikið undanfarin ár þar sem höfnin er orðin ráðandi ferðamannahöfn. Höfnin fékk árið 2017 

alls 244 m.kr í tekjur sem voru 35-40% af heildartekjum hafnarinnar það ár, fyrir að starfa sem 
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ferðamannahöfn fyrir skemmtiferðaskip. Starfsemi hafnarinnar skiptist þannig aðallega í 

þjónustu annarsvegar og í ferðamannaiðnað hinsvegar. Á undanförnum 20 árum hefur verið 

3-4% aukning í komum skemmtiferðaskipa til Akureyrar (Port.is, e.d.). 

5.1.3 Sjúkrahúsið á Akureyri 

Heilbrigðisumdæmi Norðurlands nær yfir bæði Norðurland eystra og Norðurland vestra fyrir 

utan hluta Langanesbyggðar sem er í Bakkafirði (tilheyrir Heilbrigðisumdæmi Austurlands) og 

Húnaþingi vestra (tilheyrir Heilbrigðisumdæmi Vesturlands). Samkvæmt forstjóra 

Sjúkrahússins á Akureyri (SAK) eru heilsugæslustöðvar svæðisins allnokkrar en þær eru 

staðsettar í flest öllum þéttbýliskjörnunum; Í Grímsey, Laugum, Hrísey, Raufarhöfn, Reykjahlíð 

og í Grenivík eru svokölluð heilsugæslusel. Almennar heilsugæslustöðvar eru staðsettar á 

Dalvík, Kópaskeri, Akureyri, Þórshöfn og á Ólafsfirði. Á Húsavík og á Siglufirði eru 

heilsugæslustöðvar sem hafa einnig sjúkrarými. 

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) er háskólasjúkrahús auk þess að vera sérhæfð 

heilbrigðisþjónusta fyrir Norður- og Austurland. SAK veitir bæði sérhæfða og almenna 

sjúkrahúsþjónustu. Áhersla stofnunarinnar er að þjónusta helstu sérgreinar lækninga ásamt 

bráðaþjónustu. SAK hefur sett sér gildin; Öryggi, samvinna og framsækni auk þess sem að 

starfsfólkið mótaði fimm ára framtíðarsýn og stefnu árin 2012-2017. Ábyrgð allra stjórnenda 

og sviða eru skilgreind í stjórnskipulagi sem tók gildi árið 2013. Framtíðarsýn hefur verið sett 

til ársins 2021 þar sem stuðst er við gæðavísana: Öryggi, skilvirkir verkferlar og vinnulag, 

samstarf, ánægja starfsfólks og ráðdeild í rekstri (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2017). 

Fjárveitingar til reksturs SAK frá ríkissjóði árið 2016 nam 6,4 ma.kr auk þess sem 

fjárheimildir hækkuðu um 212 m.kr milli ára. Auka 50 m.kr voru settar í tímabundið framlag 

eyrnamerkt almennum rekstri ásamt 21,3 m.kr til að yfirfara lyfjagagnagrunn stofnunarinnar. 

Um 81 m.kr kom sem fjárveiting vegna biðlistaátaksins frá velferðarráðuneytinu þar sem SAK 

framkvæmdi 146 gerviliða aðgerðir og 100 augasteins aðgerðir en í heildina framkvæmdi SAK 

3.393 skurðaðgerðir á árinu 2016 (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2017). 

Aukafjárveiting upp á 50 m.kr kom til SAK í árslok 2016 auk þess sem styrkt var verkefni 

fyrir þolendur ofbeldis um 10 m.kr frá Félagsmálaráðuneytinu. Þó skal taka fram að fjárveiting 

til tækjakaupa minnkaði um 27 m.kr milli ára. Rekstrargjöld voru 7,5 ma.kr en í heildina fór 

reksturinn 0,5% eða 33 m.kr fram úr fjárveitingu. Samkvæmt ársskýrslu SAK fyrir árið 2016 

gekk reksturinn vel og hægt var að efla og auka þjónustu þar sem sjúkrahúsið fékk aukið 
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fjármagn sem nýtt var í að bæta mönnun á nokkrum deildum sjúkrahússins. Samkvæmt 

fjárlögum fyrir árið 2017 var gert áætlun um styrkingar á rekstrargrunni sjúkrahússins sökum 

aukinnar starfsemi. Sjúkrahúsið mun áfram fá greitt sérstaklega fyrir að taka þátt í að draga úr 

aðgerðarbiðlistum. Áform eru um endurnýjun tækja ásamt endurbótum á húsnæði en 

aðaláherslan er lögð á byggingu nýrrar legudeildarálmu. Árið 2016 störfuðu 850 starfsmenn 

hjá SAK og fjölgaði um 20 manns milli ára. Launakostnaður ásamt launatengdum gjöldum nam 

5,4 ma.kr og höfðu hækkað um 11% milli ára. Stöður voru að meðaltali 471 og fjölgaði um 

2,8% milli ára eða um 13 stöður (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2017).  

Gerð var könnun meðal starfsmanna SAK þar sem kom fram að 74% starfsfólks voru ýmist 

frekar ánægð eða mjög ánægð með veitta þjónustu sjúkrahússins (Sjúkrahúsið á Akureyri, 

2017). 

5.1.4 Verkmenntaskólinn á Akureyri 

Þegar litið er til menntunar fólks á Norðurlandi eystra má sjá að hlutfall fólks sem er með 

grunnskólapróf, minni menntun eða starfsnám úr framhaldsskóla er yfir landsmeðaltalið auk 

þess sem fleiri karlar eru með iðnmenntun og fleiri konur með stúdentspróf. Þegar horft er til 

þeirra sem hafa lokið háskólaprófi, ýmist grunnnámi eða framhaldsnámi í háskóla, þá er 

svæðið undir landsmeðaltali. Á Akureyri er staðsettur Háskólinn á Akureyri. Það eru fjórir  

framhaldsskólar á Norðurlandi eystra; á Laugum, í Húsavík, í Ólafsfirði og Verkmenntaskólinn 

á Akureyri auk Menntaskólans á Akureyri. Á Norðurlandi eystra er þekkingarsetur sem 

starfrækir starfstöðvar með áherslu á nýsköpun og rannsóknir. Símenntunarstöðvar eru þrjár 

talsins á Akureyri og einnig er símenntunarstöð á Húsavík sem starfrækir stöðvar á nokkrum 

stöðum. Hvað varðar stöðugildi á þekkingarsetrum fyrir hverja 100 íbúa árið 2009 kom fram 

að á Norðurlandi eystra var hlutfallið tæp 0,4 stöðugildi þegar landsmeðaltalið var tæplega 0,5 

stöðugildi (Byggðastofnun, 2015a). 

Framhaldsskólar landsins eiga það hlutverk sameiginlegt að bjóða nemendum nám við 

þeirra hæfi. Verkmenntaskólinn á Akureyri leggur áherslu á gildis- og einkunnarorð skólans 

sem eru: Fagmennska, fjölbreytni og virðing. Stefna Verkmenntaskólans snýr að því að þjóna 

samfélaginu sínu vel en skólinn gerir það með að bjóða upp á fjölbreytt námsúrval í aðlaðandi 

umhverfi. Verkmenntaskólinn setur sér ítarleg markmið um flesta þætti námsins, nemendur, 

kennara o.fl. atriði og tilgreinir auk þess hvaða aðferðir þau hyggjast gera til að ná fram 

markmiðum sínum. Skólinn bíður meðal annars upp á námskeið fyrir fullorðna og fjarkennslu 
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auk kvöldskóla til að komast til móts við nemendur sína og samfélagið (Verkmenntaskólinn á 

Akureyri, 2014).   

Samkvæmt skólameistara Verkmenntaskólans eru nemendur árið 2017 tæplega 1000 

talsins og nemenda ígildistalan er um 900. Á heimavist skólans búa um 120 nemendur bæði 

frá Verkmenntaskólanum og Menntaskólanum á Akureyri (MA). Heimavistin nær góðri nýtingu 

og þar er umfram eftirspurn en þó hefur verið talsverð fækkun unglinga í nærsveitunum 

undanfarin ár. Stöðugildi kennara við Verkmenntaskólann eru rétt rúmlega 105-110 en um 

140 starfsmenn starfa við skólann.  

Í viðtali við skólameistara Verkmenntaskólans kom fram að helstu áskoranir snúi að 

fjármálum og brottfalli nemenda en auk þess er áskorun að fá inn fagmenntaða kennara til að 

kenna við skólann. Í Verkmenntaskólanum eru um 10 – 11% nemenda sem segja sig úr 

áföngum eða náminu sem þau stunda en á hverri önn er brottfall nemenda úr verknámi alla 

jafna hátt. Það er verkefni allra framhaldsskóla að reyna að fást við brottfall nemenda. 

Verkmenntaskólinn hefur undanfarin fjögur ár tekið þátt í gæðaverkefni hjá 

Menntamálastofnun sem heitir Risk detector en það er spurningalisti sem er lagður fyrir 

nýnema á haustin. Ef nemendur skora ákveðið hátt þá eru þeir kallaðir í viðtal sem ekki allir 

mæta í. Með þessu er verið að reyna að grípa nemendur fyrirfram. Að mati skólameistarans 

er það ekki bara verkefni skólanna að koma í veg fyrir brottfall nemenda. Fæstir detta úr námi 

út af einhverju sem skólinn er að gera. Hún bendir jafnframt á að algengast er að brottfallið sé 

vegna andlegra veikinda, kvíða og þunglyndis. Nemendur koma veikir inn í skólann en hlutverk 

framhaldsskólans er mjög vanmáttugt að bregðast við því.  

5.2 Reykjanesbær 

Reykjanesbær varð formlegt sveitarfélag árið 1994 við sameiningu þriggja sveitarfélaga; 

Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna. Við sameininguna varð Reykjanesbær fimmta stærsta 

sveitarfélag Íslands. Árið 2006 bættist svo við sveitarfélagið hverfið Ásbrú sem hýsti áður 

bandaríska varnarliðið (Reykjanesbær.is, e. d.a.).  

Í Reykjanesbæ árið 2011 voru íbúarnir 13.968 talsins en sex árum síðar, árið 2017 voru 

íbúarnir orðnir 17.300 eða aukning um tæp 23,8%. Íbúar Suðurnesja árið 2011 voru 21.088 en 

árið 2017 voru þeir orðnir 25.170 eða aukning um 19,3% (Reykjanesbær.is, e.d.b.). Fólk á 

vinnualdri frá 18-66 ára telur tæplega 64% af íbúum Suðurnesja. Það sem er þó sérstakt er að 

á Suðurnesjum er lægsta hlutfall fólks 67 ára og eldra á landinu en hlutfall ellilífeyrisþega af 
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þessum hóp er 81% sem er það hæsta á landinu. Auk þess er á Suðurnesjunum hæsta hlutfall 

barna 17 ára og yngri og börn sem hafa gengist undir umönnunarmat eða 6,8% 

(Byggðastofnun, 2015b). Á Suðurnesjum er einnig hæsta hlutfall öryrkja með varanlegt 

örorkumat á landinu eða 9%. Mjög mikið af íbúum Suðurnesja þiggja fjárhagsaðstoð eða 2,3% 

sem er næst hæsta hlutfallið á landinu (Expectus, 2010b). 

Fjármálahrunið á Íslandi árið 2008 kom mjög illa niður á Suðurnesjum þar sem skráð 

atvinnuleysi árið 2008 var 4,2% og árið 2009 var atvinnuleysi orðið 14,7% og var með því hæsta 

á landinu. Til samanburðar þá var atvinnuleysið árið 2016 2,3% sem sýnir hversu slæmt 

ástandið var á þessum tíma (Aton ráðgjöf, 2017). Haustið 2008 fækkaði opinberum störfum 

umtalsvert á Suðurnesjum en mesti niðurskurðurinn var í löggæslu og í kringum starfsemi 

flugstöðvarinnar. Milli áranna 2009 og 2011 var atvinnuleysi á Suðurnesjum 12-13% sem var á 

þeim tíma um 5% yfir landsmeðaltalið. Fjöldi nýskráðra fyrirtækja á Suðurnesjum var 

sambærilegt og annarsstaðar á landinu fyrir hrun en fimm árum síðar, árið 2013 var ekki ennþá 

hægt að merkja neina aukningu í nýskráningu fyrirtækja og ljóst að hrunið hafði mikil 

langtímaáhrif á fyrirtækjavöxt á Suðurnesjum. Þegar litið er til hagvaxtar var mjög mikil 

uppsveifla í hagvexti á Suðurnesjum fyrir hrun árið 2007 og var yfir landsmeðaltali. Hagvöxtur 

á tímabilinu 2004-2011 var mestur á Suðurnesjum, 32%, þrátt fyrir að bandaríski herinn fór af 

landi brott árið 2006. Meðalhagvöxtur á landinu var 13% á sama tíma. Var þetta góða 

hagvaxtarskeið einkum rakið til aukinnar útgerðar og aukinna umsvifa á Keflavíkurflugvelli 

(Byggðastofnun, 2015b).  

Samkvæmt Sóknaráætlun Suðurnesja eru til staðar mikil tækifæri á Suðurnesjum en 

svæðið stendur þó frammi fyrir nokkrum áskorunum. Mikil áhersla hefur verið lögð á að vinna 

á móti atvinnuleysi (sem er í sögulegu lágmarki árið 2017) en atvinnustarfsemin hefur tekið 

verulegan kipp með aukningu ferðamanna og aukinna umsvifa um Keflavíkurflugvöll 

(Byggðastofnun, 2015b). Einnig hefur sveitarfélagið tekist á við vandamál tengd mikilli fjölgun 

erlendra ríkisborgara en árið 2010 bjuggu 1.230 erlendir ríkisborgarar í Reykjanesbæ en árið 

2017 voru þeir orðnir 2.660. Fjöldi erlendra ríkisborgara hafði því tvöfaldast í sveitarfélaginu á 

sjö árum (Aton ráðgjöf, 2017). Einnig hefur verið lögð mikil vinna í að efla menntun á svæðinu 

hvort heldur sem er grunnmenntun eða framhaldsmenntun. 
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5.2.1 Fjárhagsstaða Reykjanesbæjar 

Tekjur sveitarfélaga koma að mestu leyti út frá útsvari eða um 63% (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.). Útsvar er ákveðið form tekjuskatts og getur verið mismunandi milli 

sveitarfélaga en lágmarksútsvar er 12,44% og hámarksútsvar er 14,52%. Sveitarfélög hafa 

einnig ákveðið svigrúm til að hækka fasteignaskatt á íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Á 

íbúðarhúsnæði leggst svokallaður A-skattur sem getur verið allt að 0,5%. Hjá atvinnuhúsnæði 

er svokallaður C-skattur sem getur verið allt að 1,5% (Lög um tekjustofna sveitarfélaga, 1995). 

Sveitastjórnir hafa svo sérstaka heimild til að hækka álag á bæði A og C skatt um 25% sérstakt 

álag. Útsvar í Reykjanesbæ var hækkað umfram leyfilegt hámark í 15,05% árið 2014 auk þess 

að hækkað var fasteignaskatt úr 0,3% í 0,5% á sama tíma (KPMG, 2014).  

Samkvæmt 77. gr Sveitastjórnarlaganna (nr. 138/2011) kveður á um skyldur sveitarstjórna 

varðandi fjármál en sveitarstjórn ber ábyrgð á fjármálum og fjárhag sveitarfélagsins auk þess 

að tryggja að fylgt sé lögum um fjármál sveitarfélaga. Ef sveitarfélagið getur ekki eða telur sig 

ekki geta uppfyllt umræddar skyldur þá ber sveitarfélaginu að tilkynna stöðuna til 

eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga.  

Samkvæmt 86. gr Sveitastjórnarlaganna (nr. 138/2011) kemur fram að ef sveitarfélag 

hefur ítrekað brugðist umræddum skyldum sínum gagnvart fjármálum sveitarfélagsins getur 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra tekið fjárræði af sveitarstjórninni og skipað 

fjárhaldsstjórn í stað hennar. Þessi lagagrein á einnig við ef fjárhagsstaða og greiðslubyrði 

sveitarfélagsins er orðin það mikil að ljóst er að sveitarfélagið ræður ekki við fjárhagslegar 

skuldbindingar sínar. 

Reykjanesbær er skuldsettasta sveitarfélagið á landinu með skuldir upp á 44 milljarða árið 

2014 sem var 271,4% hlutfall af tekjum sveitarfélagsins. Þegar litið er til afkomu 

sveitarfélagsins per íbúa eftir svæðum árið 2008 kemur í ljós að Suðurnesin voru eina svæðið 

á landinu þar sem gjöld voru meiri en tekjur. Suðurnesjamenn eiga engu að síður mestu 

eignirnar ef miðað er við öll landsvæðin (Haraldur Líndal Haraldsson, 2014; Byggðastofnun, 

2016). 

Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2018 til og með 2022 kemur fram að fyrir árið 

2016 fyrir samantekinn A- og B-hluta er veltufé frá rekstri jákvætt upp á 4,2 ma.kr. Útkomuspá 

árið 2017 gerir ráð fyrir 3,9 ma.kr og áætlun fyrir 2019 gerir ráð fyrir 4,1 ma.kr jákvætt veltufé 

frá rekstri. Hvað varðar handbært fé var það jákvætt árið 2016 um 271,4 m.kr. Útkomuspá 
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fyrir árið 2017 gerir ráð fyrir verulegri hækkun í 1,8 ma.kr og svo er gert ráð fyrir enn frekari 

hækkun árið 2019 upp í 3,3 ma.kr. Samkvæmt málaflokkayfirliti Reykjanesbæjar fyrir árið 2018 

er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða aðalsjóðs bæjarins verði jákvæð um 1,2 ma.kr.  

Rekstrarniðurstaða fyrir A- og B-hluta samtals er jákvæð 934 m.kr (Reykjanesbær, 2017b). 

 

Mynd 1: Skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga, A- og B-hluti, sem hlutfall af tekjum árið 2013 hjá 
sveitarfélögum með hærra skuldahlutfall en 90% 

Heimild: Haraldur Líndal Haraldsson (2014). 

Mynd 1 sýnir skuldbindingar og heildarskuldir sveitarfélaga á Íslandi, bæði A- og B-hluta sem 

hlutfall af tekjum fyrir árið 2013. Hlutfallið var samtals 271,4% hjá Reykjanesbæ sem gerði það 

að skuldsettasta sveitarfélagi á Íslandi. Akureyri á sama tíma var með um 110% heildarskuldir 

sem hlutfall af tekjum. Samkvæmt sveitarstjórnarlögunum (nr. 138/2011) eiga sveitarfélög að 

vera búin að ná skuldahlutfalli sínu niður fyrir 150% af tekjum sínum fyrir árið 2022. 

Skuldir A-hluta bæjarsjóðs Reykjanesbæjar voru 5,6 ma.kr árið 2002 en jukust í 24,7 ma.kr 

árið 2013 sem er skulda aukning um 19 ma.kr á 11 ára tímabili eða hækkun um 339%. Tekjur 

A-hlutans jukust einnig á tímabilinu, úr 3,0 ma.kr í 9,4 ma.kr sem er aukning um 6,4 ma.kr eða 

209,9%. Skuldir B-hluta bæjarsjóðs hækkuðu um 472% milli 2002 og 2013 eða úr 2,8 ma.kr í 
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15,7 ma.kr sem er tæp sexföld hækkun. Tekjur B-hlutans jukust einnig á tímabilinu, úr 329 

m.kr í 5,5 ma.kr yfir sama tímabil. Heildarskuldir Reykjanesbæjar hafa því hækkað fimmfalt á 

tímabilinu 2002-2013, úr 8,4 ma.kr í 40,4 ma.kr sem er 383% aukning á 11 ára tímabili. 

Samkvæmt skýrslu Haraldar Líndals Haraldssonar (2014) kom fram að aðallega var um að ræða 

tvær ástæður fyrir fjárhagsvanda Reykjanesbæjar: Sveitarfélagið stendur frammi fyrir 

gríðarlegum skuldum og Reykjanesbær var í miklum rekstrarvanda en sveitarfélagið átti aðeins 

einu sinni rekstarafgang fyrir óreglulega liði yfir 12 ára tímabil. Skuldir eru mjög háar og tekjur 

ekki nægjanlegar.   

Reykjanesbær samþykkti Aðlögunaráætlun Reykjanesbæjar í apríl árið 2017. Samkvæmt 

aðlögunaráætluninni voru rauntölur skuldaviðmiðs Reykjanesbæjar árið 2015 230,1% og gert 

er ráð fyrir að  það verði árið 2022 orðið 148,9% sem sagt að Reykjanesbær nái að uppfylla 

150% skuldaviðmið árið 2022 eins og er tilgreint samkvæmt sveitastjórnarlögunum. Framlegð 

Reykjanesbæjar var 9% árið 2015 en áætlun 2022 gerir ráð fyrir 10,0%. Rekstrarniðurstaða var 

-1,8% árið 2015 en gert er ráð fyrir 3,1% árið 2022 (Reykjanesbær, 2017a).  

Reykjanesbær og Innanríkisráðherra gerðu með sér samkomulag um aukið eftirlit með 

fjármálum sveitarfélagsins í desember árið 2016 í samræmi við sveitastjórnarlög 

(nr.138/2011). Markmiðið með samningnum var að stuðla að því að Reykjanesbær næði fram 

sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins og að stuðla að áframhaldandi hagræðingu í rekstri ásamt 

því að endurskipuleggja fjárhag sveitarfélagsins samkvæmt ákvæði sveitastjórnarlaganna. 

Meðal atriða sem Reykjanesbær skuldbatt sig til að ná fram var að skuldaviðmiðið yrði ekki 

hærra en 183% fyrir árið 2017. Samkvæmt aðlögunaráætlun Reykjanesbæjar var gert ráð fyrir 

að skuldaviðmiðið fyrir árið 2017 yrði 178,9%. Samkomulagið gilti til 31. desember árið 2017 

og kom ekki til yfirtöku eftirlitsnefndarinnar á fjármálum og starfsemi Reykjanesbæjar á 

tímabilinu (Reykjanesbær, 2017a). 
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Mynd 2: Skuldaviðmið og veltufé sveitarfélaga A- og B-hluti  

Heimild: KPMG (2014).  

Mynd 2 sýnir skuldaviðmið og veltufé A- og B-hluta sveitarfélaga. Sóknin var aðgerðaráætlun 

sem gefin var út af bæjarstjórn Reykjanesbæjar og KPMG til að taka á fjárhagsvanda 

Reykjanesbæjar. Aðalatriðið snéri að því að lækka skuldir, auka tekjur og koma stjórn á 

gríðarlegri skuldasöfnun og háu skuldaviðmiði sem var það hæsta á landinu. Það sem kom 

þessu öllu af stað voru nýju sveitarstjórnarlögin sem skuldbundu sveitarfélög til að skulda ekki 

meira en sem nam 150% af tekjum sínum. Hlutfall Reykjanesbæjar var rúmlega helmingi hærra 

en leyfilegt var árið 2013 eða 271,4% en á sama tíma var meðaltal allra hinna sveitarfélaganna 

183,6% (KPMG, 2014). 

Starfsemi sveitarfélaga er flokkuð í tvo hluta; A-hluta og B-hluta í samræmi við 

sveitarstjórnarlögin (nr. 138/2011). A-hluti bæjarsjóðs er aðalsjóður sveitarfélagsins og snýr 

að þeirri starfsemi sem er fjármögnuð af skatttekjum íbúa sveitarfélagsins. B-hluti 

samanstendur af fyrirtækjum, stofnunum og öðrum rekstrareiningum sem sveitarfélagið á 

helmingshlut eða meira í. Þessar einingar eru fjárhagslega sjálfstæðar (KPMG, 2014).  

Sett voru fram fjögur aðalatriði í Sókninni: Að auka framlegð í A-hluta bæjarsjóðs, stöðva 

fjárflæði frá A-hluta yfir í B-hluta, lækka allar fjárfestingar, endurskipulagningu skulda og sala 

á eignum. Til að auka framlegð A-hluta var miðað við að auka framlegðina um 900 m.kr á ári. 

Miðað átti að því að gera B-hluta stofnanir Reykjanesbæjar sjálfbærar og hætta að veita fé úr 

A-hluta yfir í B-hluta eins og hafði verið áður gert. Takmarka átti allar fjárfestingar 
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sveitarfélagsins við 200 m.kr á ári og að lokum átti að endurfjármagna skuldir og 

skuldbindingar auk þess að reyna að selja eignir bæjarins og/eða sameina stofnanir.  

Skuldaviðmið fyrir A-hluta og B-hluta lækkaði niður í 208,5% fyrir árið 2016 og útkomuspá 

fyrir árið 2017 sýndi 176,3%. Áætlun fyrir árið 2018 var um 180,3% (Reykjanesbær, 2017b). Í 

fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2018-2022 er hækkað heimild til fjárfestinga úr 200 m.kr á ári 

í 300 m.kr á ári en að áfram verði þó stíft aðhald með fjárfestingum í samræmi við 

aðlögunaráætlun sveitarfélagsins. Sveitarfélög sem uppfylla ekki fjármálareglur sveitarfélaga í 

samræmi við 64. gr. Sveitarstjórnalaga (nr. 138/2011), eiga að leggja fram aðlögunaráætlun 

sem tilgreinir hvernig sveitarfélagið ætli að ná fram kröfu sveitarstjórnarlaga um 150% 

skuldaviðmið fyrir árið 2022 (Reykjanesbær, 2017a).  

5.2.2 Reykjaneshafnir  

Reykjaneshafnir hófu starfsemi sína árið 2002 og samanstanda af höfnunum: Helguvíkurhöfn, 

höfnin í Höfnum, Njarðvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn og smábátahöfninni í Grófinni í Keflavík. 

Reykjaneshöfn fer einnig með stjórn starfsemi iðnaðarsvæðisins í Helguvík.  

Árið 1983 varð gerður samningur milli Utanríkisráðuneytisins og Keflavíkurbæjar um 

byggingu olíubryggju í Helguvík. Milli áranna 1987 og 1989 stóð Atlantshafsbandalagið (NATO) 

fyrir framkvæmdum í Helguvík þar sem var byggt grjótgarð og hafnarmannvirki en fyrsta 

olíuskipið kom til Helguvíkurhafnar árið 1989. Fljótlega var farið að vinna að uppbyggingu 

iðnaðarsvæðisins í Helguvík vegna umsvifa bandaríska varnarliðsins. Árið 1995 var formlega 

tekið í notkun 150 metra viðlegukantur og hófst þá fyrir alvöru hafsækin starfsemi í Helguvík 

(Kristján Sveinsson, 1996). Samkvæmt hafnastjóra Reykjaneshafnar var árið 2006 gerður 

formlegur samningur milli Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar, þar sem Reykjaneshöfn tók við 

190,6 hektara landi í Helguvík og hóf svo formlega stækkun iðnaðarsvæðisins.  

Fyrirtæki í Helguvíkurhöfn eru: Steypan, Helguvíkurmjöl, Síldarvinnslan, Aalborg Portland, 

Kalka sorpbrennslustöð og United Silicon kísilver sem er gjaldþrota. Samkvæmt hafnastjóra 

skiptist starfsemi hafnarinnar í Helguvík gróflega í þjónustu til dráttarbáta, fragtskipa og 

fiskiskipa, framleiðsla og sölu íss fyrir fiskiskip og vigtun á sjávarafla. Framleitt er 25 tonn á dag 

af ís í Reykjaneshöfn sem selt er til vinnsluaðila og til fiskiskipa. Löndun fisks í 

Reykjaneshöfnum hefur minnkað til muna undanfarin ár en um 90 fiskiskip landa í 

Reykjaneshöfnum á ári. Einhver skip liggja í Njarðvíkurhöfn tengt þjónustu við 

Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur en skipum og bátum hefur fækkað verulega í Reykjaneshöfnum 
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undanfarin ár og áratugi. Um 45 fragtskip hafa verið að koma á ári til Helguvíkur tengt aukinni 

umsýslu í höfninni samkvæmt hafnastjóra Reykjaneshafna. 

Allt flugvélaeldsneyti sem notað er á Íslandi kemur í gegnum höfnina í Helguvík. Helguvík 

er stærsta höfn Reykjanesbæjar og er fragthöfn Reykjaneshafna. Öll sveitarfélögin á 

Suðurnesjum hafa staðið á bakvið og stutt uppbyggingu í Helguvík sem stórskipahöfn 

Suðurnesja.  

5.2.3 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) er staðsett í Reykjanesbæ en þjónustar öll Suðurnesin. 

Meginmarkmið heilsugæslu HSS er að tryggja að Suðurnesjamenn fái grunnþjónustu í sínu 

samfélagi, að sinna bráðaþjónustu, vaktþjónustu og forvarnarstarfi (Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja, e.d.a.).   

Samkvæmt ársskýrslu HSS fyrir árið 2016 kemur fram að framlag úr ríkissjóði hafi verið 

2,4 ma.kr. Tekjur hafi aukist um tæpar 60 m.kr milli ára en tekjur ársins 2016 voru um 306 

m.kr. Gjöld hafi einnig aukist milli ára um tæplega 180 m.kr og voru alls 2,7 ma.kr fyrir árið 

2016. Framlög frá ríkissjóði hafi hækkað um 200 m.kr milli ára. Fyrir árið 2015 var tap á rekstri 

stofnunarinnar um 18 m.kr en stofnunin hafi skilað hagnaði fyrir árið 2016 upp á 82 m.kr. 

Skuldir milli ára hafi lækkað til muna en skuldir fyrir árið 2015 voru 171 m.kr en voru aðeins 

44 m.kr fyrir árið 2016 (Fjársýsla ríkisins, 2016).  

Árið 2015 var höfuðstóll stofnunarinnar neikvæður um 46 m.kr og var neikvæður um 65 m.kr  

árið 2016. Ríkið veitti 65 m.kr til stofnunarinnar undir lok fjárlaganna árið 2016 til að leiðrétta 

þessa neikvæðu stöðu. Höfuðstóll hafi orðið jákvæður um 82 m.kr í árslok 2016 en HSS fær 

sértekjur vegna útleigu á skurðstofum stofnunarinnar til einkaaðila. Eigið fé stofnunarinnar 

hafi verið neikvætt um tæpar 60 m.kr í árslok 2015 en hafi svo verið jákvætt um 88 m.kr í 

árslok 2016. Þegar kemur að handbæru fé frá rekstri var það neikvætt árið 2015 um 12 m.kr 

en vænkaðist fyrir árið 2016 þar sem það var jákvætt um tæpa 4 m.kr (Fjársýsla ríkisins, 2016). 

Þegar litið er lengra til baka, til ársins 2014 var höfuðstóll stofnunarinnar neikvæður um 72 

m.kr í ársbyrjun og neikvæður um 46 m.kr í árslok. Eigið fé stofnunarinnar fyrir árið 2014 hafi 

verið neikvætt um 40 m.kr. Handbært fé í árslok 2014 hafi verið 45 m.kr og 49 m.kr fyrir árið 

2015 (Fjársýsla ríkisins, 2015). HSS fékk aukalega 100 m.kr fjárveitingu árið 2017 sem átti að 

bæta inn í reksturinn sem vantaði upp á. 
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Talsverð aukning hefur verið í starfsemi HSS. Ef tekið er til dæmis starfsemi Slysa- og 

bráðamóttöku HSS þá hefur heildarsamskiptum deildarinnar aukist um meira en helming milli 

áranna 2012 og 2017, úr 7.207 samskiptum í 14.861 samskipti. Undir samskipti deildarinnar 

eru slys, veikindi, vitjanir, vottorð, endurkomur og símtöl. Árið 2017 jókst mönnun 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökunni þannig að í fyrsta skipti var hjúkrunarfræðingur 

starfandi á nóttunni. Engin formleg fjárlagahækkun hafi fengist fyrir aukningunni en ekki var 

lengur talið forsvaranlegt af stjórnendum stofnunarinnar að hafa ekki sólarhringsmönnun 

hjúkrunarfræðinga á bráðadeild sem þjónustar 25.000 manna svæði (Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja, 2018).  

Samkvæmt fjárframlögum 2018 til heilbrigðisstofnana, eru framlög á hvern íbúa lægst á 

Suðurnesjum. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær 117 þ.kr per íbúa meðan að 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands fær 153 þ.kr. per íbúa. Ef framlögin eru borin saman við 

íbúafjölda eru Suðurnesin með þriðja mesta íbúafjölda á landinu, um 24.000 manns, en fær 

næstminnstu fjárlögin (Aton ráðgjöf, 2017).  

Samkvæmt úttekt Landlæknis á HSS árið 2017 var gagnrýnt að biðtími eftir læknatímum 

sé langur, engin skipuleg samvinna er á þverfaglegri teymisvinnu og aðgengi að læknum á 

dagvinnutíma er takmarkaður. Mönnun á læknum og hjúkrunarfræðingum á HSS er ekki talin 

nægjanleg. Ekki er hægt að tryggja samfellda þjónustu né viðveru sérstakra lækna sökum 

mikils frítökurétts vegna sólarhringsvakta lækna við stofnunina en helsta umkvörtunarefni 

þjónustuþega er að hafa ekki fastan heimilislækni. Virkilega mikil ásókn er í síðdegisvaktina 

alla daga og einnig á bráðamóttökuna sem tekur við eftir að vaktinni lokar. Algengar komur 

eru milli 70 og 90 manns á dag, komur voru yfir 16.000 á árinu 2016 sem er svipaður fjöldi 

sjúklinga og leitar á bráðamóttökuna á Akureyri. Heilsugæslan er undirmönnuð af fagfólki og 

lítið má út af bera til að öryggi sjúklinga sé ógnað (Leifur Bárðarson, Laura Sch. Thorsteinsson, 

Salbjörg Bjarnadóttir og Sigríður Egilsdóttir, 2017). 

Samkvæmt framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSS eru stöðugildi í heildina á stofnuninni um 

200 og starfa rúmlega 300 manns við það.  

Í úttekt sem framkvæmd var af Ríkisendurskoðun (2016) kom fram að hlutfall læknaviðtala 

á heilsugæslu HSS sem veittir voru á dagvinnutíma væri það lægsta á landinu árið 2015. Ljóst 

er sökum þess að kostnaður HSS er mikill vegna yfirvinnu sem er mun hærri en kostnaður við 

dagvinnu. Biðtími eftir læknatíma á HSS er að meðaltali tvær vikur. Á heilsugæslu HSS er 17,1 
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stöðugildi lækna sem eiga að manna heilsugæsluna í Reykjanesbæ, í Grindavík, 

bráðamóttökuna, legudeildina að hluta til, Víðihlíð sem er hjúkurnarheimili í Grindavík, tvö 

Hrafnistuheimili í Reykjanesbæ auk þess að sinna heilsugæslu einn dag í viku í Vogum. 

Samkvæmt stjórnendum HSS vantar um það bil fimm stöðugildi lækna við stofnunina. 

Tíðrætt er meðal lækna á HSS hversu erfiðar vaktirnar séu og eru mýmörg dæmi um að 

læknar hætti störfum við stofnunina sökum þess (Leifur Bárðarson o.fl., 2017). HSS styðst ekki 

við fastmótaða framtíðarsýn. Ekki er hægt að finna markmið HSS á heimasíðu stofnunarinnar.  

HSS styðst formlega við starfsmannastefnu sem er síðan árið 2004 og virðist ekki hafa verið 

uppfærð síðan (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, e.d.b).  

5.2.4 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja er eini framhaldsskólinn á Suðurnesjum og varð til við samruna 

Iðnskóla Keflavíkur við framhaldsdeild Gagnfræðaskóla Keflavíkur haustið 1976 en skólinn var 

samstarf ríkisins annars vegar og allra sveitarfélaganna á Suðurnesjum hinsvegar. Skólinn 

hefur verið í miklum og stöðugum vexti nær alla tíð og var þekktur fyrir að sprengja ítrekað af 

sér húsnæðið þar til árið 1992 þegar allur skólinn var settur undir sama þak. Hann var töluvert 

endurnýjaður og stækkaður árið 2004 í rúmlega 9.000 m² húsnæði en árið 2017 var orðið ansi 

þröngt á þingi aftur, sér í lagi í samkomusal skólans (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, e.d.). 

Kjarnastarfsemi Fjölbrautaskóla Suðurnesja snýr að því að skólinn er áfangaskóli sem býður 

bæði upp á bóknám og verknám. Skólinn býður upp á styttri brautir, brautir til stúdentsprófs 

og fjölbreytt iðnnám. Auk þess er starfsbraut fyrir fatlað fólk sem sækir skólann. FS er með 

mjög breiðan og ólíkan nemendahóp og býður því upp á víðtæka stoðþjónustu í skólanum.  

Auk þess er skólinn með sjúkraliðabraut og er eini framhaldsskólinn á landinu sem býður upp 

á nám í netagerð (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, e.d.; Expectus, 2010b). 

Á heimasíðu skólans fss.is má finna áherslu skólans en þær eru: Virðing, samvinna og 

árangur. FS hefur verið nefndur Heilsueflandi framhaldsskóli og hefur hlotið viðurkenningu 

SFR sem Fyrirmyndarstofnun árin 2014, 2015, 2016 og 2017. Stefna skólans er að vera einn af 

bestu framhaldsskólum landsins og bjóða menntun í hæsta gæðaflokki í heimabyggð. Stefna 

skólans samanstendur af 13 atriðum en helst ber að nefna stefnuna: „Að vera 

fyrirmyndarmenntastofnun þar sem eftirsóknarvert er að vinna og læra.“  

Mikil ásókn er í skólann sökum gríðarlegrar íbúafjölgunar bæði í Reykjanesbæ og á 

Suðurnesjum undanfarin ár (Reykjanesbær.is, e.d.b.). Ein mesta áskorun skólans er þó hversu 
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mikill fjöldi af erlendu fólki hefur flutt til Reykjanesbæjar og þarf því að gera ráð fyrir talsverðri 

aukningu á nemendum sem eru með íslensku sem annað tungumál (Fjölbrautaskóli 

Suðurnesja, 2017). 

FS er í skipulagðri vinnu vegna brottfalls nemenda sem hefur verið talsvert. Fjöldi 

nemenda sem hættu alveg í skólanum árið 2016 voru 99 talsins eða tæp 10% af heildarfjölda 

nemenda. Árið 2017 hættu 45 nemendur um vorið eða 4,9% af heildarfjölda nemenda. FS gerir 

mætingarsamninga við nemendur sem hafa verið að mæta illa í skólann. Árið 2017 á vorönn 

voru í heildina 145 nemendur í úrræðinu og á haustönninni voru það 158 nemendur. 

Samkvæmt skólameistara FS ætlar skólinn að bregðast við þessu með því að ráða tvo  

verkefnastjóra; einn til að sjá um nemendur sem eru með mætingarsamning og einn til að 

halda utan um erlenda nemendur. Skólinn hefur frá 2016 boðið nemendum sínum upp á 

sálfræðiþjónustu sem veitt er í skólanum og þurfa nemendur því ekki að leita sér aðstoðar á 

heilsugæslu en þjónustan er vel nýtt af nemendum skólans.  

Starfsmenn við skólann eru 91 talsins og þar af eru 61 kennarar. Meðalaldur kennaranna 

við FS er hár eða 52,1 ár þar sem helmingur kennaranna við skólann er eldri en 55 ára 

(Fjölbrautaskóli Suðurnesja, 2017). 

Þegar verið er að skoða fjárframlög til fjölbrautaskóla þarf að hafa í huga að skólarnir eru 

misjafnir, sérstaklega hvað varðar stærð þeirra, nemendafjölda og hvernig kennsla fer fram 

innan þeirra þ.e. hvort meira sé um bóknám eða verknám. Fjárframlög til fjölbrautaskóla eru 

reiknuð eftir reiknilíkani sem á að taka tillit til mismunandi uppbyggingar og hluta skólans eins 

og bekkjarstærð áfanga, tegund náms og hvað tæki og búnað skólinn þarf til kennslu sinnar. 

Verknám er oftast dýrara nám en bóknám en einnig þarf að hafa í huga hvort viðkomandi skóli 

sé að kenna í kvöldskóla og/eða í fjarnámi. Einnig getur húsnæði skóla haft áhrif á fjárveitingu, 

til dæmis ef skólinn er staðsettur í mörgum húsum. Talið er að besta vísbendingin um 

samsetningu og tegund náms fáist með því að skoða kostnað per nemenda frekar en að 

einungis sé einblínt á gæði og hagkvæmni námsins (Expectus, 2010b).   

Samkvæmt skólameistara FS fékk skólinn 692 m.kr úr fjárlögum ársins 2010 eða um 4,3% 

af heildarfjármagni fjárlaga til framhaldsskóla. Nemendaígildin voru 880 talsins sem fengu 786 

þ.kr á ári í hvert nemendaígildi. Á Norðurlandi eystra (á Akureyri) eru starfræktir tveir skólar, 

Menntaskólinn á Akureyri og Verkmenntaskólinn á Akureyri. Þessir tveir skólar fengu árið 2010 

samtals 2,0 ma.kr í fjárlög með 2.197 nemendaígildi með 918.571 þ.kr á hvert nemendaígildi. 
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Þegar skoðað eru fjárframlög per nemanda eru þau lægri á hvern nemanda í Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja miðað við aðra sambærilega skóla. Nemendaígildum í skólanum fækkar einnig 

talsvert en þau voru 970 árið 2008, 876 árið 2017 og gert er ráð fyrir enn frekari lækkun, allt 

til ársins 2020 þegar gert er ráð fyrir 753 nemendaígildum við skólann (Aton ráðgjöf, 2017). 

Tafla 2: Skipting fjárlaga milli skóla 2018 

 

Heimild: Fjölbrautaskóli Suðurnesja (2018).  

Myndin sýnir skiptingu fjárlaga milli framhaldsskóla og menntaskóla landsins. FS fékk árið 2018 

fjárlög til skólans upp á 1,2 ma.kr auk 16,9 m.kr viðbótarfjárlög. Sjá má mismuninn milli áranna 

2017 og 2018 en aukningin er um 35 m. kr milli ára. Nemendaígildin eru 832 og fær hvert ígildi 

1.456,4 þús. kr.  
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6 Niðurstöður 

Eins og áður kom fram þá voru tekin átta viðtöl við eftirfarandi aðila frá rannsóknarsvæðunum; 

tvo þingmenn, tvo hafnastjóra, tvo skólameistara auk forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri og 

framkvæmdastjóra hjúkrunar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þegar farið var að greina 

viðtölin þá komu í ljós fjögur þemu með nokkrum undirþemum eins og sjá má í töflu 3.  

  

Tafla 3: Greiningarlíkan: Samanburður á dreifingu á ríkisfjármagni milli sambærilegra svæða  

 

6.1 Staðan í dag 

Fjárlögin fyrir árið 2018 voru gefin út tvisvar, fyrst af ríkisstjórn Sjálfsstæðisflokks, Viðreisnar 

og Bjartar framtíðar í byrjun september árið 2017. Eins og alkunnugt er féll sú ríkisstjórn þann 

14. september árið 2017 (Stígur Helgason, 2017).  

Þann 30. nóvember 2017 tók við ný ríkisstjórn sem samanstóð af Vinstri grænum, 

Sjálfsstæðisflokknum og Framsóknarflokknum (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2017). Fjárlögin 

fyrir árið 2018 voru því endurskoðuð og gefin út aftur í desember 2017.  

6.1.1 Helstu áskoranir 

Hafnastarfsemi er eins og áður hefur komið fram B-hluta starfsemi sveitarfélaga. Hafnir eru 

þó háðar styrkveitingum frá hinu opinbera til stórframkvæmda. Báðar hafnirnar eru 

hafnarsamlög, þ.e. um er að ræða fleiri en eina höfn en stærsta höfn Reykjaneshafnar er í 

Helguvík sem er eina fragtskipahöfnin á Suðurnesjum en höfnin á Akureyri er stærsta höfn 

Akureyrarhafnar sem er orðin stór miðstöð fyrir skemmtiferðarskip auk annarrar 

hafnartengdrar starfsemi. Í máli hafnastjóra Akureyrarbæjar kemur fram að helstu vandamál 

Akureyrarhafnar sé sveiflukenndur rekstur bæði hvað varðar útgerð, flutninga- og 

skemmtiferðaskipin. Þrátt fyrir það er skuldastaða Akureyrarhafnar ekki slæm en höfnin þar 

skuldar um 300 m.kr samkvæmt hafnastjóra Akureyrarhafna. Vandamál Reykjaneshafna 

Þema 1 

Staðan í dag 

Þema 2 

Viðbrögð ríkisins 

Þema 3 

Úrræði 

Þema 4 

Framtíðarsýn 

Helstu áskoranir Svæðisbundinn ójöfnuður 
Sérstaða stofnana og 

svæða 
Samskipti við þingmenn 

og bæjarstjórnir 

Áhersla þingmanna Áherslur fjárlaga 
Skilningur á 
aðstæðum 

Áhyggjur til framtíðar 

 Dreifing fjárlaga til svæða Áhugi á stofnunum Skýr sýn/aðgerðaráætlun 
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virðast vera af allt öðrum toga en samkvæmt hafnastjóra Reykjaneshafna á höfnin í 

talsverðum erfiðleikum með að fá styrk frá ríkinu.  

Vandamál Reykjaneshafnar gagnvart því að sækja á styrk hjá ríkisivaldinu er 
fjárhagsumhverfið. Það er krafa í lögum um að viðkomandi höfn sé sjálfbær og 
skuldsetning sé innan eðlilegra marka en skuldir Reykjaneshafnar eru í dag 8,5 milljarðar. 

Kostnaður við uppbyggingu stóriðju í Helguvík hefur verið mjög hár. Framkvæmdirnar hafa auk 

þess ekki gengið áfallalausar fyrir sig. Þannig hafi ítrekað leitað inn á fréttamiðlana fréttir af 

erfiðleikum með fyrsta kísilver Íslands; United Silicon. Hafnastjórinn í Reykjaneshöfnum kom 

inn á rekstarerfiðleikana í Helguvík.  

Það sem hefur einkennt iðnaðarsvæðið í Helguvík eru lélegir samningar sem gerðir voru 
við Norðurál, United Silicon og Thorsil. Samningurinn við Norðurál er þannig að fyrirtækið 
borgar ekki fasteignaskatt í 12 ár frá byggingu þess og hefur þar með ekkert greitt 
sveitarfélaginu nein gjöld að ráði. ...Hér eru tilbúnar lóðir bundnar við samninga fyrirtækja 
sem hafa ekki hafið starfsemi sína og borga okkur ekki gjöld. Þetta er mjög furðulegt. 

Ólíkt höfnunum er starfsemi heilbrigðisþjónustu greidd af fjárlögum ríkisins. Fjárlögin eru 

misjöfn eftir stærð og starfsemi stofnanna. Helstu vandamálin sem Sjúkrahúsið á Akureyri 

(SAK) og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) standa frammi fyrir þessa dagana varðar 

mannauðinn, þ.e. lækna og hjúkrunarfræðinga. Samkvæmt framkvæmdastjóra hjúkrunar á 

HSS er erfitt að ráða inn bæði lækna og hjúkrunarfræðinga á HSS.  

...þetta er í fyrsta skipti í næstum áratug að það er ekki biðlisti í að manna 
hjúkrunarfræðinga því það heyrist að aðrar stofnanir eru að borga ...2-4 launaflokkum 
hærri laun. Þetta er það sem við stöndum frammi fyrir núna. 

Það sama kom líka fram í máli forstjórans á SAK, að erfiðlega gengi að ráða inn  

hjúkrunarfræðinga.  

Okkur hefur gengið þokkalega að manna stöðu hjúkrunarfræðinga fram að þessu. En nú 
erum við byrjuð að sjá mannaveltu... Margt sem spilar inn í. Þó að laun séu ekki allt þá 
skiptir það máli. Vinnuaðstaða er góð, höfum lagt áherslu á að bæta í hausafjölda frekar 
en annað. 

Skólastofnanirnar standa einnig frammi fyrir vandmálum en af nokkuð öðrum toga heldur en 

stofnanirnar hér að ofan. Framhaldsskólarnir fá tekjur sínar gegnum fjárlög líkt og 

heilbrigðisþjónustan. Sveitarfélögin eiga þó oft húsnæði stofnunarinnar og standa gjarnan 

vörð um sína skóla. Bæði Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FS) og Verkmenntaskólinn á Akureyri 

(VMA) eru tiltölulega áþekkir skólar sem bjóða báðir upp á verknám og bóknám. Skólameistari 
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VMA kom inn á að stærsta vandamál skólans sé brottfall nemenda sem sé algengt vandamál í 

skólum landsins. Unnið sé ötullega að því á hverju ári að reyna að koma í veg fyrir brottfall 

nemenda.   

Krakkar hafa oft ekki bjargráð og upplifa mikið hjálparleysi. Foreldrar hafa almennt ekki 
bjargráð heldur. Ákvörðunarfælni einkennir þetta og það vantar festu og skuldbindingu 
við námið ...Við höfum ekki áhrif á erfðir nemenda eða hvað gerist utan skólans. 

Báðir skólarnir taka brottfalli og andlegri vanlíðan nemenda mjög alvarlega. FS hefur verið með 

sálfræðiaðstoð inni í skólanum í nokkur ár og hefur það gengið vel. Einnig ætlar FS að bregðast 

við með að ráða inn sérstakan verkefnastjóra til aðstoðar nemendum. Samkvæmt 

skólameistara VMA tekur skólinn þátt í átaksverkefni til að reyna að grípa nemendur í 

áhættuhópum og einnig var skólinn einn af fyrstu skólunum til að bjóða upp á 

sálfræðiþjónustu fyrir nemendur sína.   

... Sumum nemendum finnst nóg að hitta einhvern sem hlustar á mann. Þetta er klárlega 
þjónusta sem er nauðsynleg inni í skólanum. Það skiptir ekki máli hvort sálfræðingurinn 
sé starfsmaður skólans eða heilsugæslunnar, hann þarf að vera inni í skólanum þar sem 
nemendurnir eru. 

Áskoranir skólanna eru þó ekki eingöngu bundnar við brottfall nemenda en margir skólar á 

landinu standa frammi fyrir fjárhagsvanda. Samkvæmt skólameistara VMA eru fjármál skólans 

ætíð áskorun og gæta þarf þess að halda rekstri skólans í jafnvægi. Einnig hefur verið áberandi 

fækkun nemenda undanfarin ár hjá nágrannasveitarfélögum Akureyrar eins og 

skólameistarinn kom inn á.  

Það er fækkun á nemendaígildum heilt yfir í öllu kerfinu. Það eru til heilu og hálfu 
sveitarfélögin þar sem eru örfáar hræður í þar sem áður voru mjög mikið af krökkum að 
skila sér hér í nám. Það er töluvert mikil árgangafækkun ...í Húsavík, Siglufirði, Ólafsvík og 
Dalvík er hrun af börnum í 10. bekk. 

Að sögn skólameistara FS eru áskoranir þeirra algjörlega í hina áttina þar sem skólinn hefur 

ítrekað átt við plássleysi að stríða sökum mikils fjölda nemenda. Gríðarleg fjölgun íbúa má 

klárlega sjá í FS sem er eini framhaldsskólinn á Suðurnesjum.  

Helsta áskorun skólans er húsnæðið. Það vantar stórlega aukið félagsrými og sæti fyrir 
nemendur en FS er nú með sæti fyrir 350 manns en þó eru 1000 nemendur í skólanum. 
Það eru ekki sófar eða sæti á göngunum því skólinn samanstendur af löngum göngum.  
Nemendur sitja því á göngunum ef matsalurinn er fullur. 
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Ljóst er að húsnæðisvandi FS er ein stærsta áskorun skólans. Ekki er hægt að fylla skólann 

endalaust af nemendum ef ekki er pláss fyrir þá. Samkvæmt skólameistara FS býður skólinn 

upp á verknám sem tekur mikið pláss innan skólans. Einnig þarf að hafa í huga að koma til móts 

við aukinn fjölda erlendra nemenda sem hefja nám við skólann.  

... takmarkanir FS í dag eru að bæta þarf aðstöðu nemenda og setja aukna fjárhæð í að 
komast til móts við erlenda nemendur og bæta aðstöðu verknáms. ...þarf að efla þátt 
verknáms í samfélaginu þar sem ekki allir ráða við stúdentsnám.  

Þegar kemur að áskorunum í heilbrigðisþjónustunni eru þær fjölmargar. Kerfið í heild sinni 

hefur liðið fjárskort til lengri tíma, húsnæði sé víða orðið ábótavant og endurnýja þurfi tæki 

sem kosti milljónir. Að sögn framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSS eru áskoranir HSS allmargar. 

Vandamál HSS eru þó ekki eingöngu bundin við mönnun og fjármagn. Ekki hafi verið 

framkvæmt þjónustukönnun á stofnuninni í sex ár og stofnunin styðjist ekki við fastmótaða 

framtíðarsýn. Einnig sé mjög mikil aukning íbúa á svæðinu sem kalli á aukna þjónustu. 

Stofnunina skorti fjármagn til að geta staðið jafnfætis öðrum stofnunum þegar kemur að 

öflugri þjónustu og að tryggja nægjanlegt fagfólk til starfa við stofnunina.  

Helstu áskoranir HSS eru fjármögnun, fá starfsfólk til starfa. Starfsmannavelta er að aukast 
og aukin langtímaveikindi. Langvarandi álag og mjög mikil yfirvinnukrafa á sumum 
deildum. Áður fyrr var starfsmannaveltan tiltölulega lítil ...það er bruni í fólki vegna álags.  

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) er jafnframt háskólasjúkrahús en SAK mannar meðal annars 

skurðstofur á stofnuninni allt árið um kring. Að sögn forstjóra SAK hefur verið talsverð aukning  

í komum ferðamanna til stofnunarinnar ásamt því að stofnunin hefur verið að taka við 

aðgerðarbiðlistum frá Landspítalanum undanfarin ár.  

Okkar helstu áskoranir eru að geta brugðist við væntanlegri aukningu og breytingum í 
samfélaginu sem við erum að þjónusta. Það er ástæðan af hverju við erum til og svo eru 
aðrar áskoranir eins og hvernig við eigum að láta þetta ganga ... 

6.1.2 Áhersla þingmanna  

Samkvæmt Salamon (2002) eru stjórntæki hins opinbera skilgreind aðferð sem tekur á 

fyrirliggjandi samfélagslegu verkefni. Stjórntæki eru í eðli sínu stýringartæki sem geta mótað 

og skipulagt aðgerðir hins opinbera. Fram kom í máli þingmanns Suðurkjördæmis í 

rannsókninni að núverandi ríkisstjórn væri ekki að nota þau stjórntæki sem ríkið hefði til að 

draga úr misskiptingu og ójöfnuði í samfélaginu.  
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Stjórntæki hafa mismunandi áhrif en áhrifin eru metin eftir jöfnuði, skilvirkni, áhrifum 

þeirra, stjórnunarmöguleikum og eftir lögmæti þeirra og pólitískum fýsileika. Íslenska ríkið er 

ekki drifið áfram af hagnaðarmarkmiðum eingöngu eins og einkafyrirtæki og á að stuðla að 

jöfnuði og jafnræði milli ólíkra svæða landsins. Þó er staðreyndin sú að aðlögunarhæfni hjá 

stofnunum hins opinbera er alla jafna hæg og lítil þegar kemur að breytingum. Samkvæmt 

Salamon (2002) eru meginrökin fyrir opinberum rekstri að auka jöfnuð í samfélaginu.  

Við skoðun fjárlaganna fyrir árið 2018 má greinilega sjá mismunandi áherslur og dreifingu 

fjármagns til mismunandi svæða landsins líkt og kom fram í máli þingmanns Norðaustur 

kjördæmis. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að þingmenn og þingið ættu að vera málsvarar 

fyrir allt landið. 

...Já veit ekki hvort það sé viljandi eða óviljandi. Þingmenn eru misfrekir og misforhertir í 
að hugsa bara um túnblettinn sinn. Það er ekki gott. Hlýtur að hafa áhrif að 70% íbúa býr 
á einum bletti... 

Að sögn þingmanns Suðurkjördæmis eru Suðurnesin svolítið sér á báti. Það fari oft eftir 

ákveðnum skilgreiningum hverju sinni hvort Suðurnesin séu landsbyggðin eða ekki sökum 

nálægðar svæðisins við höfuðborgarsvæðið.  

Eðlilegt er að meira fé fari til höfuðborgarsvæðisins en þegar horft er til Suðurnesjanna 
eru þau hvorki á höfðuðborgarsvæðinu né úti á landi og verðum fyrir áhrifum af því og 
þurfum að breyta viðhorfi þingmanna til þess. 

Þjónusta við kjósendur getur verið mjög misjöfn milli þingmanna. Hagsmunir ólíkra svæða 

koma hvað mest fram í gegnum stjórnmálamenn sem fara fyrir málefnum síns svæðis. 

Stjórnmálamenn fá á móti atkvæði fyrir næstu kosningar og tryggja sér þannig áframhaldandi 

pólitískan stuðning (Lee og Rogers, e.d.). Athyglisvert þótti að fram kom í rannsókninni að 

báðir hafnastjórarnir og báðir skólameistararnir voru ekki í miklu sambandi við þingmenn 

svæðanna sem virtust ekki sýna umræddum stofnunum mikinn áhuga. Að sögn 

framkvæmdastjóra hjúkrunar HSS eru 1-2 þingmenn í reglulegu sambandi en aðrir ekki.  

Samskipti við ráðuneyti og nefndir séu lítil og óregluleg. Annað kom þó í ljós hjá SAK á Akureyri 

þar sem forstjórinn þar er í mjög góðu sambandi við þingmenn svæðisins, velferðarráðuneytið 

og einnig við fjárlaganefnd. Í viðtölum við þingmenn beggja svæðanna segjast þau berjast fyrir 

sínu svæði. Þingmaður Norðaustur kjördæmis lagði þó sérstaka áherslu á að þingmenn séu í 

starfi fyrir alla landsmenn og öll svæði, ekki einungis heimasvæðið sitt. Efla þurfi öll 

landsvæðin.   
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Samkvæmt þingmanni Suðurkjördæmis er flokkurinn hennar í minnihluta á þinginu og 

er flokkurinn þar með ekki eins áhrifaríkur á dreifingu fjárlaga. Einnig minntist hún á 

samstöðuleysi milli þingmanna varðandi Suðurnesin.  

...við komum alltaf að því að það verður að hafa rekstarhæfni og það vantar áberandi 
samstöðu um svæðið. 

Þingmaður Norðaustur kjördæmis talaði ekki um samstöðuleysi á sínu svæði. Þingmenn 

svæðisins standi alla jafna saman um málefni svæðisins. Hann sé auk þess í góðum samskiptum 

við bæjarstjórn Akureyrarbæjar sem og hinna bæjarstjórnanna á svæðinu.  

...ég er í hæfilega góðu sambandi við þau en má ekki leyfa mér að vera í auknu sambandi 
við þau því það eru um 30 bæjarstjórnir í mínu kjördæmi. Ég er meðvitaður um að 
landsbyggðin á erfitt uppdráttar ...ég reyni ekki að taka afstöðu bara út af því, það verður 
að gæta hófs og endurspegla stuðning í landinu. 

Hvað varðar stofnanir á svæðum þingmannanna komu fram áhyggjur hjá báðum 

þingmönnum varðandi stöðu þeirra, framtíðarhorfur og fjárlög til stofnananna. Þingmaður 

Norðaustur kjördæmis leggur áherslu á að hlúa að Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAK). 

Heilbrigðisþjónustan sé ein mikilvægasta þjónusta landsmanna og skipti gríðarlegu máli.  

Þingmaður Suðurkjördæmis hefur hvað mestar áhyggjar af Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja (HSS).  

...þjónustan hefur verið að dragast saman þar sem fjölgunin hefur verið mest eins og á 
HSS í Reykjanesbæ og HSU á Selfossi ...ég hef áhyggjur af stofnununum á mínu heimasvæði 
og starfsfólkinu og þeim sem þurfa á þjónustu stofnananna að halda. Það er álag á 
starfsfólk og stofnunin líður fyrir það. Þetta er svo fjársvelt að það gefur augaleið. 

6.2 Viðbrögð ríkisins 

Íslenska ríkið sér um að dreifa fjárlögum til svæða landsins. Umrædd fjárlög eru byggð á ýmis 

konar upplýsingum frá svæðum, stofnunum, Byggðastofnun o.fl. Yfirleitt er farið eftir 

fjárlögum fyrri ára en auk þess fá forstjórar stofnanna að tala fyrir sinni stofnun. Ljóst er þó að 

erfitt er að efla þær allar og styrkja sérstaklega með tilliti til uppbyggingar, endurnýjunar eða 

við kaup á nýjum dýrum búnaði. Ítrekað hefur komið fram undanfarin ár að hinar ýmsu 

stofnanir landsins hafi verið fjársveltar í kjölfar fjármálahrunsins árið 2008 og lengi hefur þótt 

taka að efla þær að nýju.  
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6.2.1 Svæðisbundinn ójöfnuður 

Ójöfnuður milli svæða er skilgreindur sem ójafnvægi í fjárhagslegri framleiðni meðal 

svæðiseininga landsins. Lítið hefur verið rannsakað ójöfnuð milli svæða, þ.e. hvernig 

hagsmunir einstaklinga og svæða eru metnir sem hluti af opinbera kerfinu (Lee og Rogers, 

e.d.). Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni (1999) skipta dreifing og vægi atkvæða gífurlega 

miklu máli þegar kemur að útgjöldum til vegamála, hafnamála, heilsugæslu, dómsmála, 

grunnskóla auk fleiri atriða.  

Samkvæmt Þóroddi Bjarnasyni og Jóni Þorvaldi Heiðarssyni (2013) er mjög umdeilt hvernig 

ríkisútgjöld skiptast milli höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar og sitt sýnist hverjum eftir 

búsetu. Höfuðborgin sinni vel yfir helmingi íbúa landsins en á sama tíma þarf að viðhalda byggð 

annarsstaðar á landinu einnig. Lítið er til af íslenskum rannsóknum um dreifingu ríkisútgjalda.  

Þingmennirnir tveir í rannsókninni koma frá mismunandi svæðum landsins. Norðurland 

eystra hefur einkennst af því að vera bær ferðaþjónustu og verslunar. Samkvæmt þingmanni 

Norðurlands eystra mætti fara mun meira fjármagn til svæðisins sérstaklega til að styrkja 

stofnanirnar þar.    

Menn vöknuðu upp við vondan draum þar sem þeir höfðu vanrækt landsbyggðina 
verulega og settu því einhverja fjármuni þar inn en miklu minna en þarf. Forstöðumenn 
umræddra stofnanna eru ekki að ýkja vanda sinn. 

Samkvæmt rannsókn Vífils Karlssonar (2005) þá er til staðar misræmi milli landssvæða þegar 

horft er til ráðstöfunar á opinberu fjármagni. Með þessu fyrirkomulagi er í raun verið að draga 

úr hagvexti á einum stað meðan verið er að efla það á öðrum stað á móti án þess þó að það 

sé vísvitandi markmið hins opinbera. Hafa þurfi því sérstaka aðgát við dreifingu fjármagns milli 

svæða að aðskilja ekki alltaf sömu svæðin á landsbyggðinni.  

Þegar kemur að dreifingu fjármuna milli mismunandi svæða landsins fer það eftir 

ákvörðun Alþingis, viðkomandi ríkisstjórnar og áherslum hennar hverju sinni ásamt áliti frá 

embættismönnum ríkisins (Þóroddur Bjarnason og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013). Að sögn 

þingmanns Suðurkjördæmis hefur svæðið orðið undir bæði hvað varðar fjárlög og stuðning frá 

ríkinu.  

Menntunarstigið er mjög lágt á svæðinu og mikið af innflytjendum. ... Það þarf að byggja 
upp aðlaðandi hverfi og það er kostnaðarsöm uppbygging, þarna var herstöð og ríkið getur 
ekki staðið upp og herinn fer og Reykjanesbær á að taka því að breyta þessum bæ eða 
herstöð í aðlaðandi hverfi. 
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Þingmaður Suðurkjördæmis kom einnig inn á það að ríkið hefði stofnað Kadeco, þróunarfélag 

Keflavíkurflugvallar sem hafi selt allar íbúðir Ásbrúar og hagnaður hafi að öllu leyti runnið til 

ríkisins ekki til Suðurnesja né til Reykjanesbæjar. 

...Reykjanesbær var látinn gefa eftir með lögum fasteignagjöld á svæðinu þannig að það má 

segja að ríkið sé í skuld við bæinn hvað það varðar. 

Alþingiskosningarnar árið 2017 voru stormasamar eftir stutt eins árs kjörtímabil þar sem Björt 

framtíð sleit stjórnarsamstarfinu við Viðreisn og Sjálfsstæðisflokkinn. Þingmanni 

Suðurkjördæmis þótti nýjar kosningar litlu breyta hvað varðar eflingu svæða landsins.  

Farið var í kosningabaráttu eftir að hafa séð fjárlagafrumvarp ríkisins sem féll, þar skorti 
innviða uppbyggingu, aukna fjáröflun og aðgerðir gegn ójöfnuði. Lítið er verið að bæta í 
fjárlögunum nú í innviðauppbyggingu en kerfið er svelt eða ekki er nýtt stýritækin sem þau 
búa yfir til að spornast gegn ójöfnuði sem er vaxandi. 

Hvað viðkemur höfnunum tveimur í rannsókninni er sýn hafnastjóranna tveggja ólík þegar 

kemur að svæðisbundnum ójöfnuði. Samkvæmt hafnastjóranum í Akureyrarhöfn eru fjárlögin 

bara ákveðin upphæð sem þurfi að dreifast víða. Að hans mati er þó einkennilegt þegar sum 

verkefni eru styrkt sem eru ekki skráð á fjárlögum.  

Mér finnst ekki að styrkveitingar fari alla jafna frekar til höfuðborgarsvæðisins heldur en 
til landsbyggðarinnar, nei. ... mér finnst pólitíkin ráða of miklu í styrkveitingum frekar en 
forgangsröðun. Á Dalvík hafa menn styrkt verkefni sem eru ekki á fjárlögum til dæmis. 

Hafnastjórinn hjá Reykjaneshöfnum hefur upplifað svæðisbundinn ójöfnuð tengt uppbyggingu 

hafnanna, sérstaklega í Helguvík þar sem þörf er á talsverðri uppbyggingu vegna stóriðju 

framkvæmda. Ríkið hafi styrkt Helguvíkurhöfn milli áranna 1994 og 1996 um byggingu á 

viðlegukanti og einnig komið að uppbyggingu hjá höfninni í Grófinni en lítið eftir það.  

Erfitt getur verið að áætla og útdeila fjármagni til heilbigðisstofnanna um allt land með 

mismunandi þjónustuþörf. Búið var til reiknilíkan fyrir heilbrigðisstofnanirnar á landsbyggðinni 

árið 2013. Tilgangurinn var að fá fram hlutlægt mat á fjárþörf stofnananna út frá 

meginstarfsemi þeirra auk þess sem meta átti ytri aðstæður hvers landshluta fyrir sig svo sem 

íbúafjölda, þjónustuþörf o.fl. Tilgangurinn var að stuðla að auknum jöfnuði milli 

heilbrigðisstofnanna ásamt því að tryggja stofnununum fjármagn í takt við fjár- og 

þjónustuþörf. Líkanið reyndist hinsvegar ekki nægilega gott því það var mjög ógagnsætt. Árið 

2014 voru níu af ellefu heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni sem náðu ekki að halda sér 
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innan fjárlaga. Þótti það eindregið benda til þess að endurskoða þyrfti reiknilíkanið þar sem 

það væri greinilega ekki að endurspegla fjárþörf stofnananna (Ríkisendurskoðun, 2016).  

Að sögn Velferðarráðuneytisins árið 2013 kom fram að ráðuneytið hefði ávallt til 

hliðsjónar upplýsingar um starfsemi, raunaðstæður hverju sinni og lýðfræðilegar breytur tengt 

reiknilíkaninu og að fjárheimildir stofnanna myndu breytast við breyttar aðstæður eins og til 

dæmis ef íbúfjöldinn á svæði heilbrigðisstofnunarinnar breyttist um meira en 1000 manns o.fl. 

(Ríkisendurskoðun, 2016). Samkvæmt upplýsingum frá Ríkisendurskoðun virðist reiknilíkan 

Velferðarráðuneytisins ekki virka í takt við útgefnar fyriráætlanir þar sem ekki er tekið til greina 

aukinn íbúafjölda né aukningu í komum ferðamanna hjá heilbrigðisstofnun eins og HSS. Þó 

vekur athygli að brugðist er við þessum ytri aðstæðum á Akureyri og á Selfossi með auka 

fjárlögum.  

Í máli forstjóra SAK hefur hann ekki fundið fyrir svæðisbundnum ójöfnuði tengt 

fjárveitingum til SAK nema kannski helst á síðustu fjárlögum þar sem aukin áhersla virðist hafa 

verið lögð á höfuðborgarsvæðið.  

En fram að því hefur mér ekki fundist vera sérstakur munur á því. ...Þingmenn hér eru 
samstíga í málefnum fyrir svæðið. 

Að sögn framkvæmdarstjóra hjúkrunar á HSS upplifir hún að það sé til staðar svæðisbundinn 

ójöfnuður milli stofnanna. Rekstur stofnunarinnar hafi verið góður undanfarin ár og staðist 

fjárhagsáætlun en aukið fé skili sér ekki til stofnunarinnar þrátt fyrir gríðarlega aukningu íbúa 

til svæðisins.  

Mismunur milli svæða ...það virðist vera það. Tölurnar segja það en erfitt að bera saman. 
Það er dýrt að halda úti fullt af heilsugæslum en við getum varla rekið eina starfstöð og 
það er eitthvað skrýtið við það og það er ekki vegna óstjórnunar.  

Við erum sú stofnun sem hefur hvað oftast verið á núlli – virðist vera að þeir sem fari 
framúr ...þeir fái meira. 

Skólameistari VMA upplifir ekki beint svæðisbundinn mismun gagnvart skólanum né að það 

halli á skólann hjá henni sérstaklega heldur skorti almennt aukið fjármagn í skólakerfið í heild 

sinni.  

...manni finnst skrýtið að ekki er hækkað í samræmi við alla skóla og nemendaígildum 
fækkar sumstaðar en samt fá menn meira og oft engin rök á milli. 



60 

Að sögn skólameistara FS lítur hann oft til Fjölbrautaskólans á Suðurlandi til samanburðar þar 

sem sá skóli sé mjög áþekkur FS bæði hvað varðar stærð og kennslu. Ævinlega sé óútskýrður 

munur á fjármagni til skólanna. 

Ef litið er til fjárlaga ársins 2018 má sjá hækkun á fjárframlögum bæði til FS og til Fsu. FS 
fær 35 milljóna króna hækkun meðan að Fsu fær 52,6 milljóna hækkun. Eini skýri 
munurinn milli skólanna er í raun að Fsu sinnir námi fanga á Litla-Hrauni en það er mjög 
dýrt úrræði. Til þess fær skólinn auka 200. þúsund krónur per nemendaígildi til að mæta 
þessum hóp.  

6.2.2 Áherslur fjárlaga  

Fjárlagagerðin endurspeglar áherslur ráðuneytanna sem eru byggðar upp á forgangsröðun 

verkefna hverju sinni. Samkvæmt 11. grein laga um opinber fjármál segir að ráðherra skuli 

tryggja samstarf við sveitarfélög þegar kemur að því að móta bæði fjármálaáætlun og 

fjármálastefnu (Lög um opinber fjármál nr. 123/2015). 

Með lögunum um opinber fjármál komu fram skýr markmið varðandi ábyrgð og eftirlit en 

eftir sem áður er erfitt að bera saman gjöld mismunandi stofnanna og fjárhagslegar 

skuldbindindingar þeirra. Ekki koma fram til dæmis tengsl við afköst stofnanna. Samkvæmt 

Jóni Magnússyni (2017) er oft á tíðum óljóst hvar ábyrgð á ýmsum verkefnum liggi.  

Alþingi á samkvæmt lögum um opinber fjármál (nr. 123/2015) að leita eftir áliti 

Byggðastofnunar innan fjögurra vikna frá því að fjárlagafrumvarpið er lagt fram þar sem liggja 

þarf fyrir hvaða áhrif frumvarpið hefur á ríkissjóð í heild sinni, skuldbindingar þess og 

forsendur.   

Áherslur fjárlaga geta verið mjög misjafnar eftir því hvaða meirihluti er ráðandi á þingi 

hverju sinni. Að sögn þingmanns Suðurkjördæmis liggur vandamálið ekkert endilega í að 

skilgeina mikilvægi stofnananna heldur sé vandamálið almennt skortur á stefnu. 

...þetta eru allt nauðsynlegar stofnanir en það er ekki góð byggðarstefna og það þarf að 
breyta því. Það þarf að styrkja sóknaráætlum landshlutanna miklu meira. Hægt er að láta 
landsvæðin sjá um þetta sjálf með að setja aukinn pening í sóknaráætlanirnar. 

Þegar kemur að málefnum hafna eru eðlilega mjög margar hafnir að biðja um styrk til 

uppbyggingar. Að sögn hafnastjóra Reykjaneshafna hafi verið erfitt að fá formlega 

viðurkenningu á framkvæmdarþörfina í Helguvík en eftir það hafi tekið við hark að komast á 

samgönguáætlunina en það sé þó heldur ekki fast í hendi þar sem eigi eftir að fjármagna 

samgönguáætlun. Almennt tekur allt of langan tíma að bíða eftir að beiðni um uppbygginu eða 
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styrk sé tekin fyrir af þinginu, samkvæmt hafnastjóra Akureyrarhafna. Málið velkist of lengi í 

kerfinu og detti stundum úr farveginum sem það var komið í.  

Akureyrarhöfn fær ekki fjárveitingar í samræmi við umfang starfseminnar. Erum eins og 
aðrir og fáum ekki mikið. Erum að fá nýjan dráttarbát ...það verkefni hefur verið ábyggilega 
10 ár í ferli. Annars er ekki neitt en það er ekki sett nóg í Hafnarbótasjóð. Verið að skipta 
litlu á milli margra og ekki öfundverð staða sem menn eru í. 

Árið 2017 voru heildarútgjöld íslenska ríkisins 801 ma.kr. Heilbrigðismál voru næst stærsti 

útgjaldaliðurinn, 25% eða um 201 ma.kr. Útgjöld á hvern íbúa landsins eru  langmest tilkomin 

vegna heilbrigðismála eða 333 þúsund að meðaltali á árinu 2018 en útgjöld vegna 

framhaldsskóla eru aðeins 84 þúsund á íbúa (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2017). Engu 

að síður eyðir Ísland minnst allra af OECD ríkjunum til fjárfestinga í fastafjármunum í 

heilbrigðisþjónustunni árið 2013 þar sem einungis Mexíkó eyddi minna. Upphæðin sem Ísland 

setti í fjárfestingarnar var innan við 0,1% hlutfall af vergri landsframleiðslu (OECD, 2016). 

Forstjóri SAK kom inn á að fjárlögin væru það naumt skömmtuð að lítill möguleiki væri á 

framþróun auk þess sem að það vantaði sárlega stefnumótun innan heilbrigðiskerfisins.  

...ekki miklir möguleikar til framþróunar. Það er pirrandi og sérkennilegt að þegar 
kjarasamningar eru gerðir eru oft gerðar launabreytingar og skipulagsbreytingar samhliða. 
Maður áttar sig ekki alltaf á því af hverju menn eru með duldar hagræðingarkröfur, ...án 
þess að það hafi kostnað í för með sér sem oft hallar á stofnanirnar. 

Samkvæmt formgerðarflokkun Lowi´s hafa ríkisstjórnir fjórar mismunandi tegundir stefnu; 

Regluvæðingu, úthlutandi stefnur sem eru oftast bjargráð sem beint er að opinberum gæðum 

líkt og skipulagsmál sveitarfélaga. Jöfnunaraðgerðir ríkisstjórna á við um þær stefnur sem 

breyta úthlutun gæða sem eru þegar til eins og velferðarmál. Að lokum kemur Lowi inn á 

kjördæmaskipan og stjórnskipulag sem snýst um að breyta skipulagi hjá opinberum stofnunum 

samfélagsins (Knill og Tosun, 2012).  

Í takt við þessa formgerðarflokkun hefur íslenska ríkið til að mynda ákveðið að stytta 

framhaldsskólanám um eitt ár. Það þykir eðlileg framþróun en engu að síður fylgir þessu 

talsverð vinna við breyttar áherslur í skólunum. Þetta er dæmi um innleiðingu breytinga þar 

sem virðist hvorki fylgja aukið fjármagn né svigrúm til stjórnunar vegna innleiðingar á 

breytingunum.  
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Skólameistarar VMA og FS voru bæði sammála um að skólarnir þeirra fengu ekki nærri því 

nægjanleg fjárlög fyrir starfsemi þeirra og hefði ekki fengið lengi. Staðan var mjög slæm hjá 

VMA árið 2016. 

Okkur finnst við alls ekki fá fjárlög í samræmi við þarfir okkar. Öllum innviðum skólans 
hefur ekki verið hægt að sinna sem skyldi, hér eru ömurlegir vinnustólar sem vont er að 
sitja í og ráðuneytin myndu aldrei sætta sig við að nota hjá sér. Tölvukerfið er úrelt o.s.frv. 

Fjárlögin til skólanna eru að sögn skólameistara VMA ekki nægjanleg og einnig óskýr á köflum.  

Maður skilur stundum ekki af hverju einn skóli fær 7% hækkun en annar 1%. Það er alveg 
munur á því. 

Skólameistari FS furðar sig einnig á vinnubrögðum fjárlaganefndar en mjög óþægilegt og 

ófaglegt sé að gefa fyrirheit um nauðsynlegar framkvæmdir sem gangi svo ekki eftir.  

Undirbúningur fyrir stækkun á aðstöðu fyrir nemendur kom fram í áliti fjárlaganefndar 
árið 2015. Þar var tekið fram að veita ætti 10 milljóna króna styrk til FS til að stækka sal 
skólans. Þessi styrkur hefur ekki enn verið efndur og er ekki inni á fimm ára plani til 
skólans. 

6.2.3 Dreifing í gegnum fjárlög til svæða  

Þegar kemur að valddreifingu er hún ákveðin leið til að styrkja lýðræðislegar stofnanir og 

grunnréttindi íbúa samkvæmt Shah (2004). Hugmyndin með fjárhagslegri valddreifingu frá ríki 

til sveitarfélaga er að með þessu fyrirkomulagi eigi að efla efnahagslegan vöxt og auka afköst 

opinberra verkefna. Þó virðist engu að síður að valddreifing auki tekjuójöfnuð að sögn Sacchi 

og Salotti (2011). Tíðrætt hefur verið hjá landsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins að 

aðaláherslan sé á fjárveitingar til höfuðborgarinnar og hin svæðin mæti afgangi.  

Að sögn þingmanns Norðaustur kjördæmis sé það eðlileg dreifing fjárveitinga upp að vissu 

marki.  

... þetta er erfið spurning en ekki ólíklegt af mörgum ástæðum þá verður það pínu þannig. 
Því það búa flestir hér og þingmenn líka. Finnst ekki ólíklegt en það er ekki af illsku eða 
frekju ...væntanlega hafa þeir eitthvað í huga. 

Fjárlögin árið 2018 voru vonbrigði að sögn beggja þingmannanna. Samkvæmt þingmanni 

Norðausturkjördæmis hafði verið ákall í samfélaginu um breytingar. Þingmaður 

Suðurkjördæmis var ánægð með þá viðurkenningu sem svæðið fékk á fjárlögunum en þótti 

það þó heldur lítið og þörf fyrir mun meira.   
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Suðurnesin fengu aðeins meira til HSS í fjárlögunum og aðeins í Grindavíkurveginn en bæði 
eru bráðamál sem gátu ekki beðið. Ekki verið að taka á því að það hefur hallað á 
þjónustusvið Suðurnesjabúa og fjárveitingar á undanförnum árum, það er ekki verið að 
taka á þeim vanda í þessum fjárlögum. 

Þegar kemur að málefni hafnanna kom hafnastjóri Akureyrarhafna inn á að eðlilega hefði hann 

kosið að fá hærri fjárlög til sín en leggur þó áherslu á að erfiðlega getur verið að fjármagna 

allar beiðnir. Heildarkakan sé bara ákveðið stór og allir þurfi að vera sanngjarnir.  

Eins og kom fram í umfjöllun rannsóknarinnar er fjárhagsleg valddreifing það ferli sem 

stjórnar tekjum og gjöldum frá ríkisvaldinu sem er svo beint til sveitastjórna. Samkvæmt Sacchi 

og Salotti (2011) fer umfang fjárhagslegrar valddreifingar eftir getu lægri stjórnstiga til að geta 

tekið sjálfsstæðar ákvarðanir varðandi tekjur og gjöld innan síns svæðis, án beinnar aðkomu 

ríkisvaldsins. Ljóst er að svæðin í rannsókninni eru háð fjárlögum frá hinum opinbera og 

stofnanirnar innan svæðanna einnig. Forstjórar og framkvæmdastjórar reyna að tali máli 

sinnar stofnunnar í því skyni að hækka fjárlög þegar þurfa þykir. Hvað varðar 

heilbrigðisþjónustuna hafa hvort tveggja SAK og HSS staðið frammi fyrir aukningu í starfsemi 

þeirra undanfarin ár.  

Að sögn forstjóra SAK er eðlilegt að vilja sífellt hærri fjárlög til að geta fjármagnað hin ýmsu 

verkefni stofnunarinnar en að hans mati hallaði ekki á stofnunina miðað við aðrar stofnanir. 

Þó vildi hann sjá meira af áherslu frá ráðuneytunum um meðferð og framgang stofnunarinnar.  

Ekki nægjanlega mikið tillit til þeirrar þróunar sem er í starfseminni annarsvegar varðandi 
aukningu komu og hinsvegar í þeirri þróun sem á sér stað innan heilbrigðisgeirans 
varðandi meðferð, tæki og annað slíkt. Við erum alltaf svona að hlaupa og reyna að ná í 
skottið á þróuninni. 

Í rannsókninni kom í ljós að fjárhagsleg valddreifing endurspeglar ekki þarfir stofnanna á 

landsbyggðinni. Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni (1999) hafa rannsóknir sýnt að 

langflestar stofnanir telja sig ekki fá fjármagn í samræmi við umfang þeirra. Hjá flestum þeirra 

er talið að það vanti upp á allt að 20-30% aukna fjárveitingu til að sinna algjörum 

grundvallarverkefnum. Óskir forstöðumanna ríkisins um aukið fjármagn til sinna stofnanna 

virðast að mestu leyti ekki ná í gegnum fjárlagaferlið. Skýringin fyrir því gæti að hluta til verið 

vegna skorts á samskiptum milli viðkomandi stofnunar og ráðuneytis.   

Framkvæmdastjóri hjúkrunar við HSS upplifði talsverðan mun milli HSS og annarra 

sambærilegra stofnanna. Fjárlögin voru að hennar mati ekki sanngjörn þar sem allar 

stofnanirnar á landsbyggðinni fengu sömu hækkun milli fjárlaga.   
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Selfoss fær 60 milljónir aukalega í fjárlögunum en við ekkert. Maður skilur ekki alveg hver 
hugsunin er. Þessi fjárlög eru ekki að taka á til dæmis íbúafjölguninni hér og svo er alltaf 
talað um íbúafjölgun og ferðamenn á Selfossi ...en hinsvegar er ekkert verið að reagara á 
neitt hér og engin viðbrögð. HSS þarf 200 milljónir til að standa undir íbúafjölgun og að 
reyna að greiða sambærileg laun og aðrar stofnanir í nágrenni HSS. 

Svo virðist vera sem að skorti oft heildarsýn yfir verkefni og launahækkanir sem ríkið 

skuldbindur skóla til að standa við. Þetta skapar óþarfa álag á skólana, að sögn skólameistara 

VMA, að finna lausnir en fjárlög eru næstum nýtt að fullu í launakostnað og húsnæði skólanna.  

Okkur vantar fjármagn sem tengist teknum ákvörðunum. ...Ríkið tekur allskonar 
ákvarðanir og virðist ekki vera búið að hugsa hvernig eigi að fjármagna það. 

Skólameistari FS er á sama máli og telur að fjárlögum eigi að fylgja varasjóður fyrir veikindi 

kennara, sérstaklega í þeim skólum þar sem meðalaldur kennara sé mjög hár.  

...segja má að 99% nánast af föstu verðlagi ríkisins fari í laun og bundinn rekstur þannig að 
svigrúmið er ekki mikið. ...eina svigrúm skólans fyrir auknar tekjur séu að draga úr 
launakostnaði. FS er með gamlan kennarahóp en skólinn borgaði 11 milljónir í 
forfallakennslu fyrstu átta mánuðina árið 2017. 

6.3 Úrræði  

Þegar kemur að úrræðum stofnanna er oftast lítið svigrúm til. Stofnanirnar eru bundnar 

fjárlögum sem eru ákveðin af ráðuneytum og Alþingi. Forsvarsmenn tala máli sinnar stofnunar 

en almennt er erfitt að ná tali af ráðherrum og alla jafnan sé erfitt að komast að fjárlaganefnd 

til að rökstyðja bónir um aukna fjárveitingu. Auk þess virðist vanta heildræna sýn og stefnu frá 

ráðuneytum til stofnanna, sérstaklega á landsbyggðinni. Sökum þess geta fjárlögin virkað 

stefnulaus. 

6.3.1  Sérstaða stofnana og svæða  

Í Reykjanesbæ milli áranna 2011 og 2017 var aukning íbúa um 23,8%. Íbúar Suðurnesja hafa 

yfir sama tíma aukist um 19,3% (Reykjanesbær.is, e.d.b.). Fólk á vinnualdri frá 18-66 ára telur 

tæplega 64% af íbúum Suðurnesja. Á Suðurnesjum býr lægsta hlutfall fólks 67 ára og eldra. 

Auk þess eru á svæðinu hæsta hlutfall barna 17 ára og yngri og hæsta hlutfall öryrkja á landinu 

(Expectus, 2010b).  

Samkvæmt þingmanni Suðurkjördæmis er margt sérstakt við Suðurnesin. Það sem veldur 

þó einna mestum áhyggjum er gríðarlegur fjöldi íbúa á svæðið á örfáum árum þar sem ekkert 

lát virðist á. Aukinn íbúafjöldi ber með sér fjölbreytt samfélag og bættar tekjur en einnig 

talsverðar áskoranir í auknu byggingarmagni til að mynda nýja skóla.  
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Það sem er sérstakt við Suðurnesin er gríðarleg uppbygging á stuttum tíma, mikil 
íbúafjölgun, mjög ungt samfélag, mikil ferðamennska, nær allir ferðamenn koma hér í 
gegn. Bláa Lónið.  Mikið um félagsleg og andleg vandamál sem oft er erfitt að eiga við. 
Fimm bæir, fimm bæjarstjórar. 

Á Norðurlandi eystra hefur þróunin verið þannig undanfarin ár að mun fleira fólk á 

fimmtugsaldri og eldra er að flytja til svæðisins og unga fólkið virðist meira vera að flytja burt 

af svæðinu. Þetta endurspeglast í þjónustu SAK á svæðinu en að sögn forstjóra SAK eru helstu 

áherslur stofnunarinnar að vera til staðar fyrir samfélagið og að reyna að sinna sem flestum 

tilfellum á svæðinu.  

Svæðið okkar er heilbrigðisumdæmi Norðurlands sem eru íbúar í það heila um 36.000 
talsins ...Fólk býr í 2-3 klst akstursfjarlægð og massinn er almennt að eldast. ...það sem er 
sérstakt við SAK er að þetta sjúkrahús gerir mikið af öllu nema heila- og tauga aðgerðum 
og brjóstholsaðgerðum annars er verið að sinna nánast allflestum kvillum ...Erum að sinna 
að stórum hluta þjónustukröfum svæðisins. 

Á HSS hefur þjónustan einkennst undanfarin ár af læknaskorti og miklum þjónustuþunga. HSS 

er fyrsti viðkomustaður slasaðra og veikra ferðamanna sem koma til landsins. 

Það sem er sérstakt við HSS er mjög áhugasamt og duglegt starfsfólk sem hikar ekki við að 
bretta upp ermar og gera ofurmannlega hluti oft á tíðum. Allt sem mögulega getur amað 
að fólki kemur hér inn og því nauðsynlegt að vera á hverjum tíma með vel þjálfað 
starfsfólk.  

6.3.2 Skilningur á aðstæðum 

Samkvæmt Vífli Karlssyni (2005) kemur fram að þegar fjármögnun opinberra útgjalda er ekki 

ráðstafað í hlutfallslegu samræmi við landssvæði, þá eru yfirgnæfandi líkur á að hagvöxtur 

annars svæðis muni aukast á kostnað hins svæðisins. Forstöðumenn stofnanna á 

landsbyggðinni upplifa oft á tíðum eins og þeim sé ekki sýndur nægjanlegur skilningur á rekstri 

þeirra stofnanna. Ekki sé tekið tillit til aðstæðna eins og samsetningu íbúa, aukningu íbúa, 

aukningu á erlendum íbúum og breyttra aðstæðna í rekstri. Fjárlög séu lögð fram og oft á 

tíðum sé ekki hlustað á röksemdir frá forstöðumönnum um erfitt ástand stofnanna þeirra. 

 Hafnastjóri Akureyrarhafna upplifir ekki mikinn stuðning frá þingmönnum í garð 

hafnarinnar.  

Ríkið sýnir ekki fram á almennan skilning á starfsemi hafnarinnar ...Nei. Dauf eyru. 

Þegar kemur að HSS leggur framkvæmdastjóri hjúkrunar mikla áherslu á að halda 

þingmönnum upplýstum um stöðu stofnunarinnar. Hún furði sig þó á því af hverju HSS sé 
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yfirleitt alltaf sú heilbrigðisstofnun sem fái lægstu eða næstlægstu fjárlögin. Mikilvægt sé að 

aðgreina hlutverk stofnanna en einnig upplifir hún oft skort á rökum af hverju hlutirnir eru eins 

og þeir eru.  

Hvort nálægðin hafi áhrif ...veit ekki. Er enginn sérfæðingur en mér hefur fundist þetta 
pínu vera „computer says no“ það eru engin rök. Það segir rosalega mikið að það eru gefin 
út fjárlög og allar stofnanir eru að fá það sama, 1% hækkun burtséð frá því hvort er fjölgun 
eða fækkun hjá því byggðarlagi. Það er fólksfækkun hjá tveimur stofnununum ...en það er 
engin heil brú í því að gefa öllum eins þvert á línuna. 

Stuðningur til skólamála virðist einnig vera af skornum skammti samkvæmt skólameistara 

VMA sér í lagi gagnvart ýmsum aðstæðum skólans eins og hvað varðar kostnað vegna 

launahækkanna og vegna veikinda en meðalaldur kennara við skólann er hár sem felur í sér 

vinnslu kennsluafsláttar sem ekki er gert ráð fyrir í fjárlögum.  

Að vinna fyrir Ríkisstofnun er erfitt þar sem þú veist ekki ...það er krafa á mann um 
lögbundið hlutverk og svo er sagt hérna eru peningarnir og ef það er ekki nóg þá er það 
þitt mál. Ráðherra og ráðuneyti setja allskonar verkefni og reglugerðir eins og 
jafnlaunavottun o.fl. og eitthvað sem fé verður að fylgja með.  

Skólameistari FS tekur í sama streng og skólameistari VMA en hann upplifir lítinn stuðning við 

skólann.  

Það er tilkomin rík ástæða fyrir þingmenn svæðisins að fara að standa í lappirnar fyrir 
svæðið sitt en FS finnur lítið fyrir stuðningi þingmanna sinna. 

Samkvæmt skólameistara FS hafi þó komið fram skilningur þegar kom að brottfalli nemenda 

sem hefur alla jafnan verið mikið hjá skólanum undanfarin misseri. Bæði er það rakið til þess 

að nemendurnir höndli ekki námið, séu að glíma við andleg veikindi eins og kvíða og/eða 

ákveða að fara að vinna hjá Keflavíkurflugvelli sem togar sterkt í þetta unga fólk.  

FS fékk styrk frá ríkinu til að koma í veg fyrir brottfall nemenda við skólann sem hefur verið 
talsvert en á haustönn 2017 voru 60 nemendur hættir í skólanum fyrir lokaprófin um jólin. 
Brottfall nemenda er gríðarlega dýrt ... 

6.3.3 Áhugi á stofnunum 

Misjafnt virðist vera í hversu miklum samskiptum þingmenn séu við stofnanir almennt. Ljóst 

er að mjög tíð stjórnarskipti hafa verið undanfarin ár á Alþingi sem hafa gert erfitt fyrir þar 

sem nýir ráðherrar þurfi að koma sér fyrir og yfirleitt fylgi nýjum ráðherrum einhver 

áherslubreyting. Samkvæmt framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSS virðast hlutirnir vera að 

breytast til hins betra.  
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...mín upplifun er að það virðist vera pínu hugarfarsbreyting en við höfum aldrei verið 
stofnun Suðurnesjabúa og bæjarstjórnir hafa talað um við og þið ...en mér finnst það vera 
að breytast. Mér hefur oft fundist við vera litli ljóti andarunginn sem enginn vildi eiga en 
mér finnst það pínulítið vera að breytast. 

HSS hefur gegnum tíðina fengið lélegt umtal vegna annríkis, læknaskorts, skorts á læknatímum 

auk fleiri atriða. Þingmenn hafa í mismiklum mæli vakið tals um stofnunina að sögn 

framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSS. 

Komu hingað þingmenn og voru að spyrja hvort starfsfólkið væri stolt af stofnuninni sinni. 
Fólk sem hefur unnið hérna í 10-40 ár þrátt fyrir allt og að upplifa að Suðurnesjabúar væru 
ekki ánægðir með okkur en voru til í að vinna hérna og berjast fyrir þjónustunni það segir 
meira en margt. 

Þegar kemur að áhuga á málefnum VMA virðist það hafa verið beggja blands en samkvæmt 

skólameistaranum er algengt að þingmenn komi í heimsókn fyrir kosningar. Þó hafi hún sjaldan 

fundið fyrir raunverulegum áhuga á iðn- og verknámi meðal þingmanna. Engu að síður sé hún 

þakklát fyrir að þingmenn virðast almennt meðvitaðir um skólana á svæðinu. Fjárhagsstaða 

VMA hafi verið mjög slæm árið 2016 vegna halla undanfarna ára sem hafi svo að lokum verið 

leiðrétt. Hún talar um að ekki hafi verið vinsælt þegar vakin var athygli á fjármálum skólans.  

Það sem var grátlegast við stöðuna eins og hún var ...gott og vel ef það hafði verið óstjórn 
á fjármagni skólans en það var ekki þannig. Það bara vantaði fjármagn í skólann ...Það voru 
15 aðrir framhaldsskólar sem voru í vandræðum og við vorum ekki í verstu málunum en 
enginn annar kemur fram með fjárhagsvandræði sín. ...við áttum engan pening og ég 
upplifði mig svolítið eina í heiminum með ekkert backup í kring. 

Skólameistari FS tekur undir með skólameistara VMA varðandi áhugaleysi á aðstæðum 

skólans. Þingmenn komi ætíð í heimsóknir fyrir kosningar en svo minna þess á milli. Það sé 

mjög leiðinlegt að ekki sé staðið við loforð um eflingu stofnunarinnar.  

Ég furða mig á þessum vinnubrögðum og svara- og efndaleysi ráðuneytisins. FS býr orðið 
mjög þröngt og allur búnaður er orðinn gamall eins og virðist vera í öllu 
framhaldsskólakerfinu sem hefur verið svelt undanfarin ár ...svo er eitt að koma í 
heimsókn og annað hvernig það birtist í fjárlögum. 

6.4 Framtíðarsýn  

Svo virðist vera sem að almennt skorti framtíðarsýn í íslenskri stjórnsýslu. Fjárlög eru gefin út 

til eins árs í senn og virðast endurspegla að mestu fyrri fjárlög með fáeinum breytingum og 

breyttum áherslum á málefni og málaflokka viðkomandi ríkisstjórnar (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 1999) Vegakerfi landsins er slitið, menntakerfið er ekki nægjanlega fjármagnað 
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sem sést helst á gömlum búnaði og þröngu húsnæði fyrir nemendur. Hafnir landsins fá sumar 

hverjar ekki styrki árum saman meðan aðrar hafnir fá styrki sem eru ekki á samgönguáætlun. 

Lítill skilningur virðist vera á aðstæðum heilbrigðisstofnanna víða um land gagnvart 

breytilegum aðstæðum eins og auknum íbúafjölda og aukningu ferðamanna en þó fá sumar 

stofnanir aukafjárveitingu til að komast til móts við tímabundnar aðstæður sem þessar en 

aðrar ekki. Framtíðarsýn virðist ekki vera til staðar og engin skýr markmið né tímalagðar 

aðgerðaráætlanir gagnvart því að efla bæði kerfið í heild sinni og sértækar stofnanir víða um 

land.  

6.4.1 Samskipti við þingmenn og bæjarstjórnir  

Fjármagnstilfærslur byggðamála hækka um 189,7 m.kr milli ára og eru ætlaðar um 1,0 ma.kr 

en lagt er áherslu á að styðja við þau svæði landsins þar sem er langvarandi fólksfækkun, 

atvinnuleysi eða einhæft atvinnulíf. Helsta ástæðan fyrir hækkuninni er vegna 

hafnarframkvæmda í Bolungarvík, dýpka á bryggjuna í Dalvík og styrkja smábátahöfn á 

Skagaströnd auk tilfærslu á Hafnarbótasjóði (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). Allt eru 

þetta lítil svæði á landsbyggðinni sem verið er að veita styrki til. Akureyrarhöfn þurfti að berjast 

fyrir því í mörg ár að fá heimild fyrir nýjum dráttarbát á svæðið. Málið datt inn og út af 

samgönguáætlun. Hafnastjórinn upplifði að skilningur væri til staðar gagnvart mikilvægi 

málsins en hreinlega væri ekki til nægjanlegt fjármagn í samgönguáætlun fyrir allt landið. Auk 

þess þótti hafnastjóranum vanta aukna áherslu frá þingmönnum svæðisins.  

Mér finnst þingmenn svæðisins ekki berjast fyrir okkur, nei. Menn voru alveg virkir í 
dráttarbátamálinu. Það kom inn á samgönguáætlun mörg ár í röð og svo var barátta í 
fjárlögunum og þingmenn tóku símtölin þá en ég veit ekki hvort að það hafi haft áhrif. 
Bæði og bara ... Einn og einn þingmaður sem sýnir áhuga en menn eru ekkert að geisla. 

Þegar kemur að Sjúkrahúsinu á Akureyri í samtali við forstjóra stofnunarinnar kom fram að 

hann væri í mjög góðu sambandi við þingmenn svæðisins, Velferðarráðuneytið og einnig við 

bæjarstjórn Akureyrarbæjar. Forstjórinn lagði áherslu á að rækta þessi sambönd og að halda 

fólki vel upplýstu um gang mála og stöðu stofnunarinnar.  

Mér finnst þingmennirnir okkar berjast fyrir stofnuninni, já ég get ekki sagt annað. Það 
hefur líka skilað árangri. Það er gott samband þarna á milli og hefur alltaf verið. Held að 
það væri mjög erfitt að standa við þetta ef það væri ekki gott samband við þingmenn 
svæðisins með einum eða öðrum hætti ...Það skiptir svo miklu máli að það sé hugað að 
þessu með markvissum hætti. 
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Svo virðst vera að reglur og venjur fyrir þingmenn frá höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni séu ekki þær sömu. Þingmenn frá höfuðborgarsvæðinu leggja meiri áherslu á 

að mæta kjósendum maður á mann eða gegnum flokk viðkomandi þingmanns meðan að 

þingmenn frá höfuðborgarsvæðinu notast við öll þrjú stig samskipti þingmanna; beint við 

einstaklinginn, gegnum flokkinn og einnig í kjördæmunum til að leggja áherslu á þjónustu 

þeirra við kjósendur (Eva Marín Hlynsdóttir og Eva H. Önnudóttir, 2018). 

Samskipti HSS við þingmenn svæðisins virtust ekki vera eins mikil og markviss eins og 

samskipti þingmanna við SAK á Akureyri en þó virðist vera að rofa til og samskipti að batna.  

Samskipti HSS við ráðuneytin og þingið í heild sinni virðist þó ekki vera gæðaríkt og virðist 

skorta skilning á málefnum stofnunarinnar.  

Hvað varðar Alþingi og þingmenn finnst mér pínulítið farið að rofa til núna ...er í mjög góðu 
sambandi við einn eða tvo þingmenn og þeir eru búnir að berjast um á hæl og hnakka á 
öllum vígstöðum ...Þú getur ekki lokað á þetta! Þetta er svo augljóst. 

Skólakerfið hefur barist í bökkum undanfarin ár varðandi fjármögnun og hafa skólameistarar 

VMA og FS ítrekað bent þingmönnum á erfiðar aðstæður sem skólarnir hafa glímt við. 

Skólameistari VMA hefur áhyggjur af missi fagþekkingar frá ráðuneytunum til 

Menntamálastofnunar. Svo virðist vera sem mesta starfsemin fari í að passa að uppfyllt séu 

lög og reglugerðir. Hún upplifir skilningsleysi og miklar kröfur varðandi fjármál. Ekki sé gert 

nógu mikið úr því að efla þátt námsgæða. 

Þetta snýst bara um peninga en ekki um námsárangur eða annað. Þessvegna er maður 
svolítið skeptískur því ráðuneytið er pínu ferkantað en þau eru að stjórna faglegum 
málefnum. Af hverju er þá ekki bara eitt ráðuneyti, fjármálaráðuneytið sem útdeilir 
peningum? 

Samskipti mættu vera mun meiri milli skólans og þingmanna og sveitastjórna. Samkvæmt 

skólameistara VMA er allt of lítið samstarf milli framhaldsskóla og sveitastjórna og nánast 

ekkert samtal sé milli ráðuneytis og sveitastjórnarstigsins varðandi málefni 

framhaldsskólanna. 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja er eini framhaldsskólinn á Suðurnesjum. Skólameistari FS hefur 

haldið fyrirlestur fyrir sveitastjórnarmenn Suðurnesja til að halda þeim upplýstum um skólann. 

Samskipti við þingmenn svæðisins mættu þó vera mun betri og reglulegri.  
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Þingmenn koma oft í heimsókn rétt fyrir kosningar og vegna framboðsfunda sem haldnir 
séu í sal skólans. ...verð lítið var við þingmenn svæðisins og stuðning þeirra gagnvart eina 
fjölbrautaskóla svæðisins. 

6.4.2 Áhyggjur til framtíðar  

Ljóst er að erfitt er að gera ráð fyrir framtíðinni þegar stofnanir standa frammi fyrir fjárlögum 

sem duga einungis fyrir eitt ár í senn og duga stundum varla fyrir starfseminni. Lítið má út af 

bregða til að illa fari. Samkvæmt forstjóra SAK ganga hlutirnir þar tiltölulega vel en mikilvægt 

sé að halda vel á spilunum til að passa góða stöðu til lengdar.  

Við þurfum að passa upp á markmið okkar, ef við náum ekki að sinna þjónustu við íbúana 
þá er það tilefni til að hafa áhyggjur af. Svæðið verður þá ekki góður staður til búsetu ...Ég 
hef áhyggjur af því ef stjórnvöld tryggja ekki nægt fé til að halda úti þeirri starfsemi sem 
þeir ætlast til að sé unnin á svæðinu. 

Þegar litið er til fjárlaga 2018 til heilbrigðisstofnana, eru framlög á hvern íbúa langlægst á 

Suðurnesjum. Suðurnesin með þriðja mesta íbúafjölda á landinu, um 24.000 manns, en fær 

næstminnstu fjárlögin (Aton ráðgjöf, 2017). Samkvæmt framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSS 

fékk stofnunin aukalega 100 m.kr fjárveitingu árið 2017 sem átti að bæta inn í reksturinn sem 

vantaði upp á. Erfiðlega gengur hjá HSS að gera framtíðar áætlanir þar sem stofnunina vanti 

nú þegar tæpar 200 milljónir bara til að mæta grundvallarstarfsemi stofnunarinnar.  

Áhyggjur ...já ég hef þær ef við fáum ekki núna þann pening sem við þurfum þá erum við 
í tómu tjóni ...þá erum við ekki að bæta þjónustu og getum ekki mannað þær stöður sem 
nú þegar eru og getum ekki þjónustað íbúana sem hafa flutt hingað. ...þurfum að fara að 
íhuga hvar við getum farið að skera niður en erum nú þegar komin inn að beini. 

Taka þarf til hendinni hjá stofnuninni meðal annars við lagfæringar á húsnæðinu sem er orðið 

mjög lítið enda barns síns tíma.  

Hvað varðar húsnæðismál ...húsnæðið okkar var að sinna helmingi færra fólki fyrir 
nokkrum árum síðan. 

Þegar litið er til fjárframlaga til framhaldsskóla eiga framlögin að aukast um 36% að raungildi 

á tímabilinu 2013 til ársins 2020 og með því er gert ráð fyrir 70% hækkun á framlag per 

nemenda á umræddu tímabili vegna fækkunar á nemendaígildum sem má að mestu leyti rekja 

til styttingu náms úr fjórum árum í þrjú ár (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2016). Ætla má 

því að aukið fjármagn skili sér inn í framhaldsskólakerfið samhliða fækkun nemendaígilda. 

Í dag gengur rekstur VMA mun betur en áður og að sögn skólameistarans hefur dregið 

verulega úr áhyggjum af framtíð skólans.  
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Ég hef ekki eins miklar áhyggjur af rekstri skólans og maður hafði. Maður hefur áhyggjur 
af óvissunni. Um hver áramót er alltaf óvissa. Maður heldur að eitthvað sé fast í hendi en 
svo bregst það og lendir á okkur eins og við höfum ekki verið að gera rétta hluti. Ég er ekki 
róleg en hef minni áhyggjur... 

6.4.3 Skýr sýn/aðgerðaráætlun  

Hafnastjórinn í Reykjaneshöfnum er ósáttur við ýmsa samninga í Helguvíkurhöfn. Byggt hafi 

verið kísilver í höfninni án þess að framkvæmdir við höfnina hafi komist að fullu inn á 

samgönguáætlun eins og til að mynda frágangur viðlegukants í höfninni og frágangur vega til 

og frá höfninni. Hafnastjórinn er engu að síður ekki viss með framtíð kísilveranna.  

Hvað varðar framtíð þungaiðnaðar í Helguvík og þá helst kísilveranna þá hefur verið ráðist 
í 12 eða 14 milljarða króna framkvæmd í Helguvík til að efla höfnina og aðstöðuna fyrir 
komu þungaiðnaðar eins og kísilverin séu. Sveitarfélagið er á sama tíma bundið af 
aðgerðaráætlun og gert hafi verið ráð fyrir ákveðnum tekjum af kísilverunum. 

Heilbrigðisstofnanirnar standa svolítið útúrdúr þegar kemur að stefnumörkun almennt. Ljóst 

er að stofnanir á landsbyggðinni eiga að þjóna til dæmis legudeildarþjónustu, heilsugæslu 

o.s.frv. en að hvaða marki og hversu langt meðferðir hverju sinni eigi að ganga vantar oft að 

skilgreina nánar. Samkvæmt forstjóra SAK vantar aðallega að aðskilja betur starfsemi 

bráðamóttöku og heilsugæslu en víða á Íslandi leitar fólk frekar til bráðamóttökunnar sem 

fyrsta viðkomustað í stað heilsugæslunnar.  

Það er búið að vinna heilmiklar skýrslur gegnum tíðina hvernig þjónustan er í dag og hvað 
vantar upp á ...verkaskipting milli heilbrigðisstofnanna er þokkalega skýr í megindráttum. 
... Fullt af sjúklingum sem koma hingað sem ættu að geta fengið þjónustu á 
heilsugæslustöðvum. 

Aðal markmið SAK núna er að leggja áherslu á að byggja nýja legudeildarálmu við sjúkrahúsið. 

Í dag séu allt upp í fjórbýli á sumum herbergjum sem dregur úr friðhelgi einkalífs auk þess að 

auka sýklahættu. SAK hefur lagst í talsverða greiningarvinnu og gerir ráð fyrir auknum 

innlögnum á komandi árum tengt hækkandi aldri íbúa, aukningu ferðamanna og auknum 

aðgerðum sem SAK sinnir fyrir Landspítalann. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur sett sér sína eigin 

framtíðarsýn.  

SAK styðst við það markmið að geta veitt góð gæði þjónustunnar. Það endurspeglast í 
fjórum þáttum framtíðarsýnarinnar. Halda áfram að vera miðstöð fyrir sérhæfða 
þjónustu, vera heilsueflandi og eftirsóttur vinnustaður og vera háskólasjúkrahús og 
sjúkrahús með alþjóða vottaða starfsemi og samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi. 
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Framkvæmdstjóri hjúkrunar á HSS kom inn á mikilvægi þess að stofnunin myndi setja sér 

framtíðarsýn sem ekki hefur verið gert fram að þessu. Stofnunin styðst ekki heldur við 

formlega gæðavísa en stefnan er að breyta því ásamt því að hafa ætíð hag skjólstæðinga 

þjónustunnar að leiðarljósi.  

Framtíðarsýn HSS ...setja sér markmið og nýja sýn. Sýnin er að bæta þjónustuna á öllum 
sviðum ...Núna erum við að berjast fyrir því að þessi starfsemi hér sé lífvænleg, erum í 
undirstöðunum algerlega.  

Að sögn framkvæmdastjóra hjúkrunar á HSS verður ríkið að komast til móts við bæði 

stofnunina og svæðið vegna aukningu íbúa. Ríkið hafi brugðist lítið sem ekkert við og fjárlögin 

taka ekki tillit til þessa mikla fjölda sem stofnunin þarf orðið að þjónusta.  

Heildarsýn vantar ...gefið mál. ...Það bjóst enginn við að Suðurnesin myndu bólgna svona 
út. Um meira en 20% undanfarin ár. Erum búin að taka við heilli Grindavík undanfarin ár 
og ekkert lát á. ...Það er ekki verið að bregðast neitt við breyttum aðstæðum. Aldrei! 

Að sögn skólameistarans í VMA virðist vanta langtímastefnumótun við ráðuneytin þar sem 

fjárlögin sjálf verða til. Mikilvægt sé að taka samtalið þar fyrirfram. Einnig gagnrýndi hún skort 

á boðleiðum og almennilegri fræðslu frá ráðuneytum til stofnanna. Tilmæli frá ráðuneytinu 

kæmu oft meira í tilkynningarstíl fremur en í samráði auk þess sem oftast skorti nægjanleg 

tilmæli og fjármagn til að ráðast í tilætlaðar breytingar. Það vanti skýra sýn frá 

Menntamálaráðuneytinu og of miklar kröfur eru settar á skólana þar sem enginn tími væri 

áætlaður til stjórnenda skólans til að innleiða langtímastefnumótun. Það vantar upp á 

samskipti við Menntamálaráðuneytið og virðist vera of mikið verkefnaálag þar og í skólanum. 

Hvað varðar samskipti okkar við Menntamálaráðuneytið, þá er brjálað að gera hjá öllum 
...Vinnubrögðin eru vélræn, samtölin í ráðuneytinu snúast fyrst og fremst um fjármál en 
ekki gæði eða fagleg mál. 

Hjá FS vantar aðgerðaráætlun hvernig skólinn ætli að taka á móti þeim mikla fjölda nemenda 

sem eru börn innflytjenda á svæðinu og eru því með íslensku sem sitt annað tungumál. Sökum 

mikillar atvinnu uppbyggingu á svæðinu eru allar líkur á að erlendum nemendum fari fjölgandi 

á næstu árum. Að sögn skólameistara FS skortir fjármagn til að taka á móti þessum 

nemendahóp.  

Það sem FS stendur frammi fyrir þeirri aðkallandi þörf núna að skólinn þarf að leggja aukna 
áherslu á íslenskukennslu fyrir erlenda nemendur og þarf aukið fjármagn til þess. Sífellt er 
verið að vísa í reiknilíkan sem ráðuneytin og Alþingi styðjist við í fjárlagagerð. Reiknilíkanið 
býr þó ekki til peninga ...það þarf aukið fjármagn til að láta þetta ganga upp.  
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7 Umræður 

Eins og kom fram í upphafi rannsóknarinnar þá var markmiðið að gera samanburð á dreifingu 

ríkisfjármagns milli sambærilegra svæða. Svæðin í rannsókninni voru annarsvegar Norðurland 

eystra með áherslu á Akureyri og hinsvegar Suðurnesin með áherslu á Reykjanesbæ. Kannað 

var sérstaklega hvort munur væri á framlögum úr fjárlögum milli svæðanna tveggja og einnig 

hvort munur væri á fjárveitingum til einstakra stofnanna á svæðunum. En þar voru kannaðar 

sérstaklega fjárveitingar til hafna, heilbrigðisþjónustu og framhaldsskóla. 

Rannsóknarspurningin var svohljóðandi: Er munur á fjárveitingum ríkisins til mismunandi 

svæða landsins?  

Þegar rýnt er í niðurstöður á greiningu gagna og viðtala þá kemur bersýnilega í ljós að á 

Íslandi ríki ójöfnuður milli Reykjanesbæjar og Akureyrar þegar kemur að dreifingu opinbers 

fjármagns til svæðanna en rétt er að benda á að um mjög sambærileg svæði er að ræða. 

Akureyrarbær og Reykjanesbær hafa orðið mjög svipaðan fjölda íbúa. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands þá voru íbúar Akureyrar orðnir 18.786 talsins þann 1. janúar 2018 og hafði fjölgað um 

300 íbúa frá árinu áður en íbúar Reykjanesbæjar voru orðnir 17.884 þann 1. janúar árið 2018 

og hafði fjölgað um 1421 íbúa frá árinu áður. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar hefur farið hratt 

vaxandi á síðustu árum á meðan íbúafjöldi Akureyrar vex aðeins lítillega (Hagstofa Íslands, 

e.d.b.). 

Þessu hafa fylgt margvíslegar áskoranir fyrir Reykjanesbæ en þar á meðal má nefna mikinn 

fjölda erlendra ríkisborgara sem býr í sveitarfélaginu og mikið er af vandamálum tengdum 

félagslegum aðstæðum. Þrátt fyrir þetta þá er samfélagið tiltölulega ungt og samanstendur af 

stórum hluta af fólki á vinnualdri og barnafjölskyldum. Á Akureyri horfir þetta öðruvísi við en 

þar býr mun meira af fólki á miðjum aldri og eldra. Mikil fækkun hefur einnig verið í 

nágrannsveitarfélögunum. Fólk á vinnualdri er í auknum mæli að flytja frá svæðinu og eldra 

fólk að flytja aftur til baka og því er ekki eins mikil náttúruleg fjölgun og var áður. 

Þegar kemur að fjármálum sveitarfélaganna þá eru aðstæður nokkuð ólíkar á milli 

svæðanna. Rekstrarniðurstöður samkvæmt fjárhagsáætlunum sýnir að Reykjanesbær er með 

mun betri rekstrarniðurstöðu en Akureyrarbær þar sem munar um 1,3 ma.kr. Eigið fé 

samstæðunnar er þó mun betra hjá Akureyrarbæ og framkvæmdir bæjarins eru um 4,2 ma.kr 

á sama tíma og framkvæmdir Reykjanesbæjar eru bundnar við 300 m.kr á ári. Þó er aðalsjóður 

Akureyrarbæjar neikvæður um 140 m.kr meðan að Reykjanesbær skilar 1,2 ma.kr jákvæðari 
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niðurstöðu bæjarsjóðs. Segja má að Reykjanesbær hafi snúið vörn í sókn undanfarin ár og 

hefur tekist vel til. Staða Akureyrarbæjar er góð en miðað við neikvæða stöðu A-hluta 

bæjarsjóðs og gríðarlegra fjárfestinga, þarf bæjarfélagið að gæta vel að því að lenda ekki í 

svipuðum aðstæðum og Reykjanesbær á árum áður, þ.e. gríðarlega skuldsetningu við 

uppbyggingu sveitarfélagsins.  

Reykjanesbær hefur þannig gengið í gegnum meiri sveiflur á síðustu árum en Akureyri sem 

hefur búið við meiri stöðugleika. Þannig virðist sem viðmælendur úr Reykjanesbæ hafi oftar 

upplifað sinnuleysi af hálfu ríkisvaldsins heldur en viðmælendur af Akureyri. Rannsóknir hafa 

sýnt að stjórnmálamenn frá ríkum svæðum (eða áhrifamiklum) eru taldir hafa áhrif og völd til 

að þvinga tekjur í átt til eigin svæða (Rogers, e.d.). Svo virðist sem þingmenn 

Norðausturkjördæmis hafi meira vægi inn á þingi þar sem viðmælendur þar töldu þingmenn 

sína hafa mikil áhrif á meðan viðmælendur úr Reykjanesbæ töldu þingmenn hvorki sinna sér 

né hafa nægan slagkraft. Um þetta eru fjölmörg dæmi frá viðmælendum úr Reykjanesbæ þar 

sem þeir upplifðu að gengið væri framhjá þeim í úthlutun opinbers fjárs þannig var til dæmis 

nefnt að hafnir á Norðaustursvæðinu fengju styrki á meðan gengið væri framhjá Helguvík. 

Sambærileg umræða um áhuga þingmanna á stofnunum kom fram í máli annarra 

viðmælenda þar sem viðmælendur á Akureyri voru almennt umtalsvert sáttari við sína 

þingmenn en viðmælendur í Reykjanesbæ. Þá kom fram í máli þingmanns Suðurkjördæmis að 

hún taldi skorta samheldni hjá þingmönnum kjördæmisins á meðan þingmaður 

Norðausturkjördæmis talaði um þverpólitíska samstöðu. Rannsóknir hafa sýnt að þingmenn 

hafi töluvert vægi þegar kemur að úthlutun opinbers fjármagns (Gunnar Helgi Kristinsson, 

1999; Kraus, 2013) og þessar niðurstöður styðja það.  

Það kemur einnig skýrt í ljós þegar rýnt er í umfjöllun um einstaka stofnanir að það hallar 

verulega á að úthlutun fjármagns til opinberra stofnanna í Reykjanesbæ sé sambærilegt 

úthlutuðu fjármagni til sambærilegra stofnanna á Akureyri og öðrum stöðum. Fjárframlög frá 

ríkinu virðast ekki hafa skilað sér til Suðurnesja og stofnanna á svæðinu í takt við hraða 

aukningu íbúa þvert á fyriráætlanir ríkisins um að reikna út þunga stofnanna samkvæmt 

greiningarlíkani. Þá eiga fjárlög að vera borin undir Byggðastofnun til að taka mið af ástandi 

ólíkra byggðarlaga og aðstæðna þeirra hverju sinni en það virðist ekki hafa verið gert. Ljóst er 

að svæðisbundinn mismunur er til staðar og einnig virðist vera talsverður munur milli áherslu 

og áhuga þingmanna mismunandi svæða landsins. Þar sem þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar 
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tegundar auk þess sem lítið sé skrifað um málefnið, væri mjög fróðlegt að gera 

samanburðarrannsókn jafnvel með öðrum landssvæðum til samanburðar. Hægt væri að bera 

saman Austurland við Norðurland eða Akranes við Reykjanesbæ til dæmis.  

Ljóst er að erfitt er að bera saman ólík svæði landsins, fjárlögin til þeirra og mismun milli 

stofnanna. Engu að síður eru þetta mjög hagnýtar upplýsingar fyrir svæðin. Hafa ber í huga að 

fjárlög eru síbreytileg og taka breytingum eftir pólitískum áherslum hverju sinni. Engu að síður 

ætti það ekki að bitna á einstökum stofnunum og svæðum. Ef íslenska ríkið ætlar að halda úti 

öflugu landsvæði þarf að leggja til svæðanna fjárlög í samræmi við þarfir þeirra og starfssemi.  
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