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Útdráttur 

Þetta verkefni  fjallar um samninga þá sem Vegagerðin gerði fyrir hönd 

Innanríkisráðuneytisins við landshlutasamtök sveitarfélaga um almenningsakstur á 

landsbyggðinni.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvort Innanríkisráðuneytið hafi náð þeim 

markmiðum sem sett voru í samninga við landshlutasamtök sveitarfélaganna. Rannsóknin 

var unnin sem tilviksrannsókn (e. Exploratory). Um er að ræða blandaða 

rannsóknaraðferð. Samningum Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna var safnað 

saman og þeir bornir saman auk þess sem spurningakönnun var send út til hlutaðeigandi 

aðila. Spurningakönnunin var send á öll landshlutasamtökin og er þar með þýðisrannsókn. 

Að auki voru tekin viðtöl við lykilaðila. 

Í rannsókninni voru markmið samninga Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna 

grunnur rannsóknarspurningarinnar en spurt var hvernig tilfærsla almenningssamgangna 

frá ríki til landshlutasamtaka hafi tekist með þeim samningum sem ríkivaldið gerði við 

landshlutasamtök sveitarfélaga. Leitast var við að svara því hvort markið samninganna 

hefðu náðst í lok samningstíma. 

Með réttu er hægt að segja að tilfærsla á almenningssamgöngum til 

landshlutasamtaka sveitarfélaganna hafi ekki gengið sem skyldi þó einhverjir þættir hafi 

verið viðunandi.  Náðst hefur að nokkru leyti að búa til heildstætt samgöngukerfi sem 

þjónustar landsvæði þar sem flestir íbúar landsins búa og vinna. Íbúar landshlutanna eru 

almennt ánægðir með þjónustuna og landshlutanir hafa meiri tækifæri til að bregðast við 

kröfum og þörfum íbúa sinna. 

Sé það vilji samningsaðila að endurnýja samningana sem renna út um áramótin 2018-

2019 er mikilvægt að endurskoða lagaumhverfið svo hægt sé að tryggja einkaleyfi 

landshlutasamtakanna. Mikilvægt er að nýir samningar innihaldi skýrari markmið og 

mælikvarða. Kostnaðarmeta þarf verkefnið og tryggja að samningsaðilar sitji ekki uppi 

með fjárhagslegar byrðar í lok samningstíma. 

Lykilhugtök: Almenningssamgöngur, nýskipan í ríkisrekstri, Vegagerðin, 

landshlutasamtök, einkaleyfi.  
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Abstract 

This thesis is about agreements made by the Icelandic road and coastal administration on 

behalf of the Ministry of Internal Affairs with the Federation of municipalities for public 

transport in the regions. 

The aim of the study is to determine whether the Ministry of Internal Affairs has 

achieved the objectives set out in agreements with the Federation of municipalities. The 

study was conducted as an experimental study using mixed research method. The 

contracts between Road Administration and the Federation of municipalities were 

collected and compared and questionnaires were sent to the parties concerned. The 

questionnaire was sent to all regional organizations and is therefore a population study. 

In addition, there were deep interviews with key players. 

In the study, the objectives of the agreements between the Icelandic road and coastal 

administration and the Federation of municipalities were the basis of the research 

question, but the research question was how the transfer of public transport by state to 

regional organizations had succeeded by the agreements made by the state government 

with local government associations. An attempt was made to determine whether the 

objectives of the agreements were reached by the end of the contract period. 

It can rightfully be said that the transfer of public transport to the local government 

associations has not been successful, although some things have worked. It was possible 

to create a comprehensive transport system that serves the area where most of the 

inhabitants of the country live and work. The inhabitants in that area are generally 

satisfied with the service and Federation of municipalities have more opportunities to 

respond to the needs and needs of their inhabitants. 

If it is the intention of a contracting party to renew contracts that expire at the end 

of the year 2018, it is important to review the legal environment. It is important that the 

new contracts contain clearer goals and criteria. Cost of the project must be measured 

and both parties ensured that they do not settle for financial burden at the end of the 

contract period. 

Key concepts: Public transport, new public management, Icelandic road and coastal 

administration, Federation of municipalities, contracts. 
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Formáli  

Ritgerð þessi fjallar um samninga þá sem Vegagerðin gerði fyrir hönd 

Innanríkisráðuneytisins við landshlutasamtök sveitarfélaga um almenningsakstur á 

landsbyggðinni. Samningarnir voru undirritaðir í febrúarmánuði árið 2012. Ritgerðin er 30 

eininga lokaritgerð til MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu.  

Í maímánuði 2010 skilaði starfshópur á vegum Innanríkisráðuneytisins af sér tillögum 

sem snéru að almenningssamgöngum á Íslandi. Skilgreining almenningssamgangna í 

þessu tilfelli voru hefðbundnar samgöngur á láði, legi og í lofti þ.e.a.s. ferjusiglingar. Í 

þessari rannsókn verður þó einungis einn hluti tillagnanna skoðaður en það eru 

almenningssamgöngur á landi. Skýrslan lá til grundvallar samningum sem gerðir voru við 

landshlutsamtök sveitarfélaganna á komandi árum.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvort Innanríkisráðuneytið hafi náð þeim 

markmiðum sem sett voru í samninga við landshlutasamtök sveitarfélaganna. 

Landshlutasamtök sveitarfélaga eru átta alls. Sjö þeirra hafa gert samninga við 

Vegagerðina um rekstur almenningssamgangna á grunni tillagna starfshóps 

Innanríkisráðuneytisins, en Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu annast ekki 

rekstur almenningssamgangna á sínu svæði heldur sér byggðasamlagið Strætó b.s um 

allan einkaleyfisakstur á höfuðborgarsvæðinu. Sá samningur verður því ekki til 

samanburðar í rannsókninni.  

Rannsóknarspurningin er hvort tilfærsla almenningssamgangna frá ríki til 

landshlutasamtaka hafi tekist með þeim samningum sem ríkisvaldið gerði við 

landshlutasamtök sveitarfélaga. Leitast var við að svara því hvort markmið samninganna 

hefðu náðst í lok samningstíma. Við upphafstíma samninganna flutti þáverandi 

Vegamálastjóri, Hreinn Haraldsson kynningu á því hvort almenningssamgöngur á 

landsbyggðinni væru raunhæfur kostur. Undirtitill erindis hans bar yfirskriftina, er stuð í 

strætó? Það er því rétt að spyrja við lok samningstímans, hvort enn þá sé stuð í strætó? 

Rannsóknin er unnin sem tilviksrannsókn. Leiðbeinandi er Eva Marín Hlynsdóttir.  

Höfundur þakkar leiðbeinanda Dr. Evu Marín Hlynsdóttur fyrir handleiðslu, hvatningu 

og góðar ábendingar. Einnig þakkar höfundur Etnu Sigurðardóttur, fjárhagsdeild 

Vegagerðarinnar, Árna Frey Stefánssyni sérfræðingi hjá Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu, Gunnari Þorgeirssyni fráfarandi stjórnarformanni Samtaka 
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sveitarfélaga á Suðurlandi og Ólafi Þór Ólafssyni, stjórnarmanni Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum fyrir að taka vel í beiðni höfundar um viðtal. Síðast en ekki síst þakkar 

höfundur eiginmanni sínum Georg E. Friðrikssyni fyrir mikla þolinmæði og skilning. Nú 

verður loksins hægt að laga til í heimaskrifstofunni. 
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 Inngangur og aðferðarfræði 

Ráðuneyti samgöngumála setti saman vinnuhóp sem falið var það verkefni að koma með 

tillögur að bættu almenningssamgangnakerfi en afraksturinn átti að falla inn í 

Samgönguáætlun 2011-2022. Hópurinn skilaði af sér tillögum í nóvember 2009. Þær 

tillögur urðu undirstaða samninga sem Vegagerðin, fyrir hönd Innanríkisráðuneytisins, 

gerði við landshlutasamtök sveitarfélaga. 

Landshlutasamtök sveitarfélaganna eru átta en einungis sjö af þeim eru með 

sambærilega samninga þar sem Strætó b.s. sér um rekstur almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu. Spurningalistar voru sendir út til lykilaðila í verkefninu, það er að 

segja Vegagerðarinnar, Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og landshlutasamtaka 

sveitarfélaganna. Tekin voru viðtöl við fulltrúa landshlutasamtakanna, Vegagerðarinnar 

og starfsmenn ráðuneytisins sem sinna málaflokknum í dag.  

Í þessari rannsókn verða markmið samninga Vegagerðarinnar og 

landshlutasamtakanna grunnur rannsóknaspurningarinnar þ.e. hvernig tilfærsla 

almenningssamgangna frá ríki til landshlutasamtaka hafi tekist með þeim samningum 

sem ríkisvaldið gerði við landshlutasamtök sveitarfélaga. Leitast er við að svara því hvort 

markmið samninganna hafi náðst í lok samningstíma. Er það gert með því að bera saman 

samningana og upplifun þeirra sem að þeim koma. Fáar rannsóknir um nýskipan í 

ríkisrekstri hafa verið gerðar á Íslandi en þess ber þó að geta að doktorsrannsókn Ómars 

H. Kristmundssonar sem birt var árið 2002 er heildstæð rannsókn á breyttum 

stjórnarháttum ríkisvaldsins á tíu ára tímabili, frá árinu 1990.   

Í samningunum er að finna tvö markmið sem leitað verður svara við en einnig verður 

skoðað hvort samningurinn falli að kenningum um nýskipan í ríkisrekstri. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:  

• Hefur tekist að tryggja einkaleyfi sveitarfélaga, byggðasamlaga og 

landshlutasamtaka til að skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur með bifreiðum á 

tilteknu svæði og á tilteknum leiðum? 

• Hefur tekist að þróa og samþætta verkliði eins og sameiginlegt þjónustuborð, 

skólaakstur og akstur fatlaðs fólks eins og lagt var upp með í samningum? 

• Falla samningar Vegagerðarinnar við landshlutasamtök sveitarfélaga að kenningum 

um nýskipan í ríkisrekstri? 
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Rannsóknin er unnin sem tilviksrannsókn. Leiðbeinandi er Eva Marín Hlynsdóttir.   

1.1 Aðferðafræði 

Rannsóknir sem þessar eru unnar á sama hátt og hús eru byggð. Nauðsynlegt er að hafa 

teikningar og öll aðföng til þess að reisa gott hús (Wang og Park, 2016, bls. 84). Vonir 

standa því til að þessar rannsóknarspurningar geti verið þessar góðu teikningar sem þarf 

til þess að útkoman geti orðið sem best. 

Rannsóknin var unnin sem tilviksrannsókn (e. Case study). Ekki hefur áður verið gerð 

rannsókn sem þessi á viðfangsefninu hér á landi og því eru ekki til miklar upplýsingar um 

efnið. Samkvæmt Wang og Park hentar vel að nota leitandi (e. Exploratory) aðferð þegar 

um er að ræða nýtt eða lítt rannsakað efni. Slík rannsókn er oft grunnur að frekari 

rannsóknum (Wang og Park. 2016, bls. 84). Tilviksrannsóknir geta tekið til atburða, 

einstaklinga, fyrirtækja, hópa eða jafnvel deilda. Þær geta verið framsæjar (e. 

Prospective) eða aftursæjar (e. Descriptive). Í fyrrnefndu aðferðinni eru greiningarmerki 

sett fyrirfram og tilfelli skoðað um leið og það er tiltækt en með seinni aðferðinni er 

tilfellið skoðað á grundvelli gagna sem nú þegar liggja fyrir (Rúnar H. Andrason og Ársæll 

M. Arnarson, 2013).  

Eigindlegar aðferðir henta betur þegar of fáir eru í hópum sem rannsaka á til þess að 

hægt sé að nota megindlegar aðferðir. Þekkt er að blanda saman aðferðum eða nota þær 

til skiptis, með því móti er hægt að fá það besta frá báðum aðferðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Höfundur ákvað að nota blandaða rannsóknaraðferð (e. Mixed 

method) en skriflegum gögnum var safnað saman frá ráðuneytum, Vegagerðinni, 

landshlutasamtökum sveitarfélaganna og Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Um er að 

ræða samninga, skýrslur, fundargerðir, kynningar, minnisblöð auk laga og reglugerða. lög 

Samningum Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna var safnað saman og þeir bornir 

saman auk þess sem spurningakönnun var send út til hlutaðeigandi aðila. 

Spurningakönnunin var send á öll landshlutasamtökin og er þar með þýðisrannsókn. Að 

auki voru tekin viðtöl við lykilaðila.  

1.1.1 Gögn og gagnasöfnun 

Skriflegum gögnum var safnað saman frá ráðuneyti, Vegagerðinni, landshlutasamtökum 

sveitarfélaganna og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Um er að ræða samninga, skýrslur, 
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fundargerðir, kynningar, minnisblöð sem og lög og reglugerðir. Vinna við gagnasöfnun 

hófst í desember 2017 og lauk í ágúst 2018. 

Landshlutasamtök sveitarfélaganna birta fundargerðir sínar opinberlega á 

heimasíðum sínum. Í einhverjum tilfellum voru lögð fram minnisblöð vegna 

almenningssamganga, óskað var eftir því að fá aðgang að þeim í tengslum við 

rannsóknina. Jafnframt hafði Samband íslenskra sveitarfélaga unnið nokkuð af gögnum 

um almenningssamgöngur, sem höfundur fékk aðgang að og voru þau gögn skoðuð í 

tengslum við rannsóknina. Starfshópar frá ráðuneyti samgöngumála hafa verið starfandi 

frá árinu 2009 með einhverjum áherslubreytingum þó. Skýrslum þessara starfshópa var 

safnað saman og reynt var að túlka markmið stjórnvalda. Bæði landshlutasamtökin og 

Vegagerðin hafa staðið fyrir ráðstefnum og kynningum um málefnið og voru þau gögn 

einnig lögð til grundvallar í rannsóknarvinnunni. 

Samningum allra landshlutasamtakanna sjö við Vegagerðina var safnað saman og þeir 

bornir saman. Greint var hvort þeir innihéldu ekki sömu markmið og hvort þau markmið 

væru í samræmi við það sem löggjafinn vildi ná fram með þeim. Að loknum samanburði 

var spurningakönnun send út til Vegagerðarinnar, Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytisins og landshlutasamtaka sveitarfélaga. Einnig voru tekin viðtöl 

við einn einstakling frá hverjum fyrrnefndum aðila. Sökum tengsla höfundar við 

rannsóknina, var ákveðið að senda aðeins spurningakönnun á stjórnarmann Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum en ekki starfsmann, þar sem höfundur hefur séð um rekstur 

almenningssamgangna á starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum frá árinu 

2012. Landshlutasamtök sveitarfélaganna eru átta alls. Strætó b.s. sér um rekstur 

almenningssamgangna  á höfuðborgarsvæðinu, því eru aðeins sjö landshlutasamtök með 

samning við Vegagerðina. Hægt hefði verið að undanskilja samning Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum rannsókninni en sökum þess hversu fá landshlutasamtökin 

eru, ákvað höfundur að kostir þess að hafa fleiri þátttakendur í rannsókninni vægu þyngra 

en tengsl höfundar.  

Kostir þess að safna saman gögnum og nota í rannsókn er að hægt er að skoða þau 

og vinna með þau endurtekið. Gallinn er hins vegar sá að erfitt getur reynst að vera 

óhlutdrægur. Höfundur lagði sig fram við að sína óhlutdrægni í störfum sínum og telur að 

það hafi tekist vel. Það getur verið erfitt að finna gögn til að nota í rannsókn sem þessari 
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nema rannsakandi hafi einhverja vitneskju um hvar á að leita og getur það verið kostur 

að þekkja til málefnisins sem rannsaka á. Möguleikar er á því að þátttakendur hafni beiðni 

um gögn (Yin. 2009, bls.102). Það varð þó ekki tilfellið í þessari rannsókn.  

1.1.2 Spurningakönnun 

Eftir að skrifleg gögn höfðu verið greind og borin saman var unninn spurningalisti og hann 

sendur út til hlutaðeigandi. Markmiðið var að kanna reynslu og mat þeirra á því hvernig 

markmiðunum hafi verið fylgt eftir. Mikilvægt var að tryggja að allir væru upplýstir um 

markmið rannsóknarinnar og var það gert í kynningarbréfi sem sent var til viðmælenda 

(Viðauki 3). Könnunin var send út með forritinu Survey Monkey. Viðtakendur 

spurningakönnunarinnar komu frá sjö landshlutasamtökum, ásamt Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu og Vegagerðinni. Um er að ræða samningsaðila að samningi 

landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar sem var forsenda rannsóknarinnar. 

Spurningalistinn var sendur á tvo aðila frá hverjum landshlutasamtökum, starfsmann og 

stjórnarmann (Viðauki 1). Var það gert til að fá fram sjónarhorn þeirra sem sjá um 

daglegan rekstur samningsins og svo sýn sveitarstjórnarmannsins. Spurningalisti var þó 

aðeins sendur á stjórnarmann Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, sökum tengsla 

höfundar við rannsóknina eins og áður hefur komið fram. Þátttakendur frá Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu voru tveir en báðir aðilar koma að umsýslu málaflokksins 

innan ráðuneytisins. Spurningakönnun var einnig send til aðila hjá Vegagerðinni sem 

vinna að málaflokknum. Spurningakönnunin var send til 16 aðila og svöruðu 8 aðilar 

könnuninni eða 50%.  

  



14 

 

Mynd 1 Fjöldi þátttakenda og svarhlutfall í könnun 

Alls svöruðu sex þátttakendur könnuninni frá landshlutasamtökunum, svör bárust frá 

Samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi, Austurlandi, Vesturlandi, Eyþingi, Suðurnesjum og 

Norðurlandi vestra. Um var að ræða svör frá fjórum starfsmönnum og tveimur 

sveitarstjórnarmönnum. Svarhlutfall starfsmanna sem sjá um samninginn er því 67%, sé 

tekið tillit til þess að ekki var send könnun til starfsmanns Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum vegna tengingar hans við rannsóknina. Þess ber að gera að kosið var til 

sveitarstjórnar þann 26. maí 2018 og því ekki víst að þeir sem settust í sveitarstjórnir að 

loknum kosningum hafi haft aðkomu að rekstri almenningssamgangna. Svör bárust hins 

vegar frá öllum landshlutasamtökum nema Vestfjörðum. Samhljóða spurningakönnun var 

send til tveggja þátttakenda í Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu sem og til eins 

aðila innan Vegagerðarinnar. Annar þátttakandi í Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu svaraði könnuninni auk þess sem þátttakandi frá Vegagerðinni 

svaraði könnuninni.  

Könnunin var send út 2. ágúst 2018 en ítrekunarbréf var sent til þeirra sem enn höfðu 

ekki svarað 14. ágúst. Að lokinni þátttöku fengu svarendur þakkarpóst þar sem þeim var 

þakkað fyrir þátttökuna. 

1.1.3 Viðtöl 

Að lokinni spurningakönnun voru tekin viðtöl við fjóra aðila til að öðlast betri sýn og 

skilning á rannsóknarefninu. Viðmælendur komu frá öllum hlutaðeigandi, þ.e.a.s. 
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðneytinu, Vegagerðinni og landshlutasamtökum 

sveitarfélaga. Viðmælendur voru þau Etna Sigurðardóttir viðskiptafræðingur hjá 

fjármáladeild Vegagerðarinnar, Árni Freyr Stefánsson sérfræðingur, Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneyti, Gunnar Þorgeirsson fráfarandi stjórnarformaður Samtaka 

sveitarfélaga á Suðurlandi og Ólafur Þór Ólafsson stjórnarmaður Sambands sveitarfélaga 

á Suðurnesjum. Spurningarnar voru hálfstaðlaðar og voru svörin því mismunandi (Viðauki 

2). Fyrir tíma tækninnar, svo sem fjarfundabúnaðar, voru viðtöl tekin með því að hitta 

viðkomandi í persónu en núverandi tækni býður upp á djúpviðtöl í gegnum tölvuforrit 

(Wang og Park. 2016, bls. 91). Höfundur valdi þó þann kost að hitta þrjá viðmælendur sína 

í eigin persónu. Viðtalið við Gunnar Þorgeirsson var tekið í gegnum síma. Viðtölin tóku frá 

30-50 mínútum hvert og voru þau hljóðrituð á I-phone síma. 

Kostir þess að nota viðtöl er að hægt er að ná beinni tengingu við rannsóknarefnið. 

Þetta getur verið hjálpleg aðferð þar sem bæði kostir og gallar rannsóknarefnisins koma 

fram. Gallarnir eru samt þeir að aðgengi að þeim sem hafa mestu innsýn í verkefnið getur 

verið erfitt og þeir hafnað þátttöku. Viðmælendur í rannsókninni tóku vel í beiðni 

höfundar um viðtal. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því að viðmælendur geta verið 

hlutdrægir meðal annars vegna illa orðaðra spurninga. Gæta verður að því að 

viðmælendum hættir til að segja það sem rannsakandi vill heyra (Yin. 2009, bls. 102). 

Höfundur gerði sér grein fyrir því að hann gæti verið of tengdur viðfangsefninu en að 

sama skapi fælist í því ákveðinn styrkleiki. Þannig er nokkur þekking, innsýn og reynsla 

fyrir hendi. Lögð var áhersla á trúnað við viðmælendur og þeir beðnir um að líta fram hjá 

tengslum höfundar við rannsóknarefnið og horfa á hann sem fræðimann í þessu verkefni. 

Höfundur reyndi eftir fremsta megni að leggja til hliðar sínar skoðanir á rannsóknarefninu 

og minnti sig á að það eru tvær hliðar á öllum málum. Í tilfelli þessarar rannsóknar varð 

höfundur að gæta þess að halda ákveðinni fjarlægð þar sem hann er í starfi fyrir eitt af 

umræddum landshlutasamtökum sveitarfélaga. Rannsóknin hefur dýpkað skilning hans á 

verkefninu, sem gefur tækifæri til þess að hugsa lausnamiðað um samning sem þennan. 

Nauðsynlegt er að gæta þess að sjónarhorn allra samningsaðila komi fram. 
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í ritgerðinni eru skoðaðar kenningar um nýskipan í opinberri þjónustu og þróun 

nýskipunar í ríkisrekstri á Íslandi. Lög um almenningssamgöngur eru skoðuð, sem og 

hvernig kostnaðarmat á áhrifum laga- og annarra stjórnvaldsákvarðana skal unnið.  

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða almenningssamgöngur á landi, er 

hlutverk samningsaðila tekið saman í nokkrum orðum. Grunnupplýsingar um Vegagerðina 

og landshlutasamtökin eru teknar saman og markmið samninganna sem gerðir voru við 

landshlutasamtökin skoðuð. Reynt er að leggja mat á það hvort tekist hafi að ná þeim 

markmiðum sem settu voru fram í upphafi. Þar verður einkum horft til einkaleyfis 

landshlutasamtakanna, samþættingu aksturs og uppsetningu þjónustuborðs 

samningsaðila. Var það gert með því að leggja spurningakönnun fyrir samningsaðila en 

einnig voru tekin viðtöl. 

Ritgerðinni lýkur á um niðurstöðum og lokaorðum. 
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 Kenningar um nýskipan í ríkisrekstri 

Segja má að nýskipan í ríkisrekstri sé hjónband tveggja hugmyndafræða. Annars vegar er 

um að ræða stofnanahagfræði (e. New-institutional economics), en hún byggir á 

kenningum um viðskiptakostnað og umboðskenningunni. Hinn hluti hjónbandsins kemur 

frá stjórnunarháttum sem þekktust í viðskiptalífinu og höfðu verið heimfærðir á opinbera 

geirann (Hood, 1991). Þessir tveir þættir runnu saman og til varð upphaf nýskipunar í 

ríkisrekstri (NPM) á áttunda áratug síðustu aldar. Til einföldunar mætti lýsa nýskipan í 

opinberri stjórnun sem mörgum hugmyndum sem er safnað saman í eina kenningu. 

Markmið hennar er að reyna að búa til aðstæður á opinberum markaði sem líkjast því 

sem þekkist á einkamarkaði. Ábyrgð á verkefnum er skilgreind og reynt er að færa 

stjórnun verkefna eins nálægt þeim sem vinna þau. Þannig er lögð áhersla á árangur og 

útkomu verkefna í stjórnsýslunni sem og að koma af fremsta megni í veg fyrir of mikil 

afskipti hærra settra stjórnvalda af einstökum verkefnum (Gunnar H. Kristinsson, 1999, 

bls. 52-53).  

Helstu verkferlar nýskipunar í ríkisrekstri komu úr viðskiptalífinu. Kenningar um 

nýskipan í opinberri þjónustu komu hins úr fræðagarði viðskipta og stjórnunar. Dæmi um 

það er markmiðastjórnun og gæðastjórnun (Frederickson og Smith , 2003, bls.124). 

Opinberir frumkvöðlar nýskipunar í opinberri þjónustu voru þáverandi 

forsætisráðherra Breta, Margrét Thatcher og sveitarfélög í Kaliforníu sem höfðu staðið 

frammi fyrir fjárhagslegum erfiðleikum sökum efnahagskreppu og skattalækkana. 

Stjórnvöld í Nýja Sjálandi bættust svo í hóp þeirra sem aðhylltust þessa kenningu. Í 

Bretlandi varð fyrsta stóra verkefnið í nýskipan ríkisrekstri til í kringum 1983 en það ár var 

Griffiths skýrslan birt stjórnendum heilbrigðiskerfi Bretlands, NHS. Var þar lagt upp með 

að aðferðir NPM myndu taka við eldra kerfi (Gruening, 2001, bls. 2). 

Almenningsálitið var helsta ástæða þess að stjórnvöld hugsuðu verkefni sín upp á 

nýtt. Hluti almennings hafði þá skoðun að opinberi geirinn væri ekki að virka eins og hann 

ætti að gera. Miklar ádeilur komu fram á opinbera geirann í kringum 1970-1980 vegna 

þessa. Kallað var eftir betri árangri í ríkisrekstri. Einnig komu efnahagsleg áföll til sögunar 

á þessum tíma og varð það því tilefni til naflaskoðunar (Hughes, 2012).  

Sú naflaskoðun leiddi m.a. til þess að ríki víða um heim fóru að einkavæða, útvista og 

gera verksamninga. Opinberum starfsmönnum fækkaði nokkuð á þessum tíma. Þessi 
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samdráttur mætti ekki mikilli andstöðu almennings þar sem almenningsálit á stjórnsýslu 

hins opinbera var ekki mikið. Nýskipan í ríkisrekstri varð því að veruleika en segja má að 

ríki eins og Stóra Bretland, Nýja Sjáland og Ástralía hafi dregið vagninn (Hughes, 2012). 

2.1 Nýskipan í opinberri þjónustu  

Nýskipan í opinberri þjónustu (e. New public management), á sér undanfara í 

kenningasmiðju Max Weber (sjá í Ferlie, 2017). Kenningar sem Weber setti fram í 

klassísku módeli sínu voru þróaðar áfram og kenningar um nýskipan í opinberri þjónustu 

litu dagsins ljós í kringum 1980. Nýskipan í opinberri þjónustu inniheldur margar breytur, 

bæði pólitískar sem og tæknilegar. Var henni ætlað að umbreyta opinberum 

skipulagsheildum frá gömlum stöðnuðum Weber kerfum sem þóttu stór og miðstýrð. 

Markmiðið var að draga úr valdi og fá opinberar skipulagsheildir til að líkjast meira 

einkafyrirtækjum á markaði. Auk þess að draga úr valdi skipulagsheilda, var markmiðið 

einnig að ýta undir almenna nýskipan í rekstri (Ferlie, 2017).  

Þeir sem gengu harðast fram í breytingum á stjórnsýslu í átt að nýskipan í ríkisrekstri 

lögðu áherslu á að það væri gert til að koma í veg fyrir spillingu og sóun (Hood, 1980, bls. 

93). Hood (1980) benti á að látið var í veðri vaka að stjórnmálamenn væru sjálfkrafa 

óheiðarlegir og tilbúnir að koma ár sinni vel fyrir borð sem og að koma ættingjum og 

vinum að kjötkötlunum. Hörðustu fylgismenn nýskipunar í ríkisrekstri töldu að óbreytt 

verklag í stjórnsýslu myndi að lokum leiða til hærri kostnaðar auk lélegra gæða í vörum 

og þjónustu. Þessar niðurstöður væru óumflýjanlegar afleiðingar spillingar, einhverjir 

gengu jafnvel svo langt í orðræðu sinni að halda því fram að opinber verkefni yrðu að 

lokum á hendi skipulegra glæpasamtaka. Hood telur hins vegar að draga megi þetta í efa, 

sérstaklega í vel stæðum OECD ríkjum (bls. 93). Þó hefur verið bent á að nýskipan í 

ríkisrekstri gæti aukið gagnsæi og sé til þess að bæta stjórnsýslu í þróunarlöndum þar sem 

spilling í stjórnkerfinu hefur viðgengist (Ferlie, 2017, bls. 11-12). Fram kemur í skrifum 

OECD (sjá í Hughes 2012) að aðilar innan OECD sem hafa tileinkað sér nýskipan í 

ríkisrekstri, hafa orðið virkari, verkefnin gagnsærri, markmið mælanlegri og þeir hafi borið 

hag viðskiptavina sinna meira fyrir brjósti. Þessir þættir eru upprunnir úr markaðsdrifnum 

einkageiranum en hafa sett  spor sín á opinbera geirann. Eins og Hughes (2012) bendir á 

þá er aðalmarkmið nýskipan í ríkisrekstri fyrst og síðast að bæta frammistöðu í verkefnum 

hins opinbera. 
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Hood (1995) bendir á að nýskipan í ríkisrekstri hafi verið ætlað að fella niður girðingar 

milli opinbera geirans og einkageirans auk þess sem framkvæmdaaðilar væru ábyrgari 

fyrir verkefnum sem þeir tækju að sér. Jafnframt var markmið nýskipunar í ríkisrekstri að 

auka verðgildi fjármuna sem veitt væru í opinbera þjónustu. Í stað þess að auka 

skattheimtu, var lagt til að fjármunir yrðu eyrnamerktir í verkefni hjá opinberum 

stofnunum sem gætu þá samið við þriðja aðila um að vinna verkin.  

Þar með væri hægt að draga úr áhættu á kostnaði við aukaverk sem og kostnaði við 

lífeyrissjóðsskuldbindingar. Einnig var talið að slíkt fyrirkomulag fæli í sér meiri 

sveigjanleika þar sem ekki væri væri þörf á því að ráða starfsmenn til verkefnisins. 

Einhverjir haf jafnvel gengið svo langt að leiða líkur að því að þetta sé liður í því að halda 

niðri launum opinberra starfsmanna (Ferlie, 2017, bls. 11-12). 

Hægt er að nefna nokkur atriði sem einkenna verkefni sem falla undir nýskipan í 

ríkisrekstri. Oft og tíðum er um að ræða verkefni sem skera á niður eða spara í. Skortur á 

eignarhaldi á þeim einkennir þau oft eða hugmyndir eru uppi um að dreifstýra þeim svo 

eitthvað sé nefnt (Gruening, 2001, bls. 2).  

Ekki er einfalt að skilgreina verkefni sem falla undir nýskipan í ríkisrekstri. Hood (1991) 

hefur tekið saman helstu sjö þætti sem hann telur að einkenni verkefni sem falla undir 

nýskipan í ríkisrekstri.  

Tafla 1. Nýskipan í ríkisrekstri – einkenni verkefna. 

 Kenning Skilgreining Réttlæting 

1. Sérfræðingar leiða verkefni í 
opinbera geiranum 

Virkni, sýnileiki, fjarlægð frá 
nafntoguðum 
einstaklingum, þ.e.a.s. 
stjórnmálamönnum. Frelsi 
til að stjórnar 

Ábyrgð á verkefnum þarf að 
vera skýr, ekki að dreifa valdi 
á marga staði 

2. Markmið skýr og mælanleg Markmið og mælikvarðar 
skilgreindir. Helst settir 
niður með tölulegum hætti, 
sérstaklega þegar kemur 
sérfræðiþjónustu. 

Ábyrgð krefst skýrrar 
markmiðasetningar. Skilvirkni 
krefst þess að markmiðum sé 
fylgt vel eftir. 

3. Meiri áhersla á 
framleiðslustjórnun 

Úthlutun auðlinda sem og 
ávinningur tengdur við 
frammistöðu. Miðlægt 
skrifræði lagt niður og í þess 
stað notaðar kenningar 
mannauðsstjórnunar.  

Meiri áhersla lögð á útkomu 
frekar en verkferla 



20 

4. Áhersla lögð á að hluta upp 
eða einkavæða stór opinber 
fyrirtæki eða deildir 

Brjóta upp einhæfa 
stjórnunarhætti og innleiða 
stjórnunarhætti sem 
þekkjast á einkamarkaði. Þar 
er unnið og stjórnað í návígi 
við framleiðsluna eða 
þjónustuna. Mikil áhersla 
lögð á fjárhagslega ábyrgð. 

Mikil þörf á að búa til 
skipulagsheildir sem auðvelt 
er að stjórna, þar sem 
skilvirkni er í fyrirrúmi. Er það 
gert með útvistun eða notkun 
einkaleyfa sem þekkjast úr 
einkageiranum.  

5. Auka samkeppni í opinbera 
geiranum. 

Fjölga samningum og 
útboðum 

Samkeppni leiðir af sér lægri 
kostnað og betri gæði 

6. Innleiða stjórnarhætti 
einkafyrirtækja í 
opinberfyrirtæki 

Færa sig frá þeim 
stjórnunarháttum sem 
þekkjast hjá hinu opinbera, 
t.d. það hvernig herjum er 
stjórnað en það hentar 
kannski ekki í önnur opinber 
verkefni. Með því að útvista 
eða einkavæða þarf ekki að 
fara eftir þeim lögum sem 
sett hafa verið um opinber 
verkefni, t.d. ráðningar og 
uppbyggingu launa. Þannig 
er hægt að auka 
hreyfanleika í ráðningum 
sem og auka möguleika á 
frammistöðu tengdum 
launum.  

Notaðir eru verkferlar sem 
eru þekktir og viðurkennir frá 
einkafyrirtækjum 

7. Leggja meiri áherslu á aga og 
úthald 

Draga úr beinum kostnaði, 
auka aga vinnuafls, 
takmarka kröfur 
stéttarfélaga sem og að 
draga úr kostnaði við 
uppfyllingu á lögum eða 
reglugerðum hins opinbera. 

Mikilvægt að fara vel með 
auðlindir hins opinbera og 
gera meira fyrir minna.  

(Hood, 1991, bls. 4.-5.) 

Hood (1991) hefur flokkað nýskipan í ríkisrekstri í sjö þætti. Fyrsti þátturinn er fagleg 

stjórnun en hún á að vera virk, sýnileg og sjálfstæð. Réttlæting á slíkri sýn er að með 

ábyrgð fylgir leyfi til aðgerða án þess að dreifa valdi um of. Stöðluð og mælanleg 

vinnubrögð eru annar þáttur. Með því að staðla vinnuferla og setja sér markmið er hægt 

að mæla gæði og magn afkastanna. Þriðji þátturinn leggur áherslu á stöðlun afurða. 

Úrræði, úthlutun og verðlaun eru tengd útkomu verkefnisins. Miðstýrt vald er brotið upp 

og meira er horft til afurðanna heldur en verkferlanna sjálfra. Fjórði liðurinn horfir til þess 

að brjóta upp einingar. Þar eru formlegar einingar brotnar upp og þær færðar nær því 

sem þekkist í einkarekstri. Horft er til þátta eins og afurða, fjárhagsáætlana og samskipta. 

Þetta er gert til að skapa hreyfanleika og viðráðanlegar einingar. Samningar eru oft 
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notaðir sem verkfæri bæði innan og á milli stjórnvalda sem og út á við til einkafyrirtækja. 

Samkeppni er fimmta atriðið sem Hood (1991) talar um en samkeppni getur falist í því að 

gera samninga og verkferla. Samningur Vegagerðarinnar við landshlutasamtök 

sveitarfélaga gæti hugsanlega fallið undir það atriði. Markmið með samkeppni er að lækka 

kostnað og setja staðla. Sjötta atriðið sem einkennir nýskipan í ríkisrekstri er 

stjórnunarstílinn en hann er færður nær því sem þekkist hjá einkafyrirtækjum. 

Stjórnunarstílar ríkisfyrirtækja draga oft dám af því að hafa verið í upphafi stjórnunarstílar 

herja. Mikilvægt er að gera hann sveigjanlegri, bæði í starfsmannaráðningum og 

viðurkenningum. Síðasti liðurinn leggur áherslu á aukna sparsemi. Reynt er eftir fremsta 

megni að draga úr beinum kostnaði, einfalda starfsmannamál og sporna við kröfum 

stéttarfélaga, svo dæmi séu tekin. Lögð er áhersla á að gera meira fyrir minna (Hood, 

1991, bls. 4-5). 

Nýskipan í ríkisrekstri var kynnt sem stjórnunarkenning sem hentaði öllum árstíðum. 

Taldi Hood (1991) að það væru einkum tveir þættir sem ættu þátt í útbreiðslu hennar. 

Flýtileiki og dreifing var fyrri þátturinn en horft var til þess að margar stjórnunarkenningar 

innihéldu sama meginmálið og í seinna lagi væri nýskipan í ríkisrekstri hlutlaus 

stjórnmálalega séð . Fram kemur í máli Hood (1991) að einhverjir hafi haldi því fram að 

nýskipan í ríkisrekstri væri jafnvel eina leiðin til að leiðrétta mistök eða eiginlegt gjaldþrot 

gömlu stjórnunaraðferðanna (Hood, 1991, bls. 3-8). 

Í Ferlie (2017, bls. 12) kemur fram að nýskipan í ríkisrekstri var auk þess ætlað að setja 

aukna pressu á frammistöðu opinbera geirans. Einkum að veita betri gæði í þjónustu. 

Rökin fyrir því eru að engin viðurlög séu fyrir því að veitt opinber þjónusta uppfylli ekki 

kröfur um gæði sem til hennar eru gerð. Enn ein rökin fyrir nýskipan í ríkisrekstri eru þau 

að til verði fleiri valkostir sem og raddir þeirra sem nýta sér þjónustuna heyrist betur. Í 

þessu tilfelli er litið á að notendur þjónustunnar sem viðskiptavini en ekki 

skattgreiðendur. Dæmi um það eru t.d. háskólastúdentar í Bretlandi sem greiða hærri 

skólagjöld en áður en í stað þess hafa gæði háskóla í Bretland verið metin meiri en áður.   

Fram kemur í skrifum Hood (1995) um innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri að hægt sé 

að heimfæra a.m.k. fjórar ástæður fyrir þessum breytingum. Fyrst ber að nefna það sem 

Hood kallar enskur ömurleiki (e. English awfulness) en það vísar í að nýskipan í ríkisrekstri 

hefur einkum verið innleidd í enskumælandi löndum. Þó bendir Hood (1995) á að það 
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standist ekki alveg skoðun þar sem nýskipan hefur verið innleidd í löndum eins og Hong 

Kong og Suður Afríku. Aðrir hafa þó bent á að þessi nafngift gæti verið komin út frá 

umræðum um illa stjórnuð velferðakerfi í enskumælandi löndum.  

Önnur ástæðan sem Hood (1995) tiltekur fyrir innleiðingu gæti verið tilkomin útfrá 

pólitískum áherslum stjórnmálaflokka, þá helst flokka sem teljast til hægri flokka. Má 

nefna þau Ronald Reagan og Margret Thatcher í því tilfelli. Þau höfðu það að markmiði að 

færa eins mikið af verkefnum opinberra aðila til aðila á einkamarkaði. Hvorki Reagan né 

Thatcher voru sérstaklega þekkt fyrir að vera miklir skipuleggjendur. Hins vegar voru þau, 

ásamt ráðgjöfum sínum, afar hliðholl því að innleiða nálganir sem þekkar voru úr 

viðskiptalífinu (Bouckaert og Pollitt , 2011, bls. 9). Gagnrýni á þessa nálgun hefur þó komið 

fram en samkvæmt upplýsingum frá OECD voru miðjuflokkar við stjórnartaumana í 

flestum þeim löndum þar sem nýskipan var innleidd (Hood, 1995). 

Fjárhagslegt aðhald og tregða við nýja skatta hefur verið talin þriðja ástæða þess að 

nýskipan náði fótfestu. Eldri stjórnunarhættir voru einfaldlega taldir álíka útdauðir og 

risaeðlur. Gögn sýna þó að það eru ekki endilega þjóðir með stórt opinbert kerfi sem hafa 

gengið lengst í innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri (Hood, 1995). 

Síðasta ástæðan fyrir innleiðingu á nýskipan gæti verið hvöt og tækifæri til breytinga 

í gegnum pólitískt bakland. Hvötin gæti t.d. verið von um að spara fjármuni og koma 

áhyggjum af því hvort verkefni takist yfir á aðra aðila, þ.e.a.s. aðrir en stjórnvöld beri 

hitann og þungann af verkefninu. Tækifæri til breytinga eru einnig nefnd og þar er verið 

að horfa til landa eins og Sviss en þar hafa ekki orðið breytingar á ráðuneytum í 150 ár. 

Með því að útvista verkefnum er hægt að breyta stjórnkerfinu örlítið (Hood, 1995).  

2.1.1 Gagnrýni á nýskipan í ríkisrekstri 

Nýskipan í ríkisrekstri er þó ekki án gagnrýni. Ein helsta gagnrýnin er sú að nýskipan í 

ríkisrekstri sé á kostnað lýðræðis. Stjórnmálafræðingurinn Skelcher (1998) hefur bent á 

að ákveðið valdaframsal eigi sér stað þegar samið er við aðila um að sinna verkefnum, 

sem klárlega eru á ábyrgð stjórnvalda. 

Einnig hefur verið bent á að með því að semja við einkaaðila um verkefni stjórnvalda 

sé í raun verið að grafa undan stjórnkerfinu. Þekking og reynsla opinberra starfmanna hafi 

alltaf minna vægi og í raun sé verið að búa til kerfi þar sem opinber stjórnkerfi séu líklegri 

til að lenda í stórum áföllum þar sem starfsmenn hafi ekki lengur þekkingu á því hvernig 
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eigi að sinna verkefnum stjórnvalda. Ekki er heldur hægt að alhæfa að öll verkefni 

stjórnvalda falli undir sömu forskrift. Hægt væri að halda því fram að nýskipan í ríkisrekstri 

líti á öll verkefni eins. Að þau passi öll í sama mótið. Staðreyndin er þó sú að verkefni 

ríkisins eru mismunandi flókin og þung. Gagnrýnendur nýskipunar í ríkisrekstri hafa auk 

þess bent á skort á faglegri framkvæmd verkefna. Áhyggjur gagnrýnenda hafa einnig 

snúist um að öfgar í sitt hvora áttina séu líklegri og þetta snúist eingöngu um 

hugmyndafræði stjórnunar en ekki um faglegt eignarhald og ábyrgð á verkefninu (Ferlie, 

2017, bls. 13).  

Í skrifum Hood (1995) kemur fram að verkefni sem falla undir nýskipan í ríkisrekstri 

hafa ekki verið rannsökuð nægjanlega. Af þeim gögnum sem til eru má samt greina að 

ekki hafa öll OECD ríki innleitt nýskipan í ríkisrekstri. Ríki eins og Japan, Þýskaland og Sviss 

virðast hafa lagt litla áherslu á að innleiða nýskipan í ríkisrekstri meðan ríki eins og Svíþjóð, 

Nýja Sjáland og Bretland hafa gengið lengst í innleiðingu (Hood, 1995). 

Ekki er heldur alltaf víst að jafnvægi náist á milli skammtíma- og langtímamarkmiða 

með því að nota nýskipan í ríkisrekstri. Talsmenn nýskipunar í ríkisrekstri horfa gjarnan til 

skammtímamarkmiða , sem eru hnitmiðuð og árangursdrifin (Ferlie, 2017, bls.13). 

Það er óumdeilanlega erfiðara að árangurmæla verkefni í opinbera geiranum heldur 

en í einkageiranum, en þó mætti segja að ekki hafi nóg verið gert til að mæla árangur 

verkefna opinbera geirans að mati OECD ( Sjá í Hughes, 2012). 

Bent er á að ekki sé einfalt að flokka og nota skilgreiningar um nýskipan í ríkisrekstri. 

Hugmyndir þeirra sem vísa til nýskipunar geta innihaldið mismunandi túlkanir. Fram 

kemur þó í skýrslu OECD sem Hughes (2012) fjallaði um í rannsókn sinni, að markmið 

nýskipunar í ríkisrekstri séu tvíþætt. Annars vegar að draga úr kostnaði með því að gera 

samninga og einkavæða og hins vegar að bæta frammistöðu með markmiðasetningu 

(Hughes, 2018). Samkvæmt Bouckaert og Pollitt (2011, bls 214) er árangur af breytingum 

oft fíllinn í herberginu. Nýskipan í ríkisrekstri er engin undantekning þar á. Bouckaert og 

Pollitt (2011) staðhæfa að sýnt hafi verið fram á að erfitt er að setja nákvæman 

mælikvarða á árangur. Eins og gefur að skilja geta verið nokkuð góðar vísbendingar um 

árangur en þegar þær eru skoðaðar í grunninn er oft um að ræða breytingar á verkefnum 

eða ferlum frekar en útkomu. Þegar fennir í sporinn að loknum breytingum halda 

fylgismenn breytinga fram að miklar úrbætur hafi átt sér stað meðan að andstæðingar 
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halda andstæðunni fram. Báðir aðilar eiga hins vegar erfitt að færa sannanir fyrir málstað 

sínum. 

2.2 Nýskipun í ríkisrekstri á Íslandi  

Eins og annars staðar í heiminum vaknaði áhugi á nýskipan í ríkisrekstri á Íslandi. Vel mátti 

greina fingraför nýskipunar í ríkisrekstri á Íslandi á tíunda áratugnum. Gerðist það samfara 

auknum áhuga á málefnum stjórnsýslunnar og kom m.a. fram í stjórnarsáttmálum sem 

gerðir voru á þeim tíma. Önnur sýnileg dæmi voru stofnun Umboðsmanns Alþingis, 

upptaka laga um Rammafjárlög, endurskoðun starfsmannalaga, setningu stjórnsýslulaga 

og upplýsingalaga svo einhver dæmi séu nefnd (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg 

Matthíasson, 2014). 

Fjármálaráðuneytið hóf innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri árið 1995. Þáverandi 

ríkisstjórn samþykkti jafnframt samhljóða stefnu sama ár. Má segja að lykilmarkmið 

stefnunnar hafi verið að innleiða í opinbera geirann stjórnunarhætti sem þekkir voru úr 

einkageiranum (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2014, bls. 300). 

Þáverandi fjármálaráðherra, Friðrik Sophusson, sagði í ræðu sinni á ráðstefnu sem 

haldin var um nýskipan í ríkisrekstri þann 26. nóvember 1996, að lýðveldistími Íslands 

hefði einkennst af mikilli þenslu hins opinbera en hluti hins opinbera hefði verið 20% árið 

1950 af þjóðarbúskapnum, sá hluti hefði verið komin í 42% árið 1989. Jafnframt kom fram 

í máli fjármálaráðherra að markmið nýskipunar í ríkisrekstri þáverandi ríkisstjórnar væru 

tvö. Hið fyrra væri að starfsemi og skipulag ríkisins væri með þeim hætti að ríki gæti sinnt 

skyldum sínum á skjótvirkan, árangursríkan og hagkvæman hátt. Seinna markmiðið væri 

að opinber þjónusta væri svo skilvirk að hún gæfi fyrirtækjum á Íslandi forskot í alþjóðlegri 

samkeppni. Til þess að ná þessum markmiðum var stefnt að því að fækka verkefnum 

ríkisins, dreifa ábyrgð og valdi og að skilja ábyrgð á rekstri frá stefnumörkum 

stjórnmálamanna. Fram komi í máli fjármálaráðherra að þáverandi stjórnvöld höfðu farið 

í þá vinnu að einkavæða ríkisfyrirtæki, breyta ríkisfyrirtækjum í hlutafélög, boðið út 

framkvæmdir og vörukaup sem og gert þjónustusamninga. Jafnframt var hafin vinna við 

að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga með það að markmiði að færa þjónustuna nær 

fólkinu sem notar hana og að styrkja sveitarfélög. Þrátt fyrir slíka samninga kom fram í 

máli þáverandi fjármálaráðherra að síðastnefnda aðgerðin væri ekki til þess fallin að draga 
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úr opinberum rekstri, frekar ætti að stefna að því að flytja verkefnin á almennan markað 

(Friðrik Sophusson, 1996). 

Stjórnsýsla á Íslandi hefur mátað sig við stjórnsýslu í öðrum Evrópuríkjum. Ísland tók 

þátt í könnun sem gerð var í Evrópu og bar hún nafnið Cocops (Coordination for cohesion 

in the public sector of the future). Könnunin var gerð á árunum 2012-2014 á Íslandi. 

Niðurstöður þessarar samanburðarkönnunar leiddu í ljós að stjórnsýsla á Íslandi væri 

undir norrænum áhrifum. Einnig kom í ljós að stjórnsýslukerfið á Íslandi væri fremur 

valddreift miðað við t.d. ríki í Suður-Evrópu. Jafnframt að umbótastraumar sem kenndir 

er við nýskipan í opinberum rekstri séu meira við lýði í Norður- Evrópu, þar á meðal Íslandi 

heldur en löndum sunnar í álfunni (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson, 

2014, bls. 306-315). 

Niðurstöður Cocops sýndu hins vegar að Ísland væri fátækara af úrvali verkfæra þegar 

kemur að umbótaviðleitni. Ekki var hægt að greina einstaka ástæðu þess. Einnig var 

áhugavert að árangur umbótaviðleitnar á Íslandi var minni en annars staðar í Norður-

Evrópu. Bent var á í niðurstöðum rannsóknarinnar að mikilvæg forsenda þess að árangur 

náist í nýskipan sé vandaður undirbúningur. Lykilatriði sé að hafa samráð við 

hagsmunaaðila og almenning sem og að umbætur séu hluti af grundvallarbreytingu, eigi 

árangur að nást (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2014, bls. 314-315). 

Eins og annars staðar var aðalmarkmið endurskoðunar á umfangi ríkisrekstrar að 

fækka verkefnum þess eða einfalda framkvæmd og draga þannig úr umfangi ríkisreksturs 

með það fyrir augum að einfalda hann og auðvelda vinnu við fjárlagagerð. Stefna um 

nýskipan var komin í gang strax á seinni hluta 10. áratugarins. Hluti af þeirri stefnu var 

m.a. að selja starfsemi eða leggja niður, sem og að einkavæða verkefni. Rekstrarformi 

einhverra fyrirtækja ríkisins hafði verið breytt og þau tekið upp hlutafélagsform. Ríkið 

bauð einnig út þjónustu og rekstur í mun meiri mæli en áður. Þannig hafði verið tekin 

markviss ákvörðun um að nýta sér kosti markaðssamkeppninnar (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 1999, bls. 55-56). Á þeim áratugum sem eru liðnir þá hefur ríkið einnig með 

misjöfnum árangri reynt að færa verkefni til sveitarfélaganna en þrátt fyrir umfangsmikla 

sameiningu þá eru mörg sveitarfélög á Íslandi of fámenn til að geta tekið að sér stór 

verkefni. Þrátt fyrir það hefur umtalsverður hluti velferðarþjónustunnar verið færður á 

sveitarstjórnarstigið, sem dæmi má nefna málefni grunnskólanna (1996) og málefni 
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fatlaðra (2011) (Eva M. Hlynsdóttir, 2018). Rannsókn Ómars H. Kristmundssonar um 

nýskipan í ríkisrekstri á Íslandi leiddi í ljós að að auðvelt væri heimfæra kenningar annarra 

á hvata til innleiðingará nýskipan í ríkisrekstri á Íslandi. Taldi Ómar að þrjár ástæður væru 

fyrir innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri. Ber þar fyrst að nefna slæma afkomu ríkissjóðs, 

en með innleiðingunni væri leitast við að draga úr beinum rekstarkostnaði. Í öðru lagi væri 

um að ræða pólitíska stefnubreytingu en Sjálfstæðisflokkurinn sat í ríkisstjórn árið 1991 

þegar innleiðingin hófst á Íslandi og átti bæði ráðherra í Forsætisráðuneytinu og 

Fjármálaráðuneytinu. Síðasti hvatinn var svo innleiðing reglugerðar og verklags frá OECD. 

Rannsókn Ómars leiddi einnig í ljós að innleiðing nýskipunar á Íslandi hafi verið í hámarki 

frá árunum 1993 til 1996 og á tíu ára tímabili 1990-2000 sem rannsóknin náði til, hafi 

stjórnkerfið orðið miðstýrðara og færst nær þeim verkferlum sem þekkjast á 

einkamarkaði (Ómar H. Kristmundsson, 2003, bls. 143-158). 

Hægt var að greina áhrif nýskipunar í ríkisrekstri á nokkrum þáttum á árinu 1996 en 

Fjármálaráðuneytið hafði sett sér fjögur markmið. Fyrst ber að nefna Rammafjárlög en 

markmið þeirra er að efla hlutverk stjórnvalda í stefnumótun og tryggja að mörkuð stefna 

nái fram að ganga. Allir þeir sem komu að undirbúningi og framkvæmd fjárlaga þurftu að 

taka mið af takmörkuðum fjármunum sem voru til skiptanna. Þurftu þeir að velja á milli 

verkefna og forgangsraða þeim. Í öðru lagi voru sett fram markmið um einkavæðingu en 

fyrirtæki eða eignarhlutur í ríkisfyrirtækjum voru seld í einum eða fleiri áföngum til eins 

aðila eða hóps er starfar á einkamarkaði. Þriðja markmiðið var starfsmannastefna en 

hvergi var til heildstæð starfsmannastefna ríkisins. Í stað þess að hafa miðlæga 

starfsmannastefnu ríkisins var hverri stofnun gert að móta sína stefnu. Í fjórða og síðasta 

lagi voru sett fram markmið um árangursstjórnun. Settar voru fram tillögur um 

árangursstjórnun í ríkisrekstri. Var lagt að stjórnendum ríkisfyrirtækja að huga að 

samhengi og samræmi en síðast en ekki síst var lögð áhersla á fagleg vinnubrögð. Til þess 

að svo mætti hins vegar verða þyrfti að koma til skýr markmiðasetning, kerfisbundnar 

mælingar og eftirfylgni (Fjármálaráðuneytið, 1996). 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Ómars H. Kristmundssonar um nýskipan í 

ríkisrekstri, að nokkuð hafi vantað upp á almenna þekkingu á árangursstjórnun og 

skuldbindingu við að innleiða árangursmælikvarða (Ómar H. Kristmundsson, 2003, bls. 

161). Niðurstaða viðhorfskönnunar sem gerð var meðal stjórnenda í stofnunum og 
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ráðuneytum af Cocops árið 2014 leiddi í ljós að mikilvægustu verkfæri stjórnenda væru 

stjórnun eftir markmiðum, stefnandi áætlunargerð, frammistöðumat starfsmanna og 

siðareglur. Þó taldi aðeins fjórðungur stjórnenda að gæði opinberrar stjórnsýslu hefðu 

þróast til betri vegar á síðustu fimm árum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015).  

  



28 

 Lög um farþegaflutninga og farmflutninga á landi 

Þann 15. maí 2017 voru samþykkt á þingi lög nr.28/2017 um farþega- og farmflutninga á 

landi og var þeim ætlað að leysa af hólmi eldri lög nr. 73/2001. Nýju lögin eru með 

umtalsverðum skýrari ákvæðum um almenningssamgöngur en eru þó ekki í takt við þær 

kröfur sem landshlutasamtök sveitarfélaga höfðu gert. Nokkur áhersla hafði verið lögð á 

það af hálfu landshlutasamtakanna að sett yrðu sérlög um almenningssamgöngur í stað 

þess að hafa heildarlög um fólksflutninga á landi. Við þeim kröfum varð Alþingi ekki heldur 

lagði Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið fram nýtt frumvarp sem ætlað var að 

innleiða EES reglugerðir auk þess sem reynt var að bæta inn í frumvarpið ákvæðum sem 

þóttu nauðsynleg er snéri að almenningssamgöngum (Guðjón Bragason, 2017). Nokkur 

umræða fór fram í Umhverfis- og samgöngunefnd Alþings um 7. gr. laga 28/2017 en sú 

lagagrein snýr að veitingu einkaleyfa. Nefndin lagði mikla áherslu á að 

almenningssamgöngur væru mikilvægar og rétt væri að veita einkarétt að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum með það fyrir augum að hægt væri að bjóða upp á leiðarkerfi um 

allt land, allt árið. Jafnframt kom fram í nefndaráliti að ekki væri litið svo á að akstur 

hópbílafyrirtækja sem aka hluta úr ári á leiðum sem njóta einkaréttar, gæti flokkast sem 

samkeppni samkvæmt skilningi laganna. Nefndin ítrekaði markmið 7. gr. laga nr. 28/2017 

væri að standa vörð um almenningssamgöngur sem reknar væru samkvæmt samningi 

landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar (Alþingi, 2017). 

Í 7. gr. laganna nr. 28/2017 er að finna ákvæði um einkarétt eins og í eldri lögum en 

búið er að bæta í greinina með hvaða hætti megi veita einkarétt. Er það gert til að innleiða 

nýtt frumvarp EES reglugerða um almenningssamgöngur. Heimildir Vegagerðarinnar til 

að semja meðal annars við landshlutasamtök sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum laga 

um einkarétt kemur því skýrar fram í lögunum. Einnig eru gerðar kröfur til 

Vegagerðarinnar að veita einungis einkarétt að uppfylltum vissum skilyrðum. Var ekki 

gerð krafa um það í eldri lögum. Þannig er 7. gr. laga nr. 28/2017 skýrari en áður var í eldri 

lögum. 

Vegagerðin getur veitt sveitarfélögum, byggðafélögum og landshlutasamtökum 
sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga einkarétt á að skipuleggja 
og sjá um reglubundna farþegaþegaflutninga á tilteknum svæðum eða tilteknum 
leiðum eða leiðarkerfum til að tryggja þjónustu sem varðar almannahagsmuni allt 
árið, m.a. tíðni ferða, öryggi og kostnað. Einkaréttur er einungis veittur ef sýnt er 
fram á að eftirfarandi svæði séu uppfyllt: 
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Þjónusta í reglubundnum farþegaflutningum á viðkomandi svæði og leiðum eða 
leiðarkerfum sé nauðsynleg vegna almennrar efnahagslegrar þýðingu hennar og að 
hún verði ekki rekin á viðskipagrundvelli svo að lágmarksþjónusta sé trygg. Tryggt 
skal að samkeppni fái að halda sér á þeim svæðum og leiðum þar sem hún er þegar 
fyrir hendi. 

Vegagerðin hafi látið fara fram kostnaðar- og samkeppnismat þar sem tekið hefur 
verið tillit til sannanlegrar nauðsynjar á opinberum fjárframlögum á viðkomandi 
svæði, leiðum eða leiðarkerfum.  

Einkarétthafi hefur aðeins heimild til að stunda reglubundna farþegaflutninga á 
tilteknum leiðum eða leiðarkerfum og hafa aðrir ekki leyfi til að aka þar nema með 
leyfi einkaréttahafa.  

(Lög um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, 2017).  

Einnig er að finna í lögunum nr. 28/2017 ákvæði um hvað gera skuli ákveði Vegagerðin 

eða aðrir aðilar sem til þess hafa heimild að veita rekstraraðila einkarétt eða styrk í 

skiptum fyrir að sinna skyldum um opinbera þjónustu á sviði farþegaflutninga. Þar kemur 

fram að lögboðið sé að fram komi í samningi við rekstaraðila með skýrum hætti hvaða 

skyldur rekstaraðili taki á sig, ákveða þurfi skiptingu tekna og kostnaðar sem tengist 

samningum og gildistími skuli takmarkaður. Sveitarstjórnum, byggðasamlögum og 

landshlutasamtökum sveitarfélaganna er skylt að bjóða út reksturinn á sínu svæði og 

skulu þau útboð fara fram á fimm ára fresti en eigi sjaldnar en á tíu ára fresti (Lög um 

farþegaflutninga og farmflutninga á landi, 2017).  

Sérleyfissamningar falla undir reglugerð nr. 950 frá 2017, en sú reglugerð fjallar um 

sérleyfissamninga um þjónustu eða verk yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska 

efnahagssvæðisins. Fram kemur í 2. gr. reglugerðarinnar að hún gildir um opinber 

fyrirtæki og aðila sem starfa á grundvelli sérstakra réttinda eða einkaréttar. Í orðskýringu 

í 5. gr. sömu reglugerðar kemur fram nákvæmari merking hugtaksins einkaréttur en þar 

segir að einkaréttur sé réttindi sem til bært stjórnvald veitir með því að setja hvers konar 

lög eða birt stjórnsýslufyrirmæli, þannig að þau takmarki áhrif annarra fyrirtækja og hafi 

þar með áhrif á möguleika annarra til slíkrar starfsemi. Einnig er tilgreint í 5. gr. sömu 

reglugerðar hvað felist í orðinu sérleyfi en þar kemur fram að það eigi við bæði um 

þjónustu eða verk, sem fela í sér yfirfærslu til sérleyfishafa en þar með tekur 

sérleyfishafinn alla rekstraráhættu við að hagnýta sér þessa þjónustu eða verkið. 

(Reglugerð um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir viðmiðunarfjárhæðum 

Evrópska efnahagssvæðisins, 2017). Má því segja að sérleyfishafinn taki á sig alla 
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duttlunga markaðsins gegn því að fá sérleyfi. Dæmi um slíkt mátti sjá í samskiptum 

Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi við aðra akstursaðila en fært var til bókar í fundargerð 

stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi nr. 535, að samtökin hafi tilkynnt akstursaðila 

sem ók ofan í einkaleyfi samtakanna til Samgöngustofu (Samtök sveitarfélaga á 

Suðurlandi, 2018). 

Skýrt er kveðið á um hverjir flokkist sem opinberir aðilar í 6. gr. reglugerðarinnar nr. 

950/2017 sem og í 7. gr. þar sem skilgreint er hvað flokkast sem opinbert fyrirtæki eða 

aðrir aðilar sem starfa á grundvelli sérstakra réttinda eða einkaréttar. Í reglugerðinni er 

hins vegar að finna undanþáguákvæði í 10. gr. en þar kemur skýrt fram að hún gildi ekki 

um sérleyfi til almennra farþegaflutninga í skilningi reglugerðar um gildistöku reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1370/2007 um almenna farþegaflutninga á járnbrautum og 

vegum (Reglugerð um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir 

viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins, 2017).  

Markmið reglugerðar nr. 1370/2007 var að setja reglur um það hvernig lögbær 

yfirvöld gætu tryggt að þjónusta á sviði almenningssamgangna væri í boði. Var yfirvöldum 

m.a. veitt heimild til að veita rekstaraðilum einkarétt sem og fébætur eða styrki til þess 

að hægt væri að tryggja almenningssamgöngur um land allt (Reglugerð um gildistöku 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1370/2007 um almenna farþegaflutninga á 

járnbrautum og á vegum og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins nr. 1191/69 og nr. 

1107/70 nr.1370/2007). 

3.1 Kostnaðarmat á áhrifum laga og annarra stjórnvaldsákvarðana 

Skipuð var þriggja manna nefnd þann 3. janúar 2001 af þáverandi félagsmálaráðherra. 

Var henni ætlað að leggja fram tillögur um hvernig mætti meta ætti fjárhagsleg áhrif laga 

og annarra stjórnvaldsákvarðana á sveitarfélög. Markmið nefndarinnar voru skilgreind 

fyrirfram og voru þau þríþætt. Hið fyrsta var að kynna hvernig staðið væri að 

kostnaðarmati laga og annarra stjórnvaldsákvarðana í þeim löndum sem Ísland ber sig 

saman við. Í öðru lagi að koma með tillögur um það hvernig væri hægt að meta slíkan 

kostnað, sem og hver ætti að meta hann. Í þriðja lagi að setja fram tillögur að því hvernig 

ætti að leysa ágreining sem gæti komið upp í kjölfar kostnaðarmats 

(Félagsmálaráðuneytið, 2001, bls. 5). 
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Nefndin skoðaði fyrirkomulag verklags á Norðurlöndunum, í Austurríki og Hollandi og 

í framhaldi lagði hún fram nokkra valkosti og tillögur. Nefndin lagði fram fimm valkosti til 

að vega og meta kostnað en mælti sérstaklega með einum þeirra. Þar segir að 

kostnaðarmeta eigi reglugerðir og lög sem sérstaklega er beint að starfsemi sveitarfélaga 

og hafa auk þess í för með sér bein fjárhagsleg áhrif. Í annarri tillögu var var lagt til að 

viðkomandi ráðuneyti legði fram fram kostnaðarmat. Að lokum lagði nefndin til að öll 

lagafrumvörp væru send til Sambands íslenskra sveitarfélaga eftir að búið væri að leggja 

þau fram á Alþingi en jafnframt að viðkomandi ráðuneyti sendi reglugerðardrögin til 

Sambandsins þegar þau væru á vinnslustigi (Félagsmálaráðuneytið, 2001, bls. 32-33). 

3.2 Samkomulag um markmið um afkomu og efnahag sveitarfélaga 

Þann 6. apríl 2018 var undirritað samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga um afkomu og 

markmið sveitarfélaga fyrir árið 2019-2023. Forsendur samkomulagsins sem og markmið 

þess byggja á lögum um opinber fjármál nr. 123/2015 en þar segir að ríki og sveitarfélög 

stuðli að góðri hagstjórn, sem og styrkri og ábyrgri stjórn opinberra fjármála. Einnig segir 

að vandað skuli til undirbúningsáætlana og lagasetninga sem varða opinbera aðila. Þessi 

markmið má sjá með skýrum hætti í 5. gr. laga um opinber fjármál. Vísað er til 6. gr. laga 

nr. 123/2015 í samkomulaginu en sú grein segir að gæta beri að sjálfbærni, varfærni, 

festu, stöðugleika og gagnsæi. Ríki og sveitarfélög eigi jafnframt að leggja 

fjármálaáætlunina til grundvallar við gerð fjárhagsáætlana sveitarfélaga og frumvarps til 

fjárlaga hins opinbera (Lög um opinber fjármál, 2015).  

Fram kemur í 5. gr. lið c hvernig eigi að skýra verk og ábyrgðarskiptingu í opinberri 

þjónustu á milli ríkis og sveitarfélaga. Um almenningssamgöngur segir: 

Viðræðum á milli ríkis og landshlutasamtaka sveitarfélaga um framtíðarfyrirkomulag 
almenningssamgangna (í lofti, á landi og á sjó) verði framhaldið, en samkvæmt 
stjórnarsáttmála þarf áfram að byggja upp almenningssamgöngur um land allt og 
stutt verður við borgarlínu í samstarfi við Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018). 

Í fyrrnefndu samkomulagi er einnig að finna með skýrum hætti markmið um að unnið 

verði að vinnuferli og þróaðri framsetningarmáta kostnaðarmats stjórnvaldsfyrirmæla, 

laga og annarra stefnumarkandi ákvarðana af hálfu stjórnvalda þ.e.a.s. í þeim tilfellum 

sem fyrrnefnd atriði gætu hafi áhrif á tekjur og útgjöld sveitarfélaga (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2018).  
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 Aðilar að einkaleyfissamningum um almenningssamgöngur 

Vegagerðin gerði samning við sjö landshlutasamtök sveitarfélaga árið 2012. Fengu þau öll 

einkaleyfi til að sjá um rekstur og skipulagningu almenningssamgangna í janúar 2012 en 

Fjórðungssamband Vestfjarðar hóf rekstur samkvæmt sínum samningi í september það 

sama ár. Fram kemur í áfangaskýrslu sem Vegagerðin birti árið 2014, að með því að 

afhenda einkaleyfin til landshlutasamtaka sveitarfélaganna gætu þau nýtt sína 

staðarþekkingu til að auka samvinnu og bæta skipulag almenningssamgangna (Etna 

Sigurðardóttir, Almenningssamgöngur – áfangaskýrsla, 2014).   

4.1 Rekstur almenningssamgangna á landsbyggðinni  

Á undanförnum árum hafa átt sér stað miklar byggðabreytingar á Íslandi sem hafa haft 

áhrif á tvennt, annars vegar þörf fyrir almenningssamgöngur og svo möguleika til að veita 

slíka þjónustu. Ísland er tiltölulega fámennt land en jafnframt strjálbýlt en meira en 

helmingur þjóðarinnar býr á Suðvesturhorni landsins. Því getur verið erfitt að halda uppi 

almenningssamgöngum sem valkosti um allt land, allt árið (Karl Benediktsson og Óskar 

Eggert Óskarsson, 1999, bls. 3). 

Skilgreiningu á almenningssamgöngum er að finna í lögum nr. 2017/28 en í 3. gr., 1. 

tölulið segir að almenningssamgöngur séu hvers konar reglubundnir farþegaflutningar 

sem nánar sé kveðið á um í 13. tölulið sömu greinar. Fram kemur í þeim tölulið að 

reglubundnir farþegaflutningar séu fyrirfram fastar ferðir á ákveðinni leið samkvæmt 

fyrirframbirtri áætlun þar sem farþegum er hleypt inn og út á leiðinni. Þjónustan verði 

ennfremur að vera öllum opin, þ.e. almenningssamgöngur (Lög um farþegaflutninga og 

farmflutninga á landi, 2017). 

Allt til ársins 2008 byggðu þjónustusamningar Vegagerðarinnar við sérleyfishafa á því 

að rekstaraðili þáði niðurgreiðslu en sá að öðru leyti um reksturinn og innheimtu tekna. 

Mismundi þjónustustig var um landið sem og fargjöld. Umræður voru m.a. um að fargjöld 

væru í hærri kantinum og þau endurspegluðu ekki leiðakerfið. Einnig fól þetta í sér nokkra 

áhættu þar sem rekstaraðilinn hafði lítinn ávinning af að bregðast við fækkun farþega, þar 

sem hægt var að færa sönnur fyrir því að að hækka þyrfti sérleyfisgreiðslur til rekstaraðila 

vegna fækkunar farþega (Samgönguráðuneytið, 2005).  

Ráðuneyti samgöngumála setti saman vinnuhóp árið 2008 sem falið var að koma með 

tillögur að bættu almenningssamgangnakerfi fyrir samgönguáætlun 2011-2022. Hópurinn 
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skilaði af sér tillögum í nóvember 2009. Þær tillögur urðu undirstaða samninga sem 

Vegagerðin, fyrir hönd Innanríkisráðuneytisins gerði við landshlutasamtök sveitarfélaga. 

Þáverandi ráðherra samgöngumála skipaði annan starfshóp árið 2009, en sá hópur 

skipti almenningssamgöngum niður í tvö svæði. Litið var svo á að almenningssamgöngur 

frá Borgarnesi til Árborgar myndu tilheyra almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu 

en annar akstur myndi falla undir akstur á landsbyggðinni. Starfshópurinn lagði til að 

almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu yrðu byggðar þannig upp að þær væru 

góðar að mati þeirra sem nýta sér þær. Jafnframt var bent á að sýna þyrfti úthald þar til 

hinn almenni borgari kjósi að nýta sér þær. Í vinnu starfshópsins var jafnframt bent á leiðir 

til að þvinga hinn almenna borgara til að nota almenningssamgöngur 

(Innanríkisráðuneytið, 2009). Auk þessa lagði starfshópurinn fram almennar tillögur sem 

eiga við öll landssvæði. Það má því segja að tillögur starfshópsins hafi falið í sér markmið 

og tillögur sem urðu grunnur að samningum sem gerðir voru við landshlutasamtökin í 

framhaldinu. Á árinu 2010 vann ráðuneyti samgöngumála skjal sem lagði grunn að 

samgönguáætlun 2011 til 2022 en þar var m.a. fjallað um almenningssamgöngur. Var þar 

skýrt tekið fram að almenningssamgöngur væru sjálfsagður hluti samgönguáætlunar. Í 

skjalinu er einnig að finna drög að stefnumótun ráðuneytis samgöngumála í 

almenningssamgöngum. Þar er lagt til að stjórnvöld leitist við að tryggja lágmarksþjónustu 

við ferðir almennings á milli svæða sem og að tryggja flutning innan svæða til að mæta 

þörfum atvinnulífsins og samfélags. Lagt var til að Samgöngu – og 

sveitarstjórnarráðuneytinu sé falið að hefja viðræður við landshlutasamtök 

sveitarfélaganna með það að markmiði að þau taki að sér að sjá um og skipuleggja akstur 

á sínu svæði. Í skýrslunni kemur einnig fram að lagt sé til að sameiginlegt þjónustuborð 

verði sett upp svo hægt sé að tryggja framboð og eftirspurn eftir þjónustunni og að 

rafrænu upplýsingakerfi verði komið á fót. Einnig er að finna í skýrslunni markmið um 

umhverfisvæna orkugjafa þar sem stjórnvöld taki þátt í að greiða niður samgöngurnar. 

Skýrsluhöfundar lögðu jafnframt til að allt það fé sem stjórnvöld veiti til flutninga í 

málaflokkum eins og t.d. akstur fatlaðra, skólabarna og aldraðra verði sett í einn sjóð og 

verði hann nýttur til þess að samþætta aksturinn. Þá komu í skýrslunni fram áherslur er 

snúa að gjaldtöku, styrkjum, samgöngumiðstöð, kostnaðargreiningu og markmið um 

sjálfbærar samgöngur og ráðstafanir til að standa við þau (Innanríkisráðuneytið, 2010, 

bls. 3-5). 
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Í erindi þáverandi Vegamálastjóra sem haldið var í mars 2013 og bar nafnið 

Almenningssamgöngur – raunhæfur kostur um allt land, kom fram að í stjórnarsáttmála 

sem gerður var 2009 væri að finna nýjar áherslur um stóreflingu almenningssamgangna. 

Þar með mætti segja að bæði stjórnmálamenn og opinberir starfsmenn væru sammála 

um að málaflokknum væri best varið hjá þeim sem nýttu sér þjónustuna. Vegagerðin setti 

sér markmið um að yfirfærslu almenningssamgangna á landi frá ríki til 

landshlutasamtakanna yrði að fullu lokið árið 2013 (Hreinn Haraldsson, 2013). 

4.1.1 Vegagerðin 

Vegagerðin er rekin samkvæmt lögum nr. 120/2012, en hún er sérstök ríkisstofnun sem 

heyrir undir yfirstjórn ráðherra. Hlutverk Vegagerðarinnar er að byggja upp, reka og 

viðhalda samgöngukerfi ríkisins. Ber henni að gera það samkvæmt lögum um Vegagerðina 

og öðrum lögum sem hún starfar eftir. Starfsemi hennar er ætlað að stuðla sjálfbærum, 

hagkvæmum, greiðum og öruggum samgöngum. Skýrt er tekið fram í lögum um 

Vegagerðina að hún skuli hafa samráð og samvinnu við alla þá aðila sem tengjast 

starfsemi hennar á einhvern hátt.  

Fjallað er um almenningssamgöngur í 7. gr. laga nr.120/2012 um Vegagerðina en þar 

segir m.a. að Vegagerðin eigi að annast rekstarverkefni ríkisins í almenningssamgöngum. 

Tiltekið er að hlutverk Vegagerðarinnar sé að annast útboð, gera þjónustusamninga sem 

og sjá um alla eftirfylgd vegna almenningssamgangna. Jafnframt kemur fram í sömu grein 

laganna að Vegagerðin skuli hafa umsjón með styrkveitingum vegna 

almenningssamgangna auk þess að hafa umsjón með ferjum og öðrum ríkiseigum sem 

nýttar eru til almenningssamgangna (Lög um Vegagerðina, framkvæmdastofnun 

samgöngumála, 2012). 

4.1.2 Landshlutasamtök sveitarfélaga 

Landshlutasamtök sveitarfélaga eru átta talsins. Skýrt er tekið fram í 97. gr. 

sveitarstjórnarlaga að landshlutasamtök séu ekki fleiri en átta (Sveitarstjórnarlög, 2011). 

Öll sveitarfélög á Íslandi eiga aðild að landshlutasamtökum en í flestum tilfellum eru 

starfssvæði þeirra í samræmi við kjördæmaskipan sem tók gildi árið 2003. Flest 

landshlutasamtök voru stofnuð fyrir tilstilli Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Landshlutasamtökin eru frjáls félagasamtök en í 97. gr. sveitarstjórnalaga nr. 138/2011 er 

að finna ákvæði um að sveitarfélögum sé heimilt að starfa saman innan staðbundinna 
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landshlutasamtaka en þau vinni að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d). Starfssvæði landshlutasamtakanna fer eftir ákvörðun 

sveitarfélaganna en þau þurfa þó að fá staðfestingu á breytingum frá ráðuneyti. Framlög 

landshlutasamtakanna eru í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og því er gerð krafa um 

staðfestingu ráðuneytis. Landshlutasamtök sveitarfélaga eru fyrst og fremst 

hagsmunasamtök þeirra en það leiðir af sér að hlutverk þeirra er byggðapólitískt. 

Landshlutasamtök eru ekki hefðbundið stjórnvald en hefur þó heimild til að taka að sér 

tiltekna þjónustu eða stjórnsýsluverkefni sem aðildarsveitarfélög þeirra fela þeim. Það 

þarf þó að gera á grundvelli sérlaga (Trausti F. Valsson, 2014, bls.277-278).  

Almenningssamgöngur eru gott dæmi um málefni sem sveitarfélögin hafa tekið að 

sér með samningum, án þess að verkefni sé lögbundið. Ekki var að finna skýra heimild í 

sveitarstjórnarlögum um að heimilt væri að semja við landshlutasamtök sveitarfélaga í 

eldri sveitarstjórnarlögum. Þegar sveitarstjórnarlög voru endurskoðuð árið 2011 var slíkri 

heimild bætt við í 97. gr.laganna en þar segir; 

Landshlutasamtök geta með samningum eða samkvæmt heimildum í sérlögum 

tekið að sér verkefni eða aðra starfsemi sem tengist hlutverki þeirra skv. 1. mgr., 

svo sem verkefni tengd byggðaþróun eða öðrum sameiginlegum hagsmunum 

sveitarfélaga (Sveitarstjórnarlög nr.138/2011).  

 

Má því segja að litið sé svo á að almenningssamgöngur séu tengdar byggðaþróun eða 

falli undir sameignlega hagsmuni sveitarfélaga.1 

4.1.3 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum – S.S.S. 

Samtök sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi voru stofnuð árið 1964. Þeim samtökum var 

skipt upp árið 1978 og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum varð til. Aðildarsveitarfélög 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum eru fjögur og voru íbúar svæðisins 26.140 þann 

31. mars 2018 (Hagstofa, e.d.). Markmið Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum er m.a. 

að vinna að hagsmunum sveitarfélaganna, efla samvinnu og samstarf sveitarstjórna og 

sveitarfélaga, vinna að sameiginlegum málum er löggjafinn kann að fela því og koma fram 

sem heild í sameiginlegum málum gagnvart ríkisvaldinu sem og öðrum. Meðal verkefna 

                                                      
1 Þar sem ekki verður fjallað um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu verður ekki fjallað 
sérstaklega um Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hér á eftir 
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Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum eru atvinnuþróun, Sóknaráætlun Suðurnesja, 

Svæðisskipulag Suðurnesja, Reykjanes Geopark, Markaðsstofa Reykjaness og rekstur 

almenningssamgangna (Samband sveitarfélag á Suðurnesjum, 2012). 

4.1.4 Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi – S.S.V. 

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi urðu til árið 1969. Aðildarsveitarfélögin er tíu alls og 

fjöldi íbúa var 16.320 þann 31. mars 2018 (Hagstofa, e.d.). Markmið samtakanna eru m.a. 

að vinna að hagsmunum sveitarfélaga á Vesturlandi, að efla samstarf sveitarfélaga og 

stuðla að víðtækri þekkingu sveitarstjórnarmanna. Til viðbótar við almenningssamgöngur 

þá hefur SSV einnig tekið að sé ýmis verkefni í gegnum samninga eða með samþykktum. 

Má þar nefna umsjón um Sóknaráætlun Vesturlands, rekstur sorpurðunar og fleira 

(Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, e.d.). 

4.1.5 Fjórðungssamband Vestfjarða – F.V. 

Fjórðungssamband Vestfjarða var stofnað árið 1949 með aðild sveitar- og sýslufélaga. 

Árið 1970 var sambandinu breytt í samtök sveitarfélaga. Aðildarsveitarfélög FV eru níu 

alls og fjöldi íbúa þann 31. mars 2018 var 7.035 manns (Hagstofa, e.d.). Markmið 

samtakanna er m.a. að vinna að því að efla og styðja við búsetu á Vestfjörðum, vera 

sameiginlegur málsvari, efla samvinnu og vinna að sameiginlegum málefnum sem 

löggjafinn kann að fela þeim. Fjórðungssamband Vestfjarða vinnur að samgöngumálum, 

orkumálum, hafnarmálum, skógrækt, heilbrigðisþjónustu, Sóknaráætlun Vestfjarða og 

rannsóknum á auðlindum svo dæmi séu tekin (Fjórðungssamband Vestfjarða, 2010).  

4.1.6 Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra - S.S.N.V. 

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra voru stofnuð árið 1992 þegar 

Fjórðungssamband Norðlendinga var lagt niður. Aðildarsveitarfélög eru sjö og fjöldi íbúa 

þann 31. mars 2018 var 7.030 (Hagstofa Íslands, e.d.). Markmið samtakanna er að gæta 

hagsmuna aðildarsveitarfélaga sem og að vera samstarfs- og þjónustuvettvangur þeirra. 

Jafnframt kemur fram að þeim sé heimilt að vinna að hverjum þeim verkefnum sem 

löggjafinn eða aðildarsveitarfélög kunna að fela þeim. Meðal verkefna S.S.N.V. eru 

Sóknaráætlun Norðurlands vestra, iðnaðaruppbygging, verkefni í ferðaþjónustu og 

almenningssamgöngur(Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, e.d). 

https://hagstofa.is/
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4.1.7 Eyþing 

Eyþing var stofnað árið 1992 eftir að Fjórðungssamband Norðlendinga var lagt niður. 

Aðildarsveitarfélögin eru 13 alls og íbúar í þessum sveitarfélögum voru alls 30.510 þann 

31. mars 2018 (Hagstofa Íslands, e.d.). Markmið Eyþings er að efla samvinnu 

sveitarfélaganna, gæta hagsmuna, styrkja byggð og mannlíf á svæðinu. Hlutverk Eyþing 

er m.a. að sinna hverjum þeim verkefnum sem löggjafinn og sveitarfélög fela þeim. Eyþing 

sér um Sóknaráætlun á sínu svæði, úthlutun úr Uppbyggingarsjóð og 

almenningssamgöngur. Einnig sér Eyþing um fjallskila og markanefnd í Eyjafirði(Samband 

sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjasýslum, e.d.).  

4.1.8 Samband sveitarfélaga á Austurlandi – S.S.A. 

Samband sveitarfélaga á Austurlandi var stofnað árið 1966. Aðildarsveitarfélög eru átta 

og íbúar 10.550 þann 31. mars 2018 (Hagstofa Íslands, e.d.). Markið Sambands 

sveitarfélaga á Austurlandi er að vinna að hagsmunum sveitarfélaga á Austurlandi. 

Sambandið berst fyrir auknum jöfnuði til búsetu og hefur forgöngu um atvinnu-, 

samgöngu- og byggðaþróunarverkefni í landshlutanum. S.S.A. sér um Sóknaráætlun 

Austurlands, Svæðisskipulag Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og 

almenningssamgöngur svo dæmi séu tekin (Austurbrú, e.d.). 

4.1.9 Samtök sunnlenskra sveitarfélaga – S.A.S.S. 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga voru stofnuð árið 1969. Aðildarsveitarfélög þess eru 15 

og voru íbúar þess 29.020 alls þann 26. júní 2018 (Hagstofa Íslands, e.d.). Markmið 

Samtakanna er m.a. að vera öflugur vettvangur samstarfs og þjónustu. S.A.S.S. sér meðal 

annars um Sóknaráætlun Suðurlands, Uppbyggingarsjóð Suðurlands og ART- verkefni.  

Samtökin sinna einnig verkefnum samkvæmt heimildum í sérlögum sem tengjast 

markmiðum og hlutverki þeirra, þ.m.t. almenningssamgöngum (Samtök sveitarfélaga á 

Suðurlandi, 2016).  
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 Samanburður á einkaleyfissamningum um almenningssamgöngur 

Landshlutasamtök sveitarfélaganna eru átta en einungis sjö af þeim eru með sambærilega 

samninga þar sem Strætó b.s. sér um allan einkaleyfisakstur á höfuðborgarsvæðinu. Afrit 

af samningum allra landshlutasamtaka voru borin saman en Vegagerðin afhenti afrit af 

öllum samningum við landshlutasamtökin. Við samanburð á þeim var lagt mat á þá þætti 

sem voru sambærilegir fyrir samninganna, sem og þá þætti sem ekki voru eins.  

Samningar Vegagerðarinnar og landshlutasamtaka sveitarfélaganna renna út um 

áramótin 2018-2019 en þeirvoru gerðir til átta ára. Landshlutasamtökin ákváðu öll að 

bjóða út aksturinn frekar en að stofna byggðasamlag um aksturinn eins og gert var á 

höfuðborgarsvæðinu. Í 7. gr. laga nr. 28/2017 er tiltekið að reglubundnum 

farþegaflutningum á grundvelli einkaréttar skv. 1. mgr. skal að jafnaði úthlutað með 

útboði í samræmi við ákvæði 16. gr. en þar segir að sveitarstjórnir, byggðasamlög eða 

landshlutasamtök skulu bjóða út reglubundna farþegaflutninga að jafnaði á fimm ár fresti 

en eigi sjaldnar en á tíu ár fresti (Lög um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, 2017).  

5.1 Uppbygging samninga 

Samningar landshlutasamtakanna og Vegargerðar eru gerðir á grundvelli laga nr. 73/2001 

um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi. Vegagerðinni hefur heimild 

samkvæmt 7. gr. laganna til að veita sveitarfélögum, byggðasamlögum og 

landshlutasamtökum sveitarfélaganna einkaleyfi til að skipuleggja og sjá um 

almenningssamgöngur á sínu svæði (Lög um fólksflutninga og farmflutninga á landi, 

2001).  

Samningar allra landshlutasamtakanna eru áþekkir í uppbygginu eins og sjá má í 

samanburði í töflu. Gera má ráð fyrir því að skipting fjármuna taki mið af þeim fjármunum 

sem Vegagerðin greiddi til sérleyfishafi á hverju svæði áður en samningar voru gerðir við 

landshlutasamtök sveitarfélaganna.  

Tafla 2 Samanburður á samningum Vegagerðarinnar og landshlutasamtaka sveitarfélaga 

 Eyþing FV SASS SSA SSNV SSS SSV 

Dags.samn 29.12.12 30.07.12 26.07.11 22.11.11 29.12.11 01.02.12 29.12.11 

Rennur út 31.12.201
8 

31.12.201
8 

31.12.201
8 

31.12.201
8 

31.12.201
8 

31.12.201
8 

31.12.201
8 



39 

Starfssvæði Eyjafjörður 
og 
Þingeysl. 

Vestfirðir Suðurland Austurland Norðurlan
d vestra 

Suðurnes Vesturland 

Styrktarupph
æð 

59 m.kr. 24 m.kr. 80 m.kr. 45 m.kr. 20 m.kr. 20 m.kr. 58 m.k.r 

 

Samningar allra landshlutasamtaka nema Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum eru 

áþekkir en gerðar eru ítarlegri kröfur til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Felst það 

í að tiltekið er nákvæmlega í 3. grein samningsins Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum 

hversu margar ferðir eigi að fara að lágmarki. Í 3. gr. samningsins segir: 

Farnar skulu reglubundnar ferðir á helstu þéttbýlisstaði og flugvelli, t.d. milli 
eftirtalda staða og höfuðborgarsvæðisins, báðar leiðir, samkvæmt fyrirfram 
ákveðinni áætlun: 

Reykjanesbær:  a.m.k. 5 ferðir alla virka daga og3 ferðir á dag um helgar. 

Grindavík:  a.m.k. 2 ferðir alla virka daga vikunnar og 1 ferð á dag um 
helgar. 

Sandgerði:  a.m.k. 2 ferðir alla virka daga og 1 ferð á dag um helgar. 
Ferðirnar skulu farnar í tengslum við ferðir á milli Reykjanesbæjar og Reykjavíkur. 

Garður:  a.m.k. 2 ferðir alla virka daga og 1 ferð á dag um helgar. 

Vogar:    a.m.k. 2 ferðir alla virka daga og 2 ferðir um helgar. 
Ferðirnar skulu farnar í tengslum við ferðir á milli Reykjanesbæjar og Reykjavíkur. 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar: Farnar skulu ferðir, að lágmarki, í tengslum við allar komur 
og brottfarir í áætlunarflugi, þ.e. frá Reykjavík fyrir allar brottfarir og til Reykjavíkur 
eftir allar brottfarir.  

Í samningi annarra landshlutasamtaka segir eingöngu í 2. gr.samninganna. 

Samtökin og sveitarfélögin munu leitast við að skipuleggja almenningssamgöngur 
með þeim hætti að þjónustan verði sem best, á þeim leiðum og þeim tímum sem 
notkun er mest. Þessi þjónusta getur ýmist verið veitt með föstum skipulögðum 
ferðum eða pöntunarþjónustu.  

Þó kemur fram í 2. gr. samnings Eyþings, að samtökin muni leitast við að tengja svæði 

við ferjur til og frá Grímsey og Hrísey sem og kemur fram í 4. gr. samnings Samtaka 

sveitarfélaga á Suðurlandi að gert sér ráð fyrir að áætlunarferðir verði að jafnaði að og frá 

ferju í Landeyjahöfn. Ekki er að finna skýrar kröfur um fjölda lágmarksferða, nema í 

samningi Vegagerðarinnar við Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Auk þess er að finna 

í fylgiskjali á þeim samningi uppsetta tímatöflu sem ekki er að finna í öðrum samningum. 



40 

Þrátt fyrir að allir samningarnir taki gildi um sama leyti má leiða líkur að því að samningur 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum sé settur upp á annan hátt til að tryggja 

lágmarksþjónustu í almenningssamgöngum við stærsta samgöngumannvirki landsins, 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

5.1.1 Samningar landshlutsamtakanna og Vegagerðarinnar 

Í samningum allra nema Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum kemur fram í 1. gr. 

samningsins að fyrrgreind landshlutasamtök skuli sjá um að skipuleggja og tryggja 

almenningssamgöngur í samræmi við þarfir en þar segir; 

Samtök sveitarfélaga sjá um að skipuleggja og tryggja almenningssamgöngur í 
samræmi við þarfir með því að halda uppi reglubundnum fólksflutningum milli 
starfssvæðis samtakana sveitarfélagana á með því að halda upp í reglubundum 
fólksflutningum milli starfssvæðis samtaka sveitarfélaga [viðkomandi 
landshlutasamtök] og höfuðborgarsvæðisins. 

Í samningum landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar, er að finna markmið um 

sameiginlegt þjónustuborð í samstarfi við aðra aðila sem koma að 

almenningssamgöngum. Mismundi í hvaða grein markmiðið kemur fram í samningi en 

greinarnar eru allar samhljóða: 

Samningsaðilar eru sammála um að stefna að því að notendur 
almenningssamgangna á starfssvæði (viðkomandi landshlutasamtök) hafi aðgang að 
sameiginlegur þjónustuborði sem verði þróað í samvinnu við aðra aðila sem koma að 
almenningssamgöngum.  

Einnig kemur fram að unnið skuli að því á samningstímanum að fella akstur með 

framhaldsskólanema að öðrum almenningssamgöngum. Sveitarfélögin skuldbinda sig til 

að skipuleggja skólaakstur með tilliti til þess og aðgangs almennings að akstrinum. 

Markmiðin eru ekki að finna í sömu greinum samninganna en greinarnar eru allar 

samhljóða: 

Unnið verði að því á samningstímanum að fella akstur með framhaldsskólanema á 
svæðinu að öðrum almenningssamgöngum með því markmiði að fjármunir nýtist 
sem best. Jafnframt munu sveitarfélögin vinna að því að skipuleggja skólaakstur 
m.t.t. og aðgangs almennings að akstrinum eftir því sem tök eru á. 

Ekki er gerð eiginleg krafa um gæði og tæknikröfur í samningum heldur að 

samningsaðilar séu sammála um að stefna að notkun umhverfisvænna bifreiða, er það 

almennt orðað í samningi. Einungis segir: […] „, þar á meðal gæða- og tæknikröfur bifreiða 
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við framkvæmd samningsins“ en í samningi Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og 

Vegargerðarinnar en þar eru kröfurnar mun ítarlegri. 

5.1.2 Samningur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Vegagerðarinnar 

Samningur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum er gerður um svipað leyti og aðrir 

samningar. Í samningi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum er tiltekið eins og í 

samningum annarra, að samningsaðili beri ábyrgð á því að skipuleggja og halda upp 

reglubundum almenningssamgöngum. En í annarri grein samningsins er að finna ítarlegri 

útlistun en í öðrum samningum þar sem segir;  

Tryggja reglubundna fólksflutninga á starfssvæði S.S.S. og á milli Suðurnesjanna, 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og höfuðborgarsvæðisins. Er það enn fremur skilgreint 
að átt sé við fastar ferðir á ákveðinni leið samkvæmt fyrirfram birtri áætlun þar sem 
farþegar eru teknir upp og settir af á leiðinni sem og að þjónustan sé öllum opin, sbr. 
d. lið 3. gr. laga nr. 73/2001.  

Í hinum sex samningunum er aðeins tiltekið að landshlutasamtökin skuli leitast við að 

skipuleggja almenningssamgöngur með þeim hætti að þær nýtist sem best.  

Jafnframt er tiltekið í samningi á milli fyrrnefndra aðila, hvað sé lágmarksfjöldi ferða 

auk þess gerðar eru sérstakar kröfur til S.S.S. um upphafs- og endastöðvar sem ekki er að 

finna í samningum hinna landshlutasamtakanna. Skýrt kemur fram í fylgiskjali við samning 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum hvernig tímatafla skuli líta út. Ljóst er að mun 

ítarlegri kröfur um fjölda ferða eru gerðar til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum en 

annarra landshlutasamtaka. 

Tafla 3 Tímatafla í samningi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Vegagerðarinnar  

Brottför kl. 

KEF-REK 

Brottför frá Brottför kl. 

REK-KEF 

Brottför frá 

06:00 FLE 04:45 BSÍ 

06:45 RNB 05:45 BSÍ 

07:00 RNB 07:00 BSÍ 

08:15 RNB 08:00 BSÍ 

09:15 RNB 10:30 BSÍ 

11:30 RNB 14:00 BSÍ 

14:45 RNB 16:00 BSÍ 

16:05 FLE   

16:20 RNB 18:15 BSÍ 
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17:40 FLE 21:0 BSÍ 

19:45 RNB 23:00 BSÍ 

Helgarferðir: laugar- og sunnudaga 

07:00 FLE 04:45 BSÍ 

12:00 RNB 05:45 BSÍ 

16:00 RNB 14:30 BSÍ 

17:40 FLE 16:00 BSÍ 

19:30 RNB 21:00 BSÍ 

 

Eins og í samningum annarra koma fram markmið um sameiginlegt þjónustuborð og 

að fella annan akstur meðal annars framhaldsskólanema að almenningssamgöngum. 

Ítarlegri kröfur eru gerðar í samningi S.S.S. en annarra landshlutasamtaka um 

umhverfisvæna bifreiðar. En í 6. gr. samningsins segir: 

Stefnt skal að vistvænum samgöngum og á samningstímabilinu verði allir vagnar 
drifnir vistvænum orkugjafa, þar sem útblástur mengandi efna verði í lágmarki, eða 
að lágmarki með mengunarstaðla EURO 5. Samstarfsaðilar að þessu markmiði verði 
verktaki almenningssamgangna, Isavia ohf. (grænn flugvöllur) og sveitarfélögin á 
Suðurnesjum.  

Eru þetta mun ítarlegri kröfur en gerðar eru til annarra landshlutasamtaka, þar sem 

orðalag um gæðakröfur bifreiða er almennt. 

5.2 Markmið samnings 

Þáverandi ráðuneyti samgöngumála lét vinna skýrslu sem birt var árið 2010. Efling 

samgangna hafði verið ofarlega á blaði hjá stjórnvöldum í mörg ár enda eru öflugar 

samgöngur talin ein af undirstöðum verðmætasköpunar. Í skýrslunni kom fram að 

fjárframlög til þeirra málaflokka sem falla undir almenningssamgöngur höfðu hækkað 

nokkuð til ársins 2010 og að flestir þeir samningar sem gerðir höfðu verið um 

almenningssamgöngur væru að renna út á árinu 2010. Í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar sem 

lét vinna skýrsluna var lögð áhersla á að efla almenningssamgöngur.  

Unnin verði áætlun um sjálfbærar samgöngur í samvinnu við sveitarfélögin, með það 
að markmiði að draga úr þörf fyrir einkabílinn. Í slíkri stefnu verði 
almenningssamgöngur um allt land stórefldar og fólki auðveldað að komast leiðar 
sinnar gangandi eða á hjóli(Innanríkisráðuneytið, 2010, bls. 3). 
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Taldi ríkisvaldið að almenningssamgöngur væru mikilvægur liður í því að ná settum 

markmiðum í umhverfismálum, væri það gert með því að efla og leggja áherslu á 

sjálfbærar almenningssamgöngur. Í stefnumótunartillögum skýrslunnar eru lagðar fram 

stefnumótunartillögur og markmið fyrir ríkisvaldið í almenningssamgöngum. Þar segir 

meðal annars: 

Stjórnvöld munu annars vegar leitast við að tryggja lágmarksþjónustu við ferðir 
almennings minni svæða á landinu. Hins vegar munu þau tryggja flutning innan 
svæða til að sinna þörfum samfélagsins og atvinnulífsins eins og hún er metin á 
hverjum tíma. Stefnt verður að því að auka hlutdeild almenningssamgangna í 
samgöngum um sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Við skipulag almenningssamgangna 
verður gengið út frá þjóðhagslegri hagkvæmni, markmiðum stjórnvalda og 
alþjóðlegum skuldbindingum í umhverfismálum, m.a. um að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Mat á þörfum, m.a. fjölda staða, skal gert í samstarfi við 
samtök sveitarfélaga á hverju svæði. 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið mun taka upp viðræður við 
landshlutasamtök sveitarfélaga með það að markmiði að þau taka að sér 
almenningssamgöngur á sínu svæði. Samtökin verði hvött til að stofna 
samgöngufélag um málið.  

Framboði og eftirspurn eftir almenningssamgöngum verði stillt saman eins og kostur 
er, t.d. með tilkomu þjónustuborðs sem sér um skipulagningu. Þjónusta verði skv. 
beiðni á fámennum stöðum og reynt að nota önnur ökutæki en hefðbundin 
almenningssamgöngutæki eins og t.d. einkabíla og flutningabíla. 

Stefnt verði að því að fé sem stjórnvöld veita til flutninga í ólíkum málaflokkum t.d. 
vegna skólabarna, fatlaðra og aldraðra verði safnað saman í einn sjóð með það að 
markmiði að féð samnýtist í þessum ólíku málaflokkum samgönguþjónustu, til að 
bæta nýtingu og samþætta almenn markmið í almenningssamgöngum.  

Komið verði upp rafrænu upplýsingakerfi í 
almenningssamgöngum(Innanríkisráðuneytið, 2010, bls. 4-5). 

Einnig er lagt til í skýrslunni að settur verði upp samstarfshópur með samtökum 

sveitarfélaga til að útfæra markmið og koma með tillögur. Skýrsluhöfundar lögðu til 

nokkur verkefni sem samstarfshópurinn myndi vinna að en meðal annars er að finna 

tillögu um að kostnaðargreina almenningssamgöngukerfið miðað við ásættanlega 

þjónustu í almenningssamgöngum milli landshluta og til og frá þjónustukjörnum á 

landsbyggðinni. Jafnframt kom fram í skýrslunni að þörf væri á endurskoðun á ákvæðum 

laga um fólks og farmflutninga sem taki mið af stefnumörkum og breyttu umhverfi, þar 

með talið sérleyfa (Innanríkisráðuneytið, 2010, bls. 5). 
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Þátttakendur í spurningakönnuninni sem send var út í tengslum við rannsóknina voru 

beðnir um að leggja mat á hvort markmið samninganna sem gerðir voru á milli 

Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna hefðu náðst. Einnig voru tekin viðtöl við fjóra 

aðila sem hafa haft aðkomu að samningum um almenningssamgöngur. 

Spurningakönnunin var send til 16 aðila en átta þátttakendur svöruðu. Alls svöruðu sex 

þátttakendur könnunni frá landshlutasamtökunum, svör bárust frá Samtökum 

sveitarfélaga á Suðurlandi, Austurlandi, Vesturlandi, Eyþingi, Suðurnesjum og 

Norðurlandi vestra. Einungis vantaði svör frá Fjórðungssambandi Vestfjarða. Skipting 

svarhlutfalls hjá landshlutsamtökunum var þannig að svör bárust frá fjórum 

starfsmönnum og tveimur sveitarstjórnarmönnum. Spurningar voru bæði opnar og 

lokaðar en vísað er almennt í opin svör þátttakenda til að koma í veg fyrir að þau séu 

persónugreinanleg. Svarhlutfall starfsmanna sem sjá um samninginn er því 67% sé tekið 

tillit til þess að ekki var send könnun til starfsmanns Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum vegna tengingar hans við rannsóknina. Þess ber að gera að kosið var til 

sveitarstjórnar þann 26. maí 2018 og því ekki víst að þeir sem settust í sveitarstjórnir að 

loknum kosningum hafi haft aðkomu að rekstri almenningssamgangna. Samhliða var 

spurningakönnun send til tveggja þátttakenda í Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu 

sem og til eins aðila innan Vegagerðarinnar. Annar þátttakandi í Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu svaraði auk þess sem þátttakandi frá Vegagerðinni svaraði 

könnuninni. 

 

Mynd 2 Telur þú að markmið samninga hafi náðst 
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Taldi helmingur svarenda að markmið samningsins hefðu náðst. Aukning hefði orðið 

á tíðni ferða og aukin ánægja þeirra sem nota kerfið. Jafnframt var bent á að árangur hefði 

náðst í því að búa til heildstætt leiðarkerfi. Fram komi í máli svarenda sem voru á þeirri 

skoðun að markmið hefði náðst meðal annars vegna þess að aukning hefði orðið á tíðni 

ferða og kannanir hefðu sýnt aukna ánægju meðal íbúa. Var jafnframt talið að kerfið væri 

orðið heildstætt og samhæft. 

Þeir þátttakendur spurningakönnunar sem töldu að markmið samningsins hefðu ekki 

náðst, nefndu að fjármunir sem fylgdu verkefninu hefðu ekki dugað til þess að ná 

markmiðum hans.  

Samningurinn var vanfjármagnaður sem skapaði hallarekstur og að skera þurfti niður 
leiðir. Hins vegar tókst að tryggja reglubundna fólksflutninga milli helstu 
þéttbýlisstaða og milli landshluta og þar með til höfuðborgarsvæðisins (Opið svar í 
spurningakönnun). 

Einnig töldu þeir að þær leiðir sem hefðu getað verið hryggjarstykki í leiðakerfum hafi 

verið teknar af landshlutasamtökunum. 

Nei, fjárveitingar inn í kerfið hafa ekki dugað til að þessi markmið náist fyrir utan að 
þeir þættir sem líklegir eru til að skapa tekjur inn í verkefnið hafa verið teknir út 
(þátttakandi í spurningakönnun). 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að verkefnið hefði verið 

kostnaðarmetið þegar það fór yfir til landshlutasamtakanna. Fram kom í skýrslu um 

almenningssamgöngur sem birt var 2010 af Innanríkisráðuneytinu að lagt yrði til að 

kostnaðargreinakerfið miðað við ásættanlega þjónustu í samstarfi við samtök 

sveitarfélaga (Innanríkisráðuneytið, 2010, bls. 5). Enginn viðmælenda taldi að það hefði 

verið gert, heldur hafi þeir fjármunir sem voru í gömlu sérleyfunum verið teknir og settir 

inn í verkefnið án þess að reynt hafi verið að leggja mat á kostnað við rekstur 

almenningssamgangna.  

…nei, ég hef alla vega ekki séð þau gögn. Eða við skulum orða það þannig að mig 
grunar að það hafi ekki verið gert (Ólafur Þ. Ólafsson, 17. ágúst 2018).  

Þáverandi félagsmálaráðherra skipaði nefnd þann 3. janúar 2001 sem ætlað var að 

leggja fram tillögur um hvernig meta ætti fjárhagsleg áhrif laga og annarra 

stjórnvaldsákvarðana á sveitarfélög. Nefndin lagði fram tillögur til ráðherra um það 

hvernig ætti að kostnaðarmeta áhrifin en einnig lagði hún fram tillögur um hvernig ætti 
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að leysa úr ágreiningi sem komið gæti upp í kjölfar slíks kostnaðarmats 

(Félagsmálaráðuneytið, 2001). Í samkomulagi sem gert var á milli ríkis og sveitarfélaga 

árið 2018, var lögð frekari áhersla á að búa til vinnuferli og þróaðra kostnaðarmati 

stjórnvaldsfyrirmæla, laga og annarra stefnumarkandi ákvarðanna af hálfu stjórnvalda 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018).  

5.3 Einkaleyfi 

Samningur Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna felur í sér einkaleyfi 

landshlutasamtakanna til þess að skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur með 

bifreiðum á tilteknum leiðum eða leiðarkerfum. Svo landshlutsamtökin hafi möguleika á 

því að uppfylla sinn hluta samningsins, vegur einkaleyfið þungt. Þegar þátttakendur 

spurningakönnunarinnar voru spurðir að því hvort tekist hefði að tryggja einkaleyfið, 

svöruðu allir að svo væri ekki.  

Voru þátttakendur beðnir að útskýra hvers vegna þeir teldu svo ekki vera. Var helst 

bent á að lögin væru ekki nægjanlega skýr og lagaákvæði of matskennt.  

Samtökin létu á þetta reyna og niðurstaða Samgöngustofu og 
innanríkisráðuneytisráðuneytisins var að ekki væri hægt að stöðva akstur ofan í leiðir 
Strætó. Á grunni nýrra laga um farþegaflutninga frá 2017 er nú verið að kanna hvort 
einkarétturinn haldi (þátttakandi í spurningakönnun). 

Fram kom í máli þátttakenda í könnuninni að það hafi verið niðurstaða 

Samgöngustofu að ekki væri hægt að stöðva akstur annarra hópbílafyrirtækja á leiðum 

sem landshlutasamtökin sáu um á grundvelli laga nr. 73/2001. Samtök sveitarfélaga á 

Suðurlandi sendu inn kvörtun til Samgöngustofu í ágústmánuði 2018 vegna brota á 

einkarétti en dæmi voru um að einkafyrirtæki hefðu boðið upp á áætlunarferðir um 

Suðurland, hluta úr ári. Telur stjórn Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi að um brot sé að 

ræða skv. 7. gr. laga nr. 73/2001 (Morgunblaðið, 2018). Benti einn þátttakandinn í 

könnuninni á að þegar landshlutasamtök standa frammi fyrir skaðabótakröfum upp á 

hundruð milljóna eftir að hafa reynt að verja meint einkaleyfi sé ljóst að það hefur ekki 

tekist. 

5.3.1 Dómsmál 

Nokkur ólga hefur verið meðal landshlutasamtakanna vegna aksturs annarra aðila á 

leiðum sem falla undir einkaleyfi landshlutasamtakanna. Telja landshlutasamtökin að 
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ákvæði einkaleyfisins hafi ekki verið virt. Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi hafa sent 

kvörtun til Samgöngustofu en auk þess hafa tvö mál ratað á borð dómstóla þó af tveimur 

ólíkum ástæðum.  

Fyrra dómsmálið er til komið vegna bréfs sem barst Sambandi sveitarfélaga á 

Suðurnesjum frá Vegagerðinni þann 19. desember 2013. Fyrirsögn bréfsins var 

niðurfelling einkaleyfis á áætlun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í bréfinu afturkallaði 

Vegagerðin ákvörðun sína um veitingu einkaleyfisins sem áður hafði fram komið í 

samningum á milli Vegagerðarinnar og Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. 

Vegagerðin rökstuddi ákvörðun sína með því að farið væri eftir ábendingum 

Samkeppniseftirlitsins sem og tilmælum þáverandi ráðherra samgöngumála. Var þessari 

ákvörðun mótmælt að hálfu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Var bent á að 

ákvörðun sem þessi væri óafturkræf og ólögmæt og óskaði Samband sveitarfélaga á 

Suðurnesjum eftir því að málið yrði rekið fyrir dómstólum, þ.m.t. ESA en því hafnaði 

Vegagerðin. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum stefndi Innanríkisráðuneytinu þann 9. 

október 2015 (Héraðsdómur Reykjavíkur, 2015). Ekki fékkst niðurstaða í því máli, þar sem 

ósannað þótti hver skaðinn hefði orðið af riftun Vegagerðarinnar. Í framhaldi óskaði 

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum eftir dómkvöddum matsmönnum til að meta 

áætlaðar tekjur og gjöld af leiðinni á milli Reykjavíkur og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 13. júní 2016 voru tilnefndir tveir matsmenn í 

máli Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum gegn íslenska ríkinu. Verkefni matsmanna 

var að meta eins og áður sagði ágreining um hagnaðarmissi vegna fyrrnefnds einkaleyfis. 

Matsmenn skiluðu af sér niðurstöðu í málinu nr. E-3411/2015, þann 12. júlí 2018. 

Niðurstaða matsmanna var sú að áætlaður hagnaður af þessari leið á samningstíma 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Vegagerðarinnar væri rúmir 3 ma. króna.  

Tafla 4 Hagnaður og dreifing eftir mánuðum 

Í m.kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tekjur 872,3 973,9 1.014,8 1.281,7 1.380,1 1.478,1 

Kostnaður (484,8) (547,9) (573,6) (743,4) (797,2) (849,5) 

Hagnaður 387,4 426,0 441,2 538,4 582,9 628,6 

     Samtals 3.004,5 

(Héraðsdómur Reykjavíkur, 2018, E-3411/2015). 
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Ekki liggja niðurstöður fyrir í málinu þegar þetta er ritað en ljóst er að nokkuð verk er 

framundan að leysa út því.   

Seinna málið sem rataði fyrir dómstóla var til komið vegna lögbannskröfu sem 

Samband sveitarfélaga á Austurlandi krafðist á hendur Sternu Travel. Það var þann 6. maí 

2013 sem Héraðsdómur Austurlands kvað upp dóm í máli nr. E-69/2012 sem Samband 

sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) höfðaði á hendur Sternu Travel. Dómkröfur stefnanda 

voru að krefjast lögbanns á heldur Sternu Travel á áætlunarleiðum SSA, á milli 

Hornafjarðar og Egilsstaða. Málsatvik voru þau að Sýslumaðurinn á Höfn lagði fram kröfu 

stefnanda þann 18. júlí 2012, þar sem óskað var eftir lögbanni við reglubundnum 

fólksflutningum á fyrrnefndri áætlunarleið. Var það gert á grundvelli samnings sem gerður 

var þann 22. desember 2011 á milli Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi og 

Vegagerðarinnar, þar sem SSA undirgekkst ákveðnar skyldur til að skipuleggja og tryggja 

almenningssamgöngur á sínu starfssvæði. Fram kemur að SSA hafði orðið áskynja um það 

að Sterna auglýsti á heimasíðu sinni akstur á milli Hornafjarðar og Egilsstaða. Fram kemur 

í dómsskjölum að Sterna Travel líti svo á að þessi akstur sé aðeins hluti af svokölluðum 

hringmiðum en hægt er að ferðast um hringinn í kringum Ísland með þeim. Samkvæmt 

Sternu Travel er markhópurinn erlendir ferðamenn og fari markaðssetning næstum 

eingöngu fram erlendis. Niðurstaða dómsins var að hafna kröfu Sambands sveitarfélaga 

á Austurlandi og var Sterna Travel sýknað af öllum kröfum stefnanda í máli þessu 

(Héraðsdómur Austurlands, 6. maí 2013 í máli E-69/2012).  

Í kjölfar sýknudóms ákvað Sterna Travel ehf. að krefjast skaðabóta að upphæð 475 

milljóna króna. Taldi framkvæmdastjóri fyrirtækisins að félagið hefði orðið fyrir miklu 

álitstjóni og að ekki væri allur skaðinn fram kominn. Málið var þingfest í Héraðsdómi 

Austurlands þann 24. júní 2014, en ekki er enn komin endanleg niðurstaða í málið þegar 

þetta er ritað (RÚV, 2014).  

5.4 Sameiginlegt þjónustuborð 

Meðal markmiða samninga landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar var að þróa og 

samþætta verkliði, til dæmis sameiginlegt þjónustuborð, skólaakstur og akstur fatlaðs 

fólks. Alls gerðu fjögur landshlutasamtök samning við Strætó b.s. með það fyrir augum að 

skipuleggja og sjá um framkvæmd almenningssamganga á viðkomandi starfssvæðum. Um 

er að ræða landshlutasamtök Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi, Suðurlandi, 
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Suðurnesjum og Eyþings. Samkvæmt samningunum landshlutasamtakanna og Strætó b.s. 

er það ekki hlutverk Strætó b.s. að sjá um akstur heldur að veita viðkomandi 

landshlutsamtökum ráðgjöf t.d. í útboðsgerð, vali á verktaka, kröfum sem gerðar eru til 

strætisvagna sem og kröfum sem almennt eru gerðar um þá þjónustu sem veitt er. Þar 

sem við á tryggir Strætó b.s. farþegum á þjónustusvæðum landshlutasamtakanna aðgang 

að vögnum Strætó b.s. á höfuðborgarsvæðinu hafi farþeginn greitt fargjald á 

þjónustusvæði landshlutasamtakanna. Samningurinn kveður einnig á um að Strætó b.s. 

annist öll samskipti við verktaka sem sinna akstri fyrir landshlutasamtökin. Þó leiðakerfi 

og tímatöflur séu ákveðnar af viðkomandi landshlutasamtökum veitir Strætó b.s. ráðgjöf 

vegna fyrrnefndra atriða sem og vinnur drög að þeim eins og sjá má á samningi milli 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Strætó b.s. í viðauka(Viðauki 4).  

Í samningunum kemur einnig fram að Strætó b.s. sjái um að veita farþegum 

landshlutasamtakanna fyrirgreiðslur og upplýsingar eins og gert er fyrir farþega Strætó 

b.s. á höfuðborgarsvæðinu. Strætó b.s. tekur að sér að gera farþegatalningar, kannanir og 

þjónustumælingar fyrir landshlutasamtökin á sama hátt og gert er á höfuðborgarsvæðinu. 

Samningsaðilar settu sér jafnframt markmið um að fargjöld og form á þjónustusvæði 

landshlutasamtakanna mynduðu einsleitni við fargjaldaformið sem notað er á 

höfuðborgarsvæðinu. Sala fargjalda og fargjaldaforma er á hendi Strætó b.s. og fer allt í 

gegnum sölu- og útgáfukerfi Strætó b.s. Öll umgjörð er því samþætt við þjónustu Strætó 

b.s. (Viðauki 4).  

Fram kemur í minnisblaði sem unnið var í febrúar 2018 að ákveðið hefði verið í 

upphafi að kostnaður landshlutasamtakanna af samningi við Strætó b.s. tækju mið af 

yfirstjórnunarkostnaði hjá Strætó b.s., landshlutasamtök sveitarfélaga hafa því greitt 

u.þ.b. 9% yfirstjórnunarkostnaði Strætó b.s. á samningstímanum (Bjarni Guðmundsson, 

Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Páll Brynjarsson, 2018, bls. 3). 

Þátttakendur í spurningakönnuninni voru beðnir um að leggja mat á það hvort tekist 

hefði að koma á fót sameiginlegu þjónustuborði.  
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Mynd 3 Telur þú að markmið um sameiginlegt þjónustuborð hafi náðst? 

Helmingur þátttakenda taldi að svo væri, meðal annars vegna þess að Strætó b.s. 

haldi utan um þjónustuna í flestum landshlutum og það hafi í för með sér ýmsa 

samþættingu, þar með talið sameiginlegt þjónustuborð. Þeir sem voru á andstæðu máli 

bentu á ýmsar ástæður fyrir því að þeir töldu að þetta markmið hefði ekki náðst. Bent var 

á að ekki hafi öll landshlutasamtök sveitarfélaga samið við Strætó og því væri ekki hægt 

að tala um að markmið hefði náðst. 

Landshlutasamtök sem ekki sömdu við Strætó bs standa utan þessa þáttar, svo það 
hefur varla náðst að fullu (þátttakandi í spurningakönnun). 

Nei, ekkert sameiginlegt þjónustuborð er til fyrir allt landið. Ég tel að það myndi bæta 
þjónustuna mikið ef eitt sameiginlegt þjónustuborð væri rekið fyrir allar styrktar 
almenningssamgöngur á landinu þ.e. flug, ferjur og rútur (þátttakandi í 
spurningakönnun). 

Kom það meðal annars fram í máli þátttakenda að það gæti þó falist kostur í því að 

færa þjónustu sem þessa frá nærsamfélaginu. Einnig kom fram að þjónustuborðið virkaði 

í grófum dráttum en væri ekki fullkomið. Þátttakendur töldu það mikinn kost að hægt 

væri að fá upplýsingar á einum stað um leiðarkerfi þeirra landshlutasamtaka sem gert 

hafa þjónustusamning við Strætó b.s.. Jafnframt kom fram í könnuninni að þörf væri á því 

að gera betur í að endurhanna eða endurgera viðmót gagnvart þjónustuþegum þannig að 

auðveldara sé fyrir þá að ferðast um landið. 
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5.5 Samræming skólaaksturs 

Í samningum Vegagerðarinnar og allra landshlutasamtakanna koma fram ákvæði um 

skólaakstur. Ákvæðin eru í mismunandi greinum samninganna en þær eru allar 

samhljóða. Þar segir: 

Unnið verði að því á samningstímanum að fella akstur með framhaldsskólanema á 
svæðinu að öðrum almenningssamgöngum með því markmiði að fjármunir nýtist 
sem best. Jafnframt munu sveitarfélögin vinna að því að skipuleggja skólaakstur 
m.t.t. og aðgangs almennings að akstrinum eftir því sem tök eru á. 

Þátttakendur voru spurðir hvort það hefði tekist að samræma skólaakstur að 

almenningssamgöngum.  

 

Mynd 4 Telur þú að markmið um samþættingu á skólaakstri hafi náðst? 

Af átta þátttakendum var aðeins tveir sem töldu að tekist hefði að samræma 

skólaakstur við almenningssamgöngur. Gáfu þátttakendur upp sambærilegar ástæður 

fyrir því hvers vegna þeir töldu að þetta hefði mistekist. Helstu ástæður sem voru gefnar 

upp voru annars vegar að skólaaksturinn hefði verið minni heldur en áætlað var við 

upphaf verkefnisins en hins vegar var talið að það hefði skort upp á að vinna verkefnið í 

samvinnu við Menntamálaráðuneytið.   

Held að skólaaksturinn sé mun minni heldur en hann var í upphafi samnings. Þetta 
þarf að vinna í sameiningu við Menntamálaráðuneytið (þátttakandi í 
spurningakönnun). 

Í skýrslu starfshóps um almenningssamgöngur sem gerð var 2010 kom fram að ríkið 

veitir akstursstyrki til nemenda á framhaldsskólastigi. Skilyrði fyrir styrknum er að 
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lögheimili nemandans sé ekki í nágrenni skólans. Upphæð hvers styrks er 60 þúsund á 

hverja önn en viðkomandi skóli fékk 15% af þeirri upphæð í umsýslu fyrir að skipuleggja 

skólaakstur. Fram kom í skýrslunni að alls 15 skólar fyrir utan höfuðborgarsvæðið sjái um 

að skipuleggja skólaakstur og rann framlag ríkisins beint til skólans. Vakin var athygli á því 

í skýrslunni að styrkurinn væri í raun réttur nemandans en ekki skólans og því væri réttara 

að greiða styrkinn beint til hans en samantekin kostnaður ríkisvaldsins fyrir skólaárið 

2008-2009 var rúmar 135 milljónir króna. Lögð var áhersla á það í skýrslunni að 

ferðastyrkir til nemenda og annarra verði tengdir notkun almenningssamgangna þar sem 

því verður við komið. Var því lagt til að ferðastyrkir til námsmanna yrðu bundnir þeim 

skilyrðum að þeir yrðu notaðir í almenningssamgöngur eða að þeir renni beint til 

sveitarfélaga þar sem almenningssamgöngur eru í boði (Innanríkisráðuneytið, 2010, bls. 

22). 

5.6 Samræming á almenningssamgöngum við akstursþjónustu fatlaðra 

Ákvæði er í öllum samningum milli landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar þar sem 

segir að stefnt skuli að því að samræma akstur almenningssamgangna við akstursþjónustu 

fatlaðra. Aðeins einn þáttakandi taldi að tekist hefði að samræma almenningssamgöngur 

við akstursþjónustu fatlaðra.  

 

Mynd 5 Telur þú að tekist hafi að samþætta akstursþjónustu fatlaðra við 
almenningssamgöngur? 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að tiltaka nánar hvers vegna þeir töldu að samræming 

hefði ekki tekist, tiltóku tveir þeirra eftirfarandi: 
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Nei, þetta er mjög flókið samspil bæði þar sem aðgengi fatlaðra að vögnunum er 
slæmt á mörgum leiðum og einnig geta fatlaðir ekki alltaf komið sér að 
stoppistöðvum (þátttakandi í spurningakönnun). 

Markmið um samþættingu við akstur fatlaðra hefur ekki náðst nema að litlu leyti. Frá 
því að þjónustan var boðin út hafa lög og reglur um aðgengi fatlaðra aukist og ýtrustu 
kröfum er ekki mætt í núverandi vögnum (þátttakandi í spurningakönnun). 

Töldu þátttakendur það flókið samspil að samræma þennan akstur, þar sem aðgengi 

fatlaðra að vögnum sé slæmt á mörgum leiðum og ekki hafi heldur tekist að mæta lögum 

og reglugerðum um aðgengi fatlaðs fólks. Fram kemur í þingsályktun um stefnu og 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021 sem samþykkt var á 

Alþingi þann 31. maí 2017 að möguleikar fatlaðs fólks til að nýta almenningssamgöngur 

verði auknir. Markmið ályktunar er að gera leið fatlaðs fólks greiðari á milli staða í daglegu 

lífi. Skýrt kemur fram að bæta þurfi aðgengi að almenningssamgöngum og biðskýlum. 

Afmarka á með afgerandi hætti biðstöðu fyrir hjólastóla í vögnum. Jafnframt er kveðið á 

um að áætlunarleiðir milli landshluta verði aðgengilegar fötluðu fólki með sama hætti og 

samgöngur innan landshluta. Sveitarfélögum og landshlutasamtökum þeirra var falin 

ábyrgð á verkefninu samkvæmt ályktun Alþingis (Alþingi, 2017). 
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 Fellur samningur um almenningssamgöngur að kenningum um 
nýskipan í ríkisrekstri? 

Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á það hvort samningar sem Vegagerðin gerði við 

landshlutasamtök sveitarfélaga falli að kenninum um nýskipan í ríkisrekstri. Var það gert 

með því að skoða samningana og bera þá saman. Auk þess voru viðmælendur beðnir um 

að svara spurningum með það að markmiði að kanna hvernig upplifun þeirra væri af 

honum. Kenningar Hood (1991) voru notaðar til þess að leggja mat á hvort svo væri. 

Einkenni verkefna sem falla undir kenningar í nýskipan í ríkisrekstri samkvæmt 

skilgreiningum Hood, eru sjö. 

1. Sérfræðingar leiða verkefni í opinbera geiranum. 

2. Markmið skýr og mælanleg. 

3. Meiri áhersla á framleiðslustjórnun. 

4. Áhersla lögð á að hluta upp eða einkavæða stór opinber fyrirtæki eða deildir. 

5. Auka samkeppni í opinbera geiranum. 

6. Innleiða stjórnarhætti einkafyrirtækja í opinber fyrirtæki. 

7. Leggja meiri áherslu á aga og úthald.  

(Hood, 1991, bls. 4-5). 

 

Tekin voru viðtöl við fjóra aðila og komu þeir frá Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu, Vegagerðinni og landshlutasamtökum sveitarfélaga. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist sérfræðingar leiða verkefnið, töldu þeir að 

svo væri ef tekið væri tillit til aðstæðna. Einn viðmælandi benti hins vegar á að það væri 

matsatriði hvað fælist í því að vera sérfræðingur.  

Það er alveg ljóst ef það er sérfræðingur í þekkingu á sínu svæði og væru tengslum 
við þarfir samfélagins. Já, það er þá landshlutasamtökin. Ef hins vegar er verið að tala 
um sérfræðing í almenningssamgöngum og bestun, þá nei. Landshlutasamtök eru 
ekki sérfræðingar í almenningssamgöngum (Ólafur Þ. Ólafsson, 2018). 
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Landshlutasamtök sveitarfélaga eru betur til þess fallin að þekkja þarfir íbúa sinna og 

því getur það að gera samning við landshlutasamtök sveitarfélög fallið undir það að 

sérfræðingur leiði verkefni sem þetta.  

Viðmælendur voru spurðir eftir því hvort að markmið samninganna væru skýr og 

mælanleg. Allir fjórir viðmælendur svöruðu því að svo væri ekki. Þegar samningar 

landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar voru bornir saman var ljóst að ekki er að finna 

nein mælanleg markmið í þeim fyrir utan einn, en það var samningur Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum og Vegagerðarinnar. Inniheldur hann grein þar sem kveðið 

var skýrt á um markmið samningsins og hvað flokkaðist sem lágmarksþjónusta.  

Samningur Sambands sveitarfélag á Suðurnesjum er í rauninni eini samningurinn sem 
einhver þjónusta er skilgreind í en í hinum samningunum er bara ekki neitt. Þess 
vegna ef maður horfir á þess samninga er mjög óljóst hvað hann á að gera, hvað er 
lágmarksþjónusta eða hvað vill ríkið fá fyrir peninginn (Árni F. Stefánsson, 15. ágúst 
2018).  

Sko, ef maður væri að gera þetta í dag þyrfti maður að hafa þetta mikið skýrara. Af 
því, af biturri reynslu þá hefðum þurft að vera með eitthvað handbærara í höndunum 
því samningurinn er til sjö ára. Það stóð ekkert í þessum samningi hvaða þjónustu við 
áttum að veita, ekki neitt (Gunnar Þorgeirsson, 30. ágúst 2018). 

Fram kom í viðtölum við alla aðila að meiri áhersla hefði verið lögð á að útkomuna 

frekar en endilega hvernig þjónustan væri innt að hendi. Markmið samninganna hefði 

verið að tryggja almenningssamgöngur á landsbyggðinni.  

Það stendur í öllum samgönguáætlunum á blaðsíðu 1, efla skal 
almenningssamgöngur á Íslandi og þegar búið er að afhenda landshlutasamtökunum 
þær, þá er sett afgreitt við þær (Gunnar Þorgeirsson, 30. ágúst 2018).  

Fram kom einnig hjá viðmælendum að þeir töldu samningana ekki vera þáttur í 

pólitískri stefnu stjórnvalda að útvista verkefnum eða einkavæða.  

…ég er ekki viss um það. Ég held að það sé frekar verið að tala um verkdreifingu, að 
dreifa verkefnum til landshlutanna eða þeirra svæða sem er verið að þjónusta (Ólafur 
Þ. Ólafsson, 17. ágúst 2018). 

Viðmælendur voru beðnir um að leggja mat á það hvort sú aðgerð að veita einkaleyfi 

og bjóða út akstur almenningssamgangna hafi leitt af sér lægri kostnað og betri gæði. 

Töldu viðmælendur að það væri mismunandi eftir landsvæðum þar sem sumir landshlutar 

væru þannig í stakk búnir að ekki ríkir mikil samkeppni um akstur almenningssamgangna. 
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Aðstæður á nærsvæði höfuðborgarinnar væru til að mynda ekki sambærilegar við 

Vestfirði.  

Þar sem eftirspurnin er meiri, bæði fjöldi farþega og fjöldi fyrirtækja er að taka þátt í 
útboðum, en um leið og þú ert komin inn á litlu leiðirnar eins og Vestfirði, þá er ég 
ekki viss um að skapist sama tækifæri. Þar er mun meiri einokun (Etna Sigurðardóttir, 
15. ágúst 2018).  

Í rannsókninni var leitast við að koma auga á hvort samningurinn gæti verið þáttur í 

því ferli að innleiða stjórnunarhætti einkafyrirtækja. Fram kom í máli Etnu Sigurðardóttir 

að samningurinn gæti fallið undir það ferli. Mikið hefði verið rætt um það að ríkið ætti 

ekki að gera allt sjálft.  

..auðvitað eiga þeir sem eru best fallnir til að gera þetta, eiga að gera þetta. Þannig 
að þetta er hluti af því. (Etna Sigðurðardóttir, 15. ágúst 2018) 

Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda þegar þeir voru spurðir að því hvort þeir 

teldu að verkefnið væri best rekið hjá landshlutasamtökunum með fjárhagslegu tilliti.  

..við skulum segja sem svo að það séu meiri líkur, meiri líkur að svo sé. Að það fáist 
meira fyrir peninginn séu samningarnir séu vistaðir hjá landshlutasamtökunum (Árni 
F. Stefánsson, 15.ágúst 2018). 

Þó var bent á að verkefni sem vistuð eru þar sem þjónustan fer fram gætu verið dýrari 

í rekstri en ella. Gerðar væru meiri kröfur til nærþjónustunnar en verkefna sem vistuð eru 

í meiri fjarlægð frá notandanum.  

Allir vilja fá meiri pening í verkefnið, því þú vilt gera þetta eins vel og þú getur og þá 
kostar það meiri pening (Etna Sigðurðardóttir, 15. ágúst 2018). 

Í meistararannsókn Þorsteinn S. Sigurðssonar, um flutning grunnskólanna til 

sveitarfélaganna kemst höfundur að því að nýskipan í ríkisrekstri auki skilin á milli 

pólitískrar stefnumótunar og ábyrgðar, ásamt því að ábyrgð og vald hafi verið fært til 

nærumhverfis. Benti Þorsteinn á í rannsókn sinni að með því að færa grunnskólanna til 

sveitarfélaganna, gefist nærumhverfinu meira tækifæri til að forgangsraða verkefnum 

enda hafi sveitarfélögin meiri þekkingu en ríkisvaldið á nærumhverfi sínu. Einnig kom 

fram í rannsókninni að þó svo færsla grunnskólanna til sveitarfélaganna bæti þjónustu við 

notendur, sé snúið að auka hagkvæmi (Þorsteinn S. Sigurðsson, 2009, bls. 68). 

.  
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 Niðurstöður og lokaorð 

Með samningum við Vegagerðina öðluðust landshlutasamtök sveitarfélaganna einkaleyfi til að 

skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur með bifreiðum á tilteknu svæði eða tilteknum 

leiðum. Hafa landshlutasamtökin heimild til þess samkvæmt 97. gr. laga nr. 138/2011. 

Rannsóknin sem þessi ritgerð byggir á var unnin með blandaðri rannsóknaraðferð (e. Mixed 

method) en grunnur hennar voru samningar þeir sem Vegagerðin gerði við landshlutasamtök 

sveitarfélaga. Skriflegum gögnum var safnað saman frá ráðuneyti, Vegagerðinni, 

landshlutasamtökum sveitarfélaganna og Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Að loknum 

samanburði samninga Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna var spurningakönnun send 

út til hlutaðeigandi aðila. 

Markmið rannsóknarinnar var að greina hvort þau markmið sem sett voru í samninga við 

landshlutasamtök sveitarfélaganna hafi náðst. Til að svara því var reynt að greina markmið 

samninganna og mælikvarða. Markmiðin voru ekki augljós við fyrstu sýn en þó var hægt að 

greina tvíþætt markmið. Fyrra markmið samninganna var að tryggja einkaleyfi sveitarfélaga, 

byggðasamlaga á vegum þeirra eða landshlutasamtaka til að skipuleggja og sjá um 

almenningssamgöngur með bifreiðum á sínu svæði. Seinna markmið samninganna var að þróa 

og samþætta verkliði eins og sameiginlegt þjónustuborð, skólaakstur og akstur fatlaðs fólks. 

Í ritgerðinni var unnið út frá þremur rannsóknarspurningum. Fyrsta rannsóknarspurningin 

snéri að því hvort tekist hafi að tryggja einkaleyfi sveitarfélaga, byggðasamlaga og 

landshlutasamtaka til að skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur með bifreiðum á 

tilteknu svæði og á tilteknum leiðum. Þátttakendur í spurningakönnun voru beðnir um að 

leggja mat á hvort tekist hefði að tryggja einkaleyfi, en enginn þátttakenda taldi að það 

markmið hefði tekist. Töldu þátttakendur að ástæða þess væri einkum sú að lög um 

fólksflutninga og farmflutninga á landi nr. 73/2001 sem tryggja áttu einkaleyfið væru ekki 

nægjanlega skýr. Hægt er að færa rök fyrir því að lögin hafi ekki verið nægjanlega afdráttarlaus, 

þar sem tvö mál hafa ratað inn á borð dómstóla í tengslum við brot á einkaleyfi. Það hlýtur að 

vera áhyggjuefni af hálfu ríkisvaldsins að tvö dómsmáli séu í gangi vegna einkaleyfisins. Leiða 

má líkur að því, að falli dómarnir landshlutasamtökunum í óhag, muni þau leita til ríkisvaldsins 

um úrlausn. Verði það niðurstaða ríkisvaldsins að semja aftur við landshlutasamtökin um 

rekstur almenningssamgangna er mikilvægt að búa svo um hnútana að lagaumhverfi sé þannig 

úr garði gert að hagsmunir þeirra sem einkaleyfið hafa séu tryggðir.  
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Önnur rannsóknarspurning snéri að því hvort tekist hefði að þróa og samþætta verkliði eins og 

sameiginlegt þjónustuborð, skólaakstur og akstur fatlaðs fólks. Aðeins gerðu fjögur 

landshlutasamtök samning við Strætó b.s um þjónustuborð. Þau landshlutasamtök hafa 

þannig náð að uppfylla markmið samninganna að hluta til. Fram hafa komið hugmyndir í 

skýrslum hjá ríkisvaldinu að skipta landinu upp í tvö þjónustusvæði, nærsvæði 

höfuðborgarsvæðisins og fjarsvæði höfuðborgarinnar. Nærsvæði höfuðborgarinnar gæti 

þannig haldið áfram samtenginu við þjónustuborð Strætó eins og áður en gerðar yrðu minni 

kröfur til fjarsvæða um sameiginlegt þjónustuborð. Hinn kosturinn, sem er mun álitlegri er að 

öll landshlutasamtökin taki sig saman og setji upp sameiginlegt þjónustuborð án aðkomu 

Strætó b.s.  

Samþætting á skólaakstri við almenningssamgöngur hefur heldur ekki gengið sem skyldi. Of 

fáir nemendur nýta sér almenningssamgöngur. Ef fjölga á þeim nemendum sem nota 

almenningssamgöngur til að sækja nám, þarf ríkisvaldið að tryggja að þeir fjármunir sem settir 

eru í jöfnunarstyrki renni inn í almenningssamgöngukerfið á viðkomandi landssvæðum og 

nemendur fái í þess stað ókeypis aðgang að kerfinu. Ekki er hægt að leggja skyldur á 

landshlutasamtökin til þess að sjá um skólaakstur án þess að þeim séu með einhverju hætti 

tryggðir fjármunir til þess. 

Það sama er uppi á teningnum þegar kemur að akstursþjónustu fatlaðra. Aðgengi fatlaðs fólks 

að almenningssamgöngum á landsbyggðinni er afar bágborið. Bæta þarf aðgengi að 

biðstöðvum og gera kröfur í útboðslýsingum um að vagnar séu útbúnir til að mæta þörfum 

fatlaðra. Ríkisvaldið getur ekki komið sér undan ábyrgð á málaflokknum með því einu að álykta 

um að það sé á ábyrgð sveitarfélaga og landshlutasamtaka að sjá til þess að aðgengismál 

fatlaðs fólks séu þannig að allir hafi aðgengi að almenningssamgöngum. Þetta er brýnt mál 

sem krefst þess að allir hagaðilar vinni sameiginlega að því. 

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin sem svarað var snéri að því hvort samningar 

Vegagerðarinnar við landshlutasamtök sveitarfélaga féllu að kenningum um nýskipan í 

ríkisrekstri. Voru kenningar Hood (1991) notaðar til þess að leggja mat á það. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að samningarnir beri einkenni verkefna sem falla undir nýskipan í 

ríkisrekstri. Með því að semja við landshlutasamtök sveitarfélaganna er verið að færa 

þjónustuna nær heimamönnum, sem eru sérfræðingar í nærþjónustu. Samningurinn ber 

einnig fingrafar framleiðslustjórnunar. Vegagerðin hefur með undirritun sinni dreift 
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verkefnum og framselt verkefnið til landshlutasamtakanna. Markmið samninganna voru hins 

vegar hvorki skýr né mælanleg. Samningarnir bera þess merki að lögð hafi verið áhersla á 

útkomuna, að almenningssamgöngur væru í boði án þess að segja hvernig þær ættu að vera. 

Landshlutasamtökin þurfa samkvæmt lögum nr.28/2017 að bjóða út aksturinn, er þannig 

reynt að auka samkeppni og innleiða stjórnarhætti sem þekkjast á einkamarkaði.  

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar um það hvort þau markmið sem sett voru í samninga við 

landshlutasamtök sveitarfélaganna  hafi náðst er því sú að það hafi ekki tekist. Samningarnir 

sem Vegagerðin undirritaði við landshlutasamtök sveitarfélag um almenningssamgöngur falla 

hins vegar ágætlega að kenningum um nýskipan í ríkisrekstri. 

Þá má benda á  að lokum að það kom skýrt fram í rannsókninni að allir aðilar sem tóku þátt, 

töldu að vantað hefði alla afmörkun og skilgreiningu á verkefninu áður en farið var af stað. Til 

að tryggja að verkefnið skilaði árangri hefðu samningsaðilar þurft að skilgreina í samningunum 

hvað fælist í orðinu almenningssamgöngur, hvert þjónustustigið ætti að vera og hverja ætti að 

þjónusta. Þrátt fyrir samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga sem og tillögur starfshópa um 

almenningssamgöngur er ekki að sjá að verkefnið hafi verið kostnaðarmetið á neinn hátt áður 

en hafist var handa og einkaleyfið var afhent landshlutasamtökunum. Það er því nauðsynlegt 

að bæta úr því eigi að semja aftur við landshlutasamtökin. 

Ísland er stórt að flatarmáli en með fáa íbúa. Það er því mikil áskorun að búa til leiðarkerfi sem 

uppfyllir þarfir notenda. Kannski þurfum við skoða betur samþættingu á einkabílum, 

flutningabílum og almenningssamgöngum. Jafnvel að velta fyrir okkur hvernig aðrar þjóðir 

hafa leyst áskoranir sem þessar. Mögulega gæti til dæmis einhver útfærsla af Uber bílum 

hentað á fámennari stöðum. 

Almenningssamgöngur í einhverju formi verða alltaf til í samfélagi mannanna, því er mikilvægt 

að hugsa lausnamiðað og tryggja að þarfir notenda og fjármunir sem settir eru í verkefnið fari 

eins vel saman eins og hægt er. 

 

„Þú getur ekki skilið borg, án þess að nota almenningssamgöngukerfi hennar“. 

Erol Ozan. 
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Viðauki 1 – Spurningakönnun 

Markmið samninga sem Vegagerðin gerði við landshlutasamtök sveitarfélaganna frá 

desember 2011 til febrúar 2012 var að tryggja almenningssamgöngur miðað við þarfir 

sveitarfélaganna sem tilheyra viðkomandi landshlutsamtökum sem og að halda uppi 

reglubundnum fólksflutningum milli starfssvæða samtaka sveitarfélaga og 

höfuðborgarsvæðisins. 

Telur þú að það markmið hafi náðst? 

Já, ef já hvernig mælir þú það? 

Nei, ef nei hvers vegna telur þú að það hafi ekki náðst? 

 

Samningur landshlutasamtakanna byggist m.a. á lögum um farþegaflutninga á landi nr. 

73/2001. Þar er kveðið á um að tryggja skuli einkaleyfi sveitarfélaganna, byggðasamlaga og 

landshlutasamtaka til að skipuleggja og sjá um almenningssamgöngur á tilteknum leiðum 

og á tilteknum svæðum. 

Telur þú að það hafi tekst? 

Já, ef já hvernig mælir þú það? 

Nei, ef nei hver vegna? 

 

Í samningum Vegagerðarinnar og landshlutasamtakanna er kveðið á um samþættingu á 

nokkrum þáttum: 

• Sameiginlegt þjónustuborð, finnst þér það markmið hafa náðst? Er eitthvað þar sem 

betur má gera? 

• Samþætting skólaaksturs, finnst þér að það markmið hafi náðst? Er hægt að vinna 

betur að því markmiði? 

• Samþætting aksturs fatlaðra, hefur það markmið náðst? 

 

Finnst þér að samningur landshlutasamtakanna og Vegagerðarinnar hafi aukið samkeppni í 

almenningssamgöngum? 

Já, ef svo hvernig hefur samkeppni aukist? 

Nei, hvers vegna ekki? 
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Viðauki 2 – Viðtöl  

1. Finnst þér að með því að útvista samningum um almenningssamgöngur til 

landshlutasamtakanna, hafi verið litið svo á að þau séu sérfræðingar sem leiða verkefnið eða 

veita því forstöðu? 

2. Finnst þér að markmið samningsins séu skýr og mælanleg? 

3. Finnst þér að samningurinn leggi meiri áherslu á framleiðslustjórnun eða útkomu 

frekar en verkferlana sjálfa? 

4. Finnst þér að það sé lögð áhersla hjá stjórnvöldum (ríkisvaldinu) á að hluta upp 

undirstofnanir ríkisins með því að útvista samning sem þennan?  

5. Finnst þér að það sé lögð áhersla á fjárhagslega ábyrgð með því að útvista samninginn? 

6. Telur þú að útboð á akstri almenningssamgangna leiði af sér lægri kostnað og meiri 

gæði? 

7. Telur þú að með því að útvista samningum sé verið að færa sig frá verkferlum sem 

þekkjast innan stjórnsýslunnar yfir í þá verkferla sem þekkjast á einkamarkaði? 

8. Telur þú líklegt að það dragi úr beinum kostnaði ríkisvaldsins að útvista samningum til 

landshlutasamtakanna? 

9. Telur þú að með því að útvista samningi sem þessum, sé farið betur með fjármuni hins 

opinbera? 

10. Telur þú að verkefnið hafi verið kostnaðarmetið áður en það var fært yfir til 

landshlutasamtakanna? 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf 

Góðan dag, 

Undirrituð var að senda ykkur tengil á spurningakönnun í Survey Monkey. 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvort þáverandi Innanríkisráðuneytið hafi náð 

markmiðum sem sett voru í samninga við landshlutasamtök sveitarfélaga vegna 

almenningssamgangna. 

Landshlutasamtök sveitarfélaganna eru átta alls. Þau hafa öll að undanskyldum 

landshlutasamtökum á höfuðborgarsvæðinu gert samninga við Vegagerðina um rekstur 

almenningssamganga á grunni tillagna starfshóps þáverandi Innanríkisráðuneytis. Því verða 

samningar sjö landshlutasamtaka til skoðunar í þessari rannsókn. 

Fram kemur í samningum landshlutasamtakanna að þau skuli uppfylla kröfur laga og 

reglugerða sem gilda á hverjum tíma. Er það gert á grundvelli einkaleyfis 

landshlutasamtakanna. Markmið samninganna er að bæta almenningssamgöngur í 

landshlutunum, gera þær að ódýrasta ferðakosti allra þeirra sem nýta þjónustuna og færa þær 

nær heimamönnum. Jafnframt er það markmið samningsins að samþætta skólaakstur og 

akstur fatlaðra við annan akstur. Á samningstímanum skal einnig stefnt að sameiginlegu 

þjónustuborði með öðrum landshlutum. 

Rannsóknin er unnin sem tilviksrannsókn. Leiðbeinandi er Eva Marín Hlynsdóttir. Um er að 

ræða blandaða rannsóknaraðferð en safnað verður saman gögnum frá Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu, Vegagerðinni, landshlutasamtökum sveitarfélaga og Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga. Spurningalisti var unnin upp úr gögnum og lagður fyrir hlutaðeigandi 

samningsaðila. 

Að lokum verða tekin viðtöl við 2-3 aðila, til þess að öðlast betri sýn á viðfangsefnið. 

 

Ekki er hægt að rekja svörin ykkar.  

 

Með von um góðar undirtektir og snör viðbrögð. 

kv. 

Berglind Kristinsdóttir 
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Viðauki 4 - Samningur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Strætó b.s. 
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