
 

Lokaritgerð til MPA-gráðu í 

opinberri stjórnsýslu 

Vandamál við dreifingu ábyrgðar innan og milli 

sveitarfélaga 

út frá sameiginlegu verkefni um akstursþjónustu fatlaðs fólks 
á höfuðborgarsvæðinu 

Sigurbjörg Fjölnisdóttir 

Október 2019 
 

 



 

 

 

 

Vandamál við dreifingu ábyrgðar innan og milli sveitarfélaga 

Út frá sameiginlegu verkefni um akstursþjónustu fatlaðs fólks á 

höfuðborgarsvæðinu 

 

Sigurbjörg Fjölnisdóttir 

 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu 

Leiðbeinandi: Eva Marín Hlynsdóttir 

 

 

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandamál við dreifingu ábyrgðar innan og milli sveitarfélaga 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu. 
Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Sigurbjörg Fjölnisdóttir, 2019 
081275-4919 

Reykjavík, Ísland, 2019 

  



3 

Útdráttur 

Í þessu verkefni er skoðuð dreifing ábyrgðar innan sama stjórnsýslustigs sem og samvinna milli 

mismunandi stjórnsýslueininga. Notast er við akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgar-

svæðinu sem dæmi, en sveitarfélögin á höfuborgarsvæðinu, að Kópavogi undanskildum, 

sömdu um sameiginlega þjónustu sem fór af stað 1. janúar 2015. Ýmislegt fór úrskeiðis í 

aðdragana breytinganna og eftir að sameiginleg þjónusta hófst. Í þessari ritgerð er skoðað 

hvað fór úrskeiðis og hverju hefði þurft að breyta við samvinnuverkefnið til að auka líkur á að 

samstarfið hefði orðið árangursríkara. 

Um tilviksrannsókn er að ræða þar sem skoðuð eru fyrirliggjandi gögn og ályktanir dregnar 

út frá þeim. Notast er við tvær kenningar sem hjálpa til við að skoða verkefnið, annars vegar 

umboðskenninguna og hins vegar kenningu um samvinnu sveitarfélaga. Akstursþjónustu-

verkefnið er mátað inn í þessar kenningar. Lítið er til af rannsóknum sem skoða 

samvinnuverkefni í velferðarþjónustu, en auk þess er lítið til af rannsóknum sem skoða 

samvinnu milli stofnana á Íslandi. Þessi rannsókn er því liður í að skoða bæði samvinnu í 

velferðarþjónustu almennt sem og á Íslandi. Það er von höfundar að niðurstöður geti nýst 

öðrum stjórnsýslustofnunum á Íslandi til að meta hvort samvinna við aðra stjórnsýslustofnun 

sé fýsilegur kostur þegar veita á þjónustu. 

Niðurstöður eru þær helstar að sveitarfélögin ættu að huga að breytingum á fyrirkomulagi 

samvinnunnar áður en farið verður af stað í nýtt útboð, en samningur um sameiginlegu 

þjónustuna rennur út í árslok 2019. Sérstaklega skal huga að því að ef um verulegan 

stærðarmun á stofnunum er að ræða ættu sveitarfélögin að fara þá leið að gera samning um 

verkefnið í staðinn fyrir að allar stofnanirnar séu í forsvari fyrir það. Að auki kemur fram að 

minnstu sveitarfélögin virðast bera minnstan ávinning af sameiginlegri þjónustu og ættu því 

að skoða það vel hvort ávinningur hljótist af því að þau séu í slíku verkefni. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands, MPA-gráða. Leiðbeinandi við ritgerðarskrifin var Eva Marín Hlynsdóttir, 

dósent við Félagsvísindasvið HÍ. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga. 

Ritgerðarhöfundur starfar í stjórnsýslu sveitarfélags og hefur setið í hópum þar sem um 

samvinnu milli stofnana er að ræða. Hægt er að segja að áhuginn á því að skoða ritgerðarefnið 

hafi verið að kvikna í nokkurn tíma. Endanleg ákvörðun um efnið var síðan tekin eftir að 

höfundur hafði setið í samráðshópi félagsmálastjóra á höfuðborgarsvæðinu síðastliðin ár þar 

sem stærsta sameiginlega málið hefur verið akstursþjónusta fatlaðs fólks. Þar hefur höfundur 

fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað um verkefnið og höfundi hefur þótt ljóst að 

hin sameiginlega dreifða ábyrgð sveitarfélaganna á verkefninu hafi sett verkefnið í ákveðinn 

vanda. Það var því af einskærum áhuga á málefninu auk góðrar þekkingar á því sem hafist var 

handa við þetta efni þó svo að rannsóknarspurningarnar hafi í raun verið nokkurn tíma að 

fæðast og verða endanlegar meðan á skrifunum stóð. Skrifin stóðu yfir frá febrúar til loka 

sumarsins 2019. 

Höfundur vill þakka Evu Marín Hlynsdóttur kærlega fyrir alla aðstoðina meðan á skrifunum 

stóð. Eva hefur glöggt auga og góða þekkingu á umfjöllunarefninu, henni fórst einnig 

sérstaklega vel að aðstoða höfund við að halda tímaáætlun með góðu skipulagi og aðstoð við 

að setja raunhæf markmið, en það getur reynst verulega flókið að skrifa meistararitgerð með 

fullri vinnu og öðrum skuldbindingum í hinu daglega lífi. 

Faðir minn, Fjölnir Ásbjörnsson, fær sérstakar þakkir fyrir prófarkalestur. Höfundur vill 

einnig þakka eiginmanni, Oddi E. Kristinssyni, og börnunum Hrafnhildi Láru, Steinunni Lóu og 

Degi Má, fyrir þolinmæðina í gegnum námið allt og ritgerðarskrifin. Nú staðhæfir höfundur að 

námi sé lokið, í bili að minnsta kosti. 

Síðast, en alls ekki síst, vill höfundur þakka Þórhildi G. Egilsdóttur, vinkonu og fyrrverandi 

samstarfskonu hjá Reykjavíkurborg kærlega fyrir aðstoðina við skrifin og að sýna höfundi 

endalausa þolinmæði og umhyggju.  
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1 Inngangur 

1.1 Umfjöllunarefni og markmið ritgerðar 

Í þessari ritgerð verður akstursþjónusta til fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu skoðuð sem 

dæmi um samvinnuverkefni milli sveitarfélaga. Áhersla er lögð á að skoða möguleg vandamál 

við dreifingu ábyrgðar innan sama stjórnsýslustigs, með áherslu á hver beri pólitíska ábyrgð 

þegar margir koma sameiginlega að verkefni. Við munum sjá að það er ýmislegt að varast í 

slíkum verkefnum. 

Akstursþjónusta til fatlaðs fólks hefur verið veitt af sveitarfélögum í mörg ár, eða allt frá 

því á áttunda áratug síðustu aldar, en saga sameiginlegrar akstursþjónustu sveitarfélaganna á 

höfuðborgarsvæðinu er mun styttri. Á þeim tímapunkti sem þessi ritgerð er skrifuð reka 

sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, að Kópavogsbæ undanskildum, sameiginlega aksturs-

þjónustu með Strætó bs. (hér eftir Strætó) sem framkvæmda- og umsýsluaðila og hafa gert 

síðan í byrjun árs 2015 en núverandi samningur um þjónustuna mun renna út í árslok 2019. 

Ákvörðun sveitarfélaganna um að fara saman í þetta stóra verkefni átti sér nokkuð langan 

aðdraganda, en áður höfðu sveitarfélögin verið að veita þjónustuna hvert í sínu lagi í gegnum 

mismunandi þjónustufyrirtæki. Ákvörðunin um að fara sameiginlega í verkefnið var tekin 

meðal annars til að svara ákalli notenda þjónustunnar og hagsmunasamtaka fatlaðs fólks um 

að bílar í þjónustunni yrðu samnýttir þegar verið væri að fara sömu leið. Þetta þýðir með 

öðrum orðum að áður en sveitarfélögin hófu samvinnu um þjónustuna átti það til að gerast 

að fleiri en einn bíll kom á sama stað til að sækja farþega sem voru að fara á nákvæmlega sama 

stað eingöngu vegna þess að farþegarnir voru frá sitt hvoru sveitarfélaginu og því ekki heimild 

eða möguleiki til þess að samnýta bílana. Önnur ástæða þess að fara í sameiginlega þjónustu 

var mikill vilji hjá sveitarfélögunum til að ná fram fjárhagslegri hagræðingu með samrekstri. 

Eftir mikla undirbúningsvinnu hófst rekstur sameiginlegrar akstursþjónustu á höfuð-

borgarsvæðinu í byrjun árs 2015. Strætó hafði þá tekið að sér að sjá um framkvæmdina og 

halda utan um útboð á akstrinum. Þjónusta við Reykjavíkurborg hófst þó tveimur mánuðum 

fyrr en til hinna sveitarfélaganna, eða þann 1. nóvember 2014, enda var Strætó þá þegar að 

sinna akstrinum fyrir borgina á þessum tíma og hafði verið í þó nokkurn tíma áður en nýja 

samkomulagið tók gildi. Þrátt fyrir að Strætó hafi verið að sinna þjónustunni áður fyrir borgina 

urðu miklar breytingar þegar Strætó tók við nýja sameiginlega verkefninu. Breytingarnar voru 

í fyrsta lagi þær að Strætó tók við nýjum notendum úr öðrum sveitarfélögum sem þeir höfðu 
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ekki sinnt áður. Í öðru lagi var nýtt tölvukerfi tekið í notkun og bæði nýir starfsmenn ráðnir inn 

í þjónustuver sem og nýir verktakar til að sinna akstrinum. Flestir eða allir þeir sem fylgdust 

með fréttum í byrjun árs 2015 heyrðu af fjölmörgum atvikum og kvörtunum tengdum 

akstursþjónustunni á þessum tíma, sum hver mjög alvarleg. Þetta voru fréttir eins og frá 

óánægðum starfsmönnum sem hafði verið sagt upp starfi hjá Strætó og fötluðu fólki sem 

týndist eða gleymdist í bílum á ferð sinni um höfuðborgarsvæðið. Nýir starfsmenn verktaka 

Strætó virtust hafa almennt litla þekkingu á þeim fötluðu notendum sem þeir voru að keyra á 

þessum tíma, það er í upphafi árs 2015. Þannig þekktu til dæmis bílstjórar ekki í sjón þá sem 

voru að ferðast með þeim og því kom fyrir að þeir tóku ranga farþega í bílinn enda er í þessari 

þjónustu oft um einstaklinga að ræða sem geta ekki tjáð nafn sitt eða svarað því. Ástæða 

þessara vandræða með ranga farþega var sú að mikilvægar upplýsingar sem höfðu verið til 

staðar um farþegana hjá Strætó vegna Reykvíkinga voru skráðar hjá Strætó en ekki 

aðgengilegar nýju starfsfólki eftir breytingarnar. Einnig skorti mikilvægar upplýsingar frá 

hinum sveitarfélögunum um farþega á þeirra vegum. 

Þegar fréttir frá þeim tíma, sem verkefninu var hrundið af stað, eru skoðaðar ásamt þeirri 

umræðu sem á sér stað þegar þessi ritgerð er skrifuð vegna undirbúnings nýs útboðs fyrir 

akstursþjónustuna virðist vera ljóst að ýmislegt fór úrskeiðis í verkefninu sem hefði jafnvel 

mátt fyrirbyggja. Í öllu því ferli virðist ekki vera ljóst hver bar ábyrgð á þeim ákvörðunum sem 

voru teknar, eða ekki teknar, eða hver ætti að vera í forsvari fyrir verkefnið. 

Eins og áður kom fram þá er ætlunin að skoða breytingarnar á akstursþjónustunni sem 

dæmi um samvinnuverkefni sveitarfélaga. Markmiðið er að skoða hvað fræðin geta kennt 

okkur um hvers vegna verkefnið fór úrskeiðis og hvað hefði verið hægt að gera öðruvísi frá 

upphafi. Hér skiptir máli að skoða aðdragandann að breytingunum, það er að segja hvernig 

ákvarðanir voru teknar áður en Strætó hóf sameiginlega framkvæmd þjónustunnar, þar sem 

þær ákvarðanir höfðu áhrif á hvernig verkefnið var unnið og hvernig breytingunum var 

stjórnað. Verður þetta skoðað annars vegar út frá kenningu sem skoðar dreifingu ábyrgðar, 

það er umboðskenningunni, og hins vegar út frá kenningum um samvinnu sveitarfélaga, (e. 

inter-municipal cooperation (IMC)). Sameiginleg akstursþjónusta er dæmi um samvinnu-

verkefni þar sem ekkert eitt sveitarfélag er í forsvari, heldur eru þau öll skilgreind með jafna 

ábyrgð og stjórn á verkefninu. Þetta er því hægt að skoða út frá spurningu Donald F. Kettl 

(2006, bls. 17): „Ef allir eru við stjórnvölinn, er þá nokkur við stjórnvölinn?“. 
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Þegar fræðin eru skoðuð má sjá að mikið hefur verið fjallað um samvinnu sveitarfélaga 

erlendis. Slík samvinnuverkefni virðast þá oft vera tengd þjónustuþáttum eins og sorphirðu og 

fráveitu. Því til stuðnings framkvæmdu Bel og Warner (2015) fjölbreyturaungreiningu (e. 

multivariate empirical analysis) þar sem þau fundu að flestar þær rannsóknir, sem hafa verið 

gerðar um samvinnu milli sveitarfélaga, hafa skoðað hvernig sameiginlegri sorphirðu hefur 

verið háttað hjá þeim. Þjónusta sem veitt er og snýr að velferð er allt annars eðlis en verkefni 

sorphirðu og fráveitu þar sem hún snýr beint að fólkinu sjálfu og eru ákvarðanir henni tengdar 

sem og þjónustan sjálf, sem veitt er, þannig líklegri til að vera bæði viðkvæmari og jafnvel 

pólitískari. Auk þess að takmarkanir eru á rannsóknum tengdum velferðarþjónustu eru 

verulegar takmarkanir á því hversu mikið verkefni tengd samvinnu sveitarfélaga hafa verið 

skoðuð á Íslandi. Höfundur þessarar ritgerðar hefur til dæmis eingöngu fundið tvær stærri 

rannsóknir hérlendis. Sú fyrri var framkvæmd af Þóri Sveinssyni (2014) sem skoðaði hvort 

sveitarfélög á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra teldu að þau samvinnuverkefni sem þau tóku 

þátt í skiluðu sér í fjárhagslegri hagkvæmni og lýðræði. Sú seinni var framkvæmd af Evu Marín 

Hlynsdóttur (2019) sem skoðaði hvort og í hversu miklum mæli sveitarfélög á Íslandi væru að 

nýta sér samvinnuverkefni. Það er því ljóst að mikill skortur er á að skoðuð séu annars vegar 

samvinnuverkefni tengd velferðarþjónustu og hins vegar að samvinnuverkefni, hvort sem er 

tengd velferð eða annarri þjónustu, séu skoðuð hérlendis. 

Til þess að skoða þetta nánar er gengið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

R1: Hver ber endanlega ábyrgð í samvinnuverkefnum milli mismunandi stofnana þegar 

engin ein stofnun er í forsvari? 

R2: Hvaða þættir eru það við samvinnuverkefni akstursþjónustu sem ýta undir eða 

hindra árangur verkefnisins? 

R3: Hvers konar samvinna milli sveitarfélaga er æskilegust við akstur fatlaðs fólks á 

höfuðborgarsvæðinu? 

R4: Er fýsilegt að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu séu saman í samvinnuverkefni 

með akstursþjónustu fatlaðs fólks? 

Ritgerðinni er því ætlað að skoða hvaða áhrif það hefur í sameiginlegum verkefnum milli 

mismunandi sveitarfélaga þegar engin ein stofnun er í forsvari fyrir verkefnið og hvort máli 

skipti hver fer með boðvaldið. Að auki verður leitast við að svara því hvort hægt sé að segja til 

um hvers konar samstarf sé fýsilegast fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að vinna að 
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eða hvort þau ættu yfir höfuð að taka þátt í slíkum verkefnum. Vonast er til að hægt verði að 

alhæfa niðurstöðurnar yfir á aðrar stjórnsýslustofnanir, svo sem önnur sveitarfélög, ráðuneyti, 

aðrar stofnanir eða jafnvel milli mismunandi stjórnsýslustiga. Mikið er um að verkefni séu 

unnin milli mismunandi stofnana í opinbera kerfinu. Þessi ritgerð mun því vonandi geta nýst 

áður en ákvörðun er tekin um að fara í slíka samvinnu. 

1.2 Gagnasöfnun, greining og úrvinnsla gagna 

Til þess að varpa ljósi á verkefnið, sem liggur fyrir, var valið að nálgast viðfangsefnið með 

hefðbundinni heimildaöflun þar sem fyrirliggjandi gögn eru greind með það fyrir augum að 

varpa ljósi á hvert vandamálið er og gögnin skoðuð í ljósi fræðilegra kenninga sem geta hjálpað 

til við að skýra þau. Bæði eru skoðuð ítarlega raungögn um það verkefni sem er verið að skoða 

sérstaklega hér; breytingu á akstursþjónustu fatlaðs fólks, sem er samvinnuverkefni 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Einnig eru skoðuð gögn og rannsóknir sem 

fræðimenn hafa sett fram um þær kenningar sem notaðar eru til að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar. Á þann hátt er skoðað hverjir geta verið kostir og gallar 

vandamálsins út frá fyrirliggjandi kenningum og hægt að draga ályktanir um hvað hefði mátt 

betur fara út frá þeim kenningargrunni. Um er að ræða svokallaða tilviksrannsókn (e. case 

study) þar sem eingöngu er skoðað eitt tiltekið dæmi eða verkefni út frá fyrirliggjandi 

kenningum og því ekki um samanburð við önnur verkefni að ræða (Baxter og Jack, 2008). 

Notast var við skýrslu Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar frá 2015 sem ítarlega 

heimild þegar farið var að rýna aðdraganda breytinganna frá því þegar sveitarfélögin sinntu 

þjónustunni hvert í sínu horni þar til þau fóru saman í verkefnið. Innri endurskoðun hafði á 

þeim tíma tekið viðtöl við þá lykilaðila sem komu að þjónustunni og breytingunum sem nýttust 

ritgerðarhöfundi vel. 

Það að fjalla um samvinnu út frá akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu er ekki úr lausu 

loftið gripið. Rannsakandi hafði í þó nokkurn tíma haft hug á að fjalla um þær breytingar sem 

áttu sér stað 2015 á akstursþjónustunni vegna nálægðar við verkefnið í gegnum starf sitt á 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Þar hafði höfundur bæði starfað beint við aksturs-

þjónustuna auk þess að hafa setið fjölmarga fundi með félagsmálastjórum höfuðborgar-

svæðisins, eftir að breytingin átti sér stað, þar sem akstursþjónustuverkefnið var ítrekað 

umtalsefni á fundunum og þá oft vegna óskýrs umboðs til ákvarðanatöku. Höfundur hefur því 

séð flækjustig við verkefni sem krefst sameiginlegrar ákvarðanatöku og er því ef til vill litaður 
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af þeirri skoðun að samvinnuverkefni gangi ekki alltaf snurðulaust. Leitast verður því við í 

þessari ritgerð að skoða og setja fram gögn á hlutlausan hátt og draga ályktanir um verkefnið 

út frá þeim gögnum sem liggja fyrir. 

1.3 Efnistök 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að í inngangi er fjallað um ástæðu þess að þetta efni var 

valið, rannsóknarspurningar settar fram sem og hvers vegna valið var að fara þessa leið við 

ritgerðarskrifin, það er að hafa þetta sem hefðbundna heimildaritgerð með tilviksrannsókn en 

ekki hefðbundna eigindlega (e. qualitative) eða megindlega (e. quantitative) rannsókn. Í 

innganginum er enn fremur fjallað um upphaf samvinnu sveitarfélaganna um akstusþjónustu 

fatlaðs fólks og þá þætti sem fóru úrskeiðis við upphaf þess verkefnis. Í næsta kafla á eftir 

inngangi er fjallað almennt um samvinnuverkefni sveitarfélaga og eru dæmi um samvinnu-

verkefni þar talin upp. Þar ber fyrst að nefna landshlutasamtök og síðan byggðasamlög. Þar á 

eftir er tekið dæmi af byggðasamlagi sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa stofnað 

og vinna eftir, Strætó. Í seinni hluta kafla 2 er farið nokkuð ítarlega í akstursþjónustu fatlaðs 

fólks sem samvinnuverkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu en það verkefni er notað 

til þess að byggja rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar á. Í kaflanum er sérstaklega fjallað 

um aðdraganda þess að sveitarfélögin hófu samvinnuverkefni akstursþjónustu fatlaðs fólks og 

hvað fór úrskeiðis þegar það verkefni hófst. Einnig er farið yfir hver staða akstursþjónustunnar 

er innan stjórnsýslunnar. 

Kaflar 3 og 4 eru fræðilegu kenningarkaflar ritgerðarinnar og gefa grunn til að draga 

ályktanir af. Í kafla 3 er fjallað um umboðskenninguna (e. principal-agent theory), en hún fjallar 

um veitingu umboðs og hvað það þýðir að vera í forsvari fyrir þau verkefni sem umboð hefur 

verið veitt fyrir. Þannig er talað um umboðskeðju og þann vanda sem getur skapast við að 

dreifa valdi niður keðjuna. Þetta er tengt við valdframsal milli og innan sveitarfélaganna og 

tengist verkefni akstursþjónustunnar. Seinni kenningin, sem er notuð hér til að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningar ritgerðarinnar, er samvinna sveitarfélaga (e. inter-municipal 

cooperation). Þar er rakið hvað slík samvinna felur í sér fyrir opinberar stofnanir, helstu 

markmið, kostir og gallar hennar. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður dregnar saman. Þar er verkefni akstursþjónustunnar skoðað 

með tilliti til umboðskenningarinnar og samvinnu sveitarfélaga. Þar eru ályktanir dregnar um 

hvað fór úrskeiðis í verkefninu. Að lokum er þar greiningarrammi, aðlagaður frá Bromberg 
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(2015), sem aðstoðar við að leggja mat á hvort útkoma samvinnuverkefna sé líkleg til að verða 

jákvæð. 

Að síðustu eru niðurstöður dregnar örstutt saman í lokaorðum þar sem rannsóknar-

spurningarnar eru teknar fyrir og skoðað hvort ritgerðin veiti svar við þeim. 
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2 Sveitarfélög og samvinna milli þeirra 

2.1 Samvinna 

Öll höfum við okkar hugmyndir um samvinnu og höfum tekið þátt í slíkri á einn eða annan hátt. 

Form á samvinnu getur verið margskonar. Hún getur verið formleg, til dæmis á milli fyrirtækja 

eða óformleg eins og á milli tveggja vina. Hún getur verið um vel skilgreind verkefni eða um 

illa skilgreind verkefni. Sama í hvaða formi samvinna er, hún hlýtur alltaf að eiga að skila þeim, 

sem koma að henni, betri niðurstöðu en ef þeir ynnu einir að því verkefni. Ein tegund samvinnu 

er sú sem á sér stað milli tveggja eða fleiri opinberra stofnana og verður sú tegund samvinnu 

skoðuð nánar í þessari ritgerð. 

Abernathy (2009) gerir greinarmun á samstarfi (e. cooperation) og samvinnu (e. 

collaboration) þar sem samstarf í skilningi hans sé til dæmis þegar sveitarfélög sammælast um 

að samnýta búnað, en samvinna sé þegar verið er að vinna sameiginlega að verkefnum. 

Thomson og Perry (2006) segja að samstarf og samvinna séu hugtök á sama ásnum, þar sem 

samstarf fellur lægra megin á ásinn og samvinna hærra megin á hann, með flóknari 

samskiptum og þátttöku aðila. Auk þessara tveggja hugtaka skoðar Abernathy samþættingu 

(e. consolidation) sem sérstakt hugtak og gerir greinarmun á henni og samvinnu þar sem 

samþætting sé lýsandi fyrir mun flóknari tegund samvinnu en fjallað verður sérstaklega um 

hér. Slíkur greinarmunur á þessum þremur hugtökum verður ekki gerður í þessari ritgerð og 

verður horft á hugtökin samvinna, samstarf og samþættingu sem leið sveitarfélaga að 

sameiginlegu markmiði. 

O‘Leary, Gerard og Blomgren (2006, bls. 7) skilgreina opinbera samvinnu sem „ferli 

samskipta og starfsemi milli mismunandi stofnana þar sem tilgangurinn er að leysa úr 

vandamálum sem yrðu ekki leyst auðveldlega af stakri stofnun“. Bouckaert, Peters og 

Verhoest (2010) leggja áherslu á að samvinna sé ferli sem stofnanir taka þátt í annað hvort 

sjálfviljugar eða skyldugar og samkvæmt Thomson og Perry (2006) er mikilvægt að stofnanir 

taki ekki þátt í samvinnu nema gera sér fulla grein fyrir hvað felist í slíku samstarfi enda sé 

bæði tíma- og orkufrekt að taka þátt í samstarfi. Hvað sem því líður ætti samvinnuferlið að 

geta skilað stofnunum betri afurð en þær hefðu getað náð á eigin spýtur. Meginmarkmið 

samvinnu er þannig alltaf að vinna að sameiginlegum markmiðum með það fyrir augum að 

allir aðilar, sem koma að samvinnunni, hagnist á einhvern hátt af henni. Í fjórða kafla verður 

farið fræðilega og ítarlega í hina formlegu tegund samvinnu sveitarfélaga. 
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2.2 Samvinna milli sveitarfélaga á Íslandi 

Nú eru á landinu öllu 72 sveitarfélög með íbúafjölda allt frá örfáum tugum upp í stærsta 

sveitarfélagið sem telur á annað hundrað þúsund íbúa. Sveitarfélögin á landinu eiga stoð sína 

í 78. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og er nánar kveðið á um þau í 

Sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. og 2. gr. þeirra laga fer hvert 

sveitarfélag með sín eigin mál og er sjálfstætt stjórnvald. Sveitarfélög hafa því þó nokkra 

sjálfsstjórn og skiptir þá engu máli fjöldi íbúa þess. Sjálfsstjórn þýðir þó ekki að sveitarfélögum 

sé heimilt að ákveða öll sín verkefni sjálf og þaðan af síður að geta alltaf ákveðið hvernig þau 

verkefni eru unnin. Í 1. mgr. 7. gr. Sveitarstjórnarlaga segir að sveitarfélögum sé skylt að sinna 

þeim verkefnum sem þeim eru falin í lögum. Að sama skapi er öllum sveitarfélögum skylt að 

sinna sömu lögbundnu verkefnunum, sama hver stærð sveitarfélagsins er. Þetta getur reynst 

litlum sveitarfélögum þungbært í ákveðnum tilvikum. 

Í 3. og 97. gr. núgildandi Sveitarstjórnarlaga er sveitarfélögum heimilað að hafa samvinnu 

sín á milli um verkefni sem þau telja hagkvæmara að leysa þvert á sveitarfélögin eða ef um 

ákveðin sameiginleg hagsmunamál er að ræða. Þau Sveitarstjórnarlög sem tóku gildi árið 2012 

tóku af allan vafa með að slík samvinna væri heimil, en fyrri Sveitarstjórnarlög höfðu ekki veitt 

slíka heimild þó svo að þau hafi ekki kveðið á um að hún væri óheimil. Sveitarfélög starfa oft 

saman að verkefnum, stundum að eigin frumkvæði, en einnig eru til dæmi um að sveitarfélög 

hafi verið skyldug að hafa samvinnu sín á milli um ákveðin verkefni. Dæmi um skyldubundna 

samvinnu kom fram í Lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992, sem eru nú brottfallin, með 

nýjum lögum. Þar var lögð sú skylda á sveitarfélög að í þeim tilvikum sem einstök sveitarfélög 

náðu ekki 8.000 íbúum skyldu þau starfa saman með einu eða fleiri sveitarfélögum að 

þjónustusvæði um málefni fatlaðs fólks og þurfti lágmarksfjöldi slíks þjónustusvæðis að ná að 

minnsta kosti 8.000 íbúum. Þessi skylda er ekki til staðar í nýjum lögum um þjónustu við fatlað 

fólk og er sveitarfélögunum því nú heimilt að velja hvort þau vilji standa saman að slíkum 

þjónustusvæðum eða starfa ein að sínum málum. Þrátt fyrir það eru flest minni sveitarfélögin 

enn aðilar að þjónustusvæðum og nýta því slíka samvinnu áfram. 

Dæmi um lögbundið verkefni sveitarfélaga er þjónusta við fatlað fólk og þar undir fellur 

akstursþjónusta til fatlaðs fólks. Akstursþjónusta getur verið, eins og gefur að skilja, misflókin 

eftir sveitarfélögum. Til dæmis er hægt að ímynda sér að einfalt sé fyrir sveitarfélagið 

Skútustaðahrepp, sökum smæðar, að hafa yfirsýn yfir þá einstaklinga sem sækja um 
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akstursþjónustu og fá samþykkta slíka þjónustu. Þjónustan verður persónuleg þar sem 

starfsmenn sveitarfélagsins geta haldið góðum samskiptum við alla þá sem njóta 

þjónustunnar. Það getur á hinn bóginn verið flókið fyrir sveitarfélagið að skipuleggja 

þjónustuna þar sem sveitarfélagið er mjög dreifbýlt, sérstaklega ef þeir sem óska þjónustu búa 

afskekkt og utan alfaraleiðar. Stórt sveitarfélag eins og Reykjavíkurborg þarf að nota aðrar 

leiðir til að halda utan um alla þá sem sækja um og fá veitta akstursþjónustu, enda mun fleiri 

notendur þar sem og fleiri starfsmenn sveitarfélagsins sem eiga í samskiptum við notendur. 

Starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa því ekki sömu yfirsýn yfir alla þá sem njóta þjónustunnar 

og þjónustan verður ópersónulegri. Þar er hins vegar að mörgu leyti einfaldara að skipuleggja 

þjónustu eins og akstur og koma honum við þar sem sveitarfélagið er mjög þéttbýlt og 

aksturinn eingöngu veittur innan borgarmarka. 

Akstursþjónusta fatlaðs fólks er því lögbundið verkefni sveitarfélaganna sem þeim er 

heimilt að veita í samvinnu við önnur sveitarfélög en ekki skylt að gera svo. Um 

akstursþjónustuna verður fjallað nánar í kafla 2.3. 

Hér að neðan verður fjallað um tvenns konar sameiginleg verkefni sveitarfélaganna; það 

eru annars vegar landshlutasamtök og hins vegar byggðasamlög en bæði tengjast þau verkefni 

akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. 

2.2.1 Landshlutasamtökin SSH 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) eru landshlutasamtök og dæmi um 

sameiginlegt verkefni sveitarfélaga. Samtökin voru stofnuð árið 1976 af Reykjavíkurborg, 

Garðabæ, Bessastaðahreppi, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellshreppi, Seltjarnarnesskaupstað, 

Kjalarneshreppi og Kjósarhreppi („Samtök sveitarfélaga“, 1976). Landshlutasamtök eiga stoð 

sína í 97. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 sem heimilar sveitarfélögum að starfa saman að 

sameiginlegum hagsmunamálum sveitarfélaganna í hverjum landshluta, eins og nafnið gefur 

til kynna. Landshlutasamtök eiga að vera ráðgefandi fyrir ráðuneyti og opinberar stofnanir um 

stefnumótun eða ákvarðanir sem eiga við um hvert landsvæði sérstaklega og ber opinberum 

aðilum að bera slíkt undir samtökin. Nú eru starfandi á landinu átta landshlutasamtök, sem er 

hámarksfjöldi samkvæmt Sveitarstjórnarlögum. 

Í fyrstu samþykkt SSH kom fram að tilgangur þeirra væri að beita sér fyrir samstarfi milli 

sveitarfélaganna um skipulag og þróun byggðar á svæðinu. Einnig áttu samtökin að vinna að 

öðrum sameiginlegum hagsmunamálum sveitarfélaganna („Samtök sveitarfélaga“, 1976). 
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Helstu áhersluatriðin í upphafi sneru því helst að byggðarmálum og hvernig sveitarfélögin 

myndu þróast út frá svæðisskipulagi. Nú eru áherslumálin fleiri en eingöngu byggðarmál og í 

nýjustu samþykkt samtakanna eru einnig tilgreind þau markmið að efla samstarf og samskipti 

milli sveitarfélaganna sem og að vinna að framþróun sem stuðlar að hagsæld fyrir íbúa 

svæðisins (SSH, 2011a). 

Um sjö árum eftir stofnun SSH gerðust samtökin hluti af landshlutasamtökum (SSH, 2016), 

en landshlutasamtök eins og SSH fá tekjur sínar frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga skv. gildandi 

reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga hverju sinni1. Einnig greiðir hvert sveitarfélag á svæði 

þess ákveðna upphæð til samtakanna ár hvert. Þær tekjur eru m.a. notaðar til að reka 

skrifstofu SSH auk þess að greiða ákveðin afmörkuð verkefni (SSH, 2018). Því til viðbótar að 

vera aðilar að SSH eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, sem og önnur sveitarfélög á 

landinu, einnig aðilar að Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Sambandið er, samkvæmt 98. gr. 

Sveitarstjórnarlaga, sameiginlegur málsvari allra sveitarfélaga á landinu. Sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu hafa því tvenn samtök sem málsvara sína. Þó skal það tekið fram að 

hvorug samtökin teljast sem stjórnvald og er því sveitarfélögum frjálst að vera aðilar að þeim. 

Þannig hafa því hvorug samtökin vald yfir sveitarfélögunum og eru því í raun eingöngu 

ráðgefandi eða sameiginlegur samráðsvettvangur fyrir þau. 

Eins og hefur komið fram vinnur SSH að ýmsum verkefnum sem ganga þvert á 

sveitarfélögin. Ýmsir hópar funda reglulega á vegum samtakanna, svo sem stjórn SSH, 

fjármálastjórar og fræðslustjórar sveitarfélaganna sem og forstöðumenn velferðarsviðanna 

(félagsmálastjórar). Þau málefni sem fjallað er um á þeim fundum geta verið almenns eðlis en 

einnig er fundað um tiltekin verkefni sem fundarmenn taka ákvörðun um í sameiningu. 

Málefni eru að auki rædd á fundum innan SSH sem snerta höfuðborgarsvæðið í heild sinni og 

utanaðkomandi aðilar stundum fengnir til að fjalla um þau málefni, svo sem málefni tengd 

löggæslu og vega- og samgöngumálum (SSH, e.d.a). 

Sveitarfélög geta því fundað um ýmis mál á sameiginlegum fundum en sum mál eru þess 

eðlis að eingöngu er hægt að taka ákvörðun um þau á vettvangi sveitarfélaganna sjálfra, eins 

og ákvarðanir um fjárframlög eða breytingar á rekstri. Sameiginlegur vettvangur getur því 

                                                     
1 Á árinu 2019 er í gildi Reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga nr. 145/2019. 
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aldrei tekið ákvarðanir um hvort og þá hversu mikil fjárútlát sveitarfélaga eru í sameiginlegum 

málum en getur vissulega komið með tillögur að slíku sem þarf þá að leggja fyrir sveitarfélögin. 

2.2.2 Byggðasamlög og Strætó 

Þegar tvö eða fleiri sveitarfélög standa saman að rekstri afmarkaðs verkefnis kallast slíkt 

byggðasamlag. Hugmynd um byggðasamlög kom fyrst fram í Sveitarstjórnarlögum nr. 8 frá 

árinu 1986 þar sem gefin var heimild fyrir að stofna byggðasamlög um varanleg samvinnu-

verkefni sveitarfélaga, eins og rekstur skóla, heilbrigðisstofnana eða brunavarnir. Á þeim tíma 

þurfti samvinna milli sveitarfélaga að fara fram í byggðasamlagi, héraðsnefnd eða landshluta-

samtökum og heimiluðu lögin ekki að samvinna ætti sér stað í öðru formi. Byggðasamlög eiga 

nú stoð sína í 94. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 þar sem sveitarfélögum er gefin heimild 

til að stofna slík samlög til að halda utan um framkvæmd tiltekins afmarkaðs reksturs og ekkert 

tilgreint þar með að samvinnuverkefnin þurfi lengur að vera varanleg. Auk þess er ekki kveðið 

á um að samvinna milli sveitarfélaga þurfi að vera á ákveðnu formi, heldur er sveitarfélögum 

heimilt að hafa samvinnu sín á milli á því formi sem þau kjósa, svo framarlega sem til sé fyrir 

því lagaheimild. Þar sem byggðasamlög eiga stoð í Stjórnsýslulögum teljast þau sem stjórnvald 

og almennt eiga Stjórnsýslulög við um starfsemi þeirra, sem þýðir að þau þurfa að fylgja 

Stjórnsýslulögum við meðferð mála sem og þeim ýmsu reglum sem gilda um störf sveitarfélaga 

eða annarra stjórnvalda. Hins vegar, þar sem byggðasamlög eru ekki eiginlegur hluti af 

stjórnkerfi sveitarfélaganna, eiga Sveitarstjórnarlög ekki við um starfsemi þeirra. 

Í skýrslu Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar frá 2011 þar sem gerð var stjórnsýslu-

úttekt á byggðasamlögunum á höfuðborgarsvæðinu er bent á að einn af helstu göllum 

byggðasamlaga sé sá að litlar kröfur séu gerðar til stjórnar slíkra stofnana auk þess sem 

hlutverk stjórnar, stjórnenda og eigenda séu illa skilgreind í lögum sem getur skapað ýmiss 

konar vandamál. Þurfi því að skerpa vel á hlutverki eigenda, sem og stjórnar, í samþykktum 

byggðasamlaganna svo ljóst sé hvenær stjórn þurfi að kalla eftir formlegu umboði til 

ákvarðanatöku. Einnig kemur fram í skýrslunni að einn af helstu kostum byggðasamlaga sé að 

rekstur þeirra sé einfaldur þar sem litlar kröfur séu gerðar til formsins auk þess sem reglur og 

rekstrarumhverfi þeirra sé hið sama og hjá sveitarfélögunum. Þetta sé því æskilegur 

rekstrargrundvöllur sameiginlegra verkefna sem eru lögbundin og hefðbundin fyrir 

sveitarfélögin. Berglind Bára Sigurjónsdóttir (2006) bendir á að byggðasamlög séu 

samstarfsnefnd sem er ein tegund fastanefnda sveitarfélaganna. Í slíkum fasta- eða 
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samstarfsnefndum eru það almennt stjórnir þeirra sem taka ákvarðanir sem starfsmenn hafa 

undirbúið og lagt fyrir þær. 

Margskonar byggðasamlög eru um allt landið um ýmiss konar rekstur, svo sem vegna 

brunavarna, þjónustu við fatlað fólk, tónlistarskóla auk margra annarra verkefna. Á 

höfuðborgarsvæðinu eru til staðar þrjú byggðasamlög sem sveitarfélögin á höfuðborgar-

svæðinu eiga og reka; SORPA bs., Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. og Strætó bs. (SSH, 

e.d.b). SORPA bs. sinnir meðhöndlun úrgangs (sorps) fyrir höfuðborgarsvæðið og Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins bs. sinnir sjúkraflutningum og brunavörnum á svæðinu. Strætó rekur 

almenningsvagnaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu sem og strætisvagnaakstur á lands-

byggðinni. Strætó annast einnig akstursþjónustu fatlaðs fólk og aldraðra fyrir sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Þó svo að Strætó sé í raun ungt fyrirtæki, nánar tiltekið var það stofnað árið 2001, markar 

stofnun þess ekki upphaf almenningssamgangna á svæðinu. Fyrir þann tíma höfðu 

almenningssamgöngur verið reknar allt frá árinu 1931 í gegnum Strætisvagna Reykjavíkur hf. 

sem var fyrstu árin hlutafélag þangað til Reykjavíkurborg keypti reksturinn. Á þeim tíma þegar 

Strætó var stofnað 2001 höfðu Strætisvagnar Reykjavíkur (SVR) verið að sinna akstri í 

Reykjavík, á Seltjarnarnesi og í Mosfellsbæ en Almenningsvagnar (AV) keyrðu um Hafnarfjörð, 

Garðabæ, Kópavog og Bessastaðahrepp (Strætó, e.d.a). Næst verður fjallað nánar um hlutverk 

Strætó við að þjónusta fatlað fólk með akstri. 

2.3 Akstursþjónusta fatlaðs fólks 

Fatlað fólk sem glímir við hreyfihömlun eða blindu hefur ætíð haft þörf fyrir aðstoð vegna 

ferða á milli staða. Hægt er að draga þá ályktun að í fyrri tíð hafi það oftast komið í hlutskipti 

ættingja eða vina að veita þá aðstoð, það er að segja fyrir tíma akstursþjónustunnar, eða að 

það hafi einangrast heima hjá sér vegna skorts á aðgengi að akstri. Fyrsti sérhæfði bíll til 

flutninga á fötluðu fólki kom ekki til landsins fyrr en árið 1977 þegar Kiwanisklúbburinn Katla 

hafði forgöngu um kaup á sérhæfðum Ford Econline bíl og hafði Sjálfsbjörg, landssamband 

fatlaðra, umsjón með rekstri bílsins („Fyrsti sérhæfði bíllinn“, 1977). Var bíllinn hugsaður til 

notkunar á suðvestur horni landsins. Á þeim tíma var talið að þrír til fjórir sérhæfðir bílar 

myndu nægja til að svara þörfum fatlaðs fólks fyrir akstursþjónustu, en til samanburðar eru 

nú, um 40 árum síðar, 80 sérhæfðir bílar sem sinna þessari þjónustu á höfuðborgarsvæðinu 

eingöngu auk tilfallandi leigubílaaksturs sem er til viðbótar við þessa 80 bíla (Strætó, e.d.b). 
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Áður hefur komið fram að samkvæmt 7. gr. Sveitarstjórnarlaga sé sveitarfélögum skylt að 

sinna þeim verkefnum sem þeim eru falin í lögum. Það var ekki fyrr en árið 1992 sem 

akstursþjónusta fatlaðs fólks varð lögbundið verkefni sveitarfélaganna, þegar Lög um málefni 

fatlaðra2 nr. 59/1992 tóku gildi. Þar kom fram að sveitarfélögum væri skylt að bjóða upp á 

akstursþjónustu fyrir þá sem gætu ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. 

Í þeim lögum hét þjónustan ferðaþjónusta, en með nýjum Lögum um þjónustu við fatlað fólk 

nr. 38/2018 og breytingu á Lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 sem tóku gildi 

1. október 2018 breyttist nafnið úr ferðaþjónusta í akstursþjónusta. Í þessari ritgerð er því 

notast við heitið akstursþjónusta yfir þessa þjónustu. 

Á þeim tímapunkti sem þessi ritgerð er skrifuð vinna sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, 

að Kópavogi undanskildum, sameiginlega að því að veita akstursþjónustu til fatlaðs fólks sem 

býr í þeim sveitarfélögum. Samkvæmt samningi við byggðasamlagið Strætó, sem undirritaður 

var 2014, er Strætó sameiginlegur framkvæmdaaðili þjónustunnar fyrir sveitarfélögin, þó svo 

að allar stjórnvaldsákvarðanir varðandi þjónustuna sem og stórar ákvarðanir vegna 

verkefnisins liggi hjá sveitarfélögunum. 

Hér á eftir verður rakið hvers vegna sveitarfélögin fóru að vinna sameiginlega að 

verkefninu sem og hvers vegna Strætó tók verkið að sér. 

2.3.1 Sameiginlegt akstursþjónustuverkefni – forsagan 

Það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu færu að ræða um sameiginlega akstursþjónustu 

á sér nokkra sögu og var farið að skoða það löngu áður en farið var af stað með verkefnið árið 

2015. Þó svo að fólki þyki ef til vill sjálfsagt að veita þessa þjónustu þvert á sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu, vegna nálægðar þeirra, þá er það ekki svo einfalt þegar sjálfsstjórn hvers 

sveitarfélags er höfð í huga. Það tók einhverjar þreifingar og vinnu nokkurra starfshópa, marga 

fundi og ansi margar vinnustundir áður en ákvörðun var tekin í málinu og verður sú vinna rakin 

hér á eftir. 

Árið 2006 var fyrst settur af stað starfshópur að frumkvæði velferðarráðs Reykjavíkur-

borgar. Það var gert í kjölfar erindis Sjálfsbjargar, landssambands hreyfihamlaðra, um 

fyrirkomulag þjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu en Sjálfsbjörg hafði þá lagt til að Strætó yrði 

umsýsluaðili með sameiginlegri akstursþjónustu. Hópurinn átti að koma með tillögur að 

                                                     
2 Á árinu 2011 breyttist heiti laganna í Lög um málefni fatlaðs fólks. 
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samræmdri akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og var skipaður 10 fulltrúum sveitar-

félaganna og hagsmunasamtaka. Hópurinn skoðaði meðal annars mismunandi framkvæmd 

þjónustunnar, en á þeim tíma voru sex þjónustuaðilar að sinna akstursþjónustu fyrir 

sveitarfélögin sjö og því skiljanlega vilji til að skoða hvort hægt væri að sinna akstrinum á 

hagkvæmari hátt. Hópurinn fjallaði um ýmis mál og lagði til margar tillögur að breytingum. 

Hann tók hins vegar ekki afstöðu til þess hvort ætti að sameina þjónustuna fyrir 

höfuðborgarsvæðið (velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2008). Þessi hópur markaði þó upphaf 

þeirrar vinnu að skoða hvort farið yrði í sameiginlega akstursþjónustu. Þar sem hópurinn tók 

ekki afstöðu til sameiginlegrar þjónustu var því haldið áfram með óbreytt fyrirkomulag næstu 

árin þangað til aftur var settur á fót nýr hópur. 

Þó svo að ekki hafi verið unnið í undirbúningi fyrir sameiningu þjónustunnar með vinnu 

hópsins sem settur var af stað árið 2006 var enn vilji sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 

að skoða hvort hægt væri að sameina þjónustuna. Það var því árið 2011 að aftur var farið af 

stað til að skoða möguleika á að samvinna yrði efld varðandi akstursþjónustu þegar settur var 

af stað nýr starfshópur, framkvæmdahópur SSH um ferðaþjónustu fatlaðs fólks (SSH, 2011b). 

Hér var yfirlýstur tilgangur hópsins að skoða sérstaklega hvar hægt væri að ná fram einhvers 

konar hagræði við aksturinn sjálfan með samvinnu sveitarfélaganna. Þessi hópur var eingöngu 

skipaður fulltrúum sveitarfélaganna ásamt einum utanaðkomandi verkefnastjóra. Á þeim tíma 

voru enn sex aðilar sem sinntu akstrinum fyrir sveitarfélögin sjö. Hópurinn fylgdi því sem lagt 

var upp með og tók afstöðu til þess hvort sveitarfélögin ættu að fara í sameiginlegt verkefni 

um akstursþjónustu. Hópurinn lagði til í lokaskýrslu sinni, sem gefin var út í ágúst 2011, að 

sveitarfélögin færu í sameiginlegt útboð á þjónustunni. Átti sameiginlegt útboð að verða til 

þess að ná kostnaði við þjónustuna sem mest niður sem og til að tryggja samstarf 

þjónustuaðila þegar einstaklingar úr fleiri en einu sveitarfélagi voru að ferðast milli staða. 

Mikill hugur var í hópmeðlimum á þessum tíma og var lagt til að útboðið færi fram ekki síðar 

en í nóvember sama ár, eða að eingöngu þremur mánuðum liðnum. 

Framkvæmdahópur SSH hafði augljóslega mikinn og góðan vilja að ráðast strax í breytingar 

á fyrirkomulagi akstursþjónustunnar með tillögu sinni um að fara í útboð innan þriggja 

mánaða. Hópurinn hafði þannig ef til vill ákveðnar óraunhæfar væntingar um hversu hratt væri 

hægt að ráðast í verkefni á þjónustu sem kostar nú nærri því tvo milljarða króna á ári, þó svo 

að þjónustan hafi vissulega verið eitthvað minni í sniðum á þessum tíma. Það sýndi sig að meiri 
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undirbúning þurfti sannarlega til að ráðast í þessar aðgerðir sem og til að undirbúa 

sameiginlegt útboð. Til þess að undirbúa útboðið var stofnaður annar hópur, undirbúnings-

hópur SSH um útboð á ferðaþjónustu fatlaðs fólks, og starfaði hann frá 1. mars 2012 til 6. júní 

2014. Sá hópur fékk meðal annars yfirlýsingu frá stjórnendum Strætó um að þeir væru tilbúnir 

að taka við allri umsýslu akstursþjónustunnar og lagði hópurinn því til í lokaskýrslu sinni að 

samið yrði við Strætó um framkvæmd á þjónustunni fyrir hönd sveitarfélaganna (Innri 

endurskoðun, 2015). Umsýsla með akstursþjónustu fatlaðra var þó á þessum tíma ekkert 

nýmæli fyrir Strætó, þar sem Strætó sinnti þá þegar akstursþjónustu fyrir Reykjavíkurborg, 

þjónustu sem Strætó hafði tekið við af SVR sem höfðu sinnt þeirri þjónustu fyrir sameiningu 

SVR og AV (velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2008). Strætó sinnti þá þjónustunni fyrir 

Reykjavíkurborg með utanumhaldi um bílaflota, rekstri þjónustuvers og veitingu 

þjónustunnar. 

Þrátt fyrir að kveðið hafi verið á um frá stofnun Strætó árið 2001 að fyrirtækið myndi vera 

með utanumhald um akstursþjónustu fatlaðs fólks, má sjá nokkuð ítarlega rakið í skýrslu Innri 

endurskoðunar Reykjavíkurborgar frá 2015 að stjórn Strætó hafði ekki sýnt frumkvæði 

gagnvart því að Strætó tæki að sér sameiginlega akstursþjónustu fyrir sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu. Það virðast hafa verið stjórnendur innan Strætó og þá sérstaklega 

þáverandi framkvæmdastjóri sem hafði frumkvæði að því að Strætó tæki verkefnið að sér. Því 

til stuðnings skal nefnt að umfjöllun um verkefnið og hugmyndir um að Strætó tæki að sér 

sameiginlega umsýslu er ekki að finna í fundargerðum stjórnar Strætó frá þessum tíma. Sem 

umsýsluaðili fékk Strætó það hlutverk að bjóða út aksturinn fyrir sveitarfélögin, en 

undirbúningur við útboðið var unninn af undirbúningshópi SSH um ferðaþjónustu í samstarfi 

við verkfræðistofuna Verkís. Í eigendastefnu Strætó (2013) kemur fram að meginverkefni 

Strætó sé að sinna þjónustu um almenningssamgöngur á svæði eigenda þess með samræmdu 

leiðakerfi og gjaldskrá. Að auki segir í eigendastefnu Strætó að samlagið geti sinnt öðrum 

skyldum verkefnum sé það til samræmis við stefnuna. Það að Strætó tæki að sér umsýslu með 

rekstri akstursþjónustunnar fyrir eigendur sína féll því nokkuð vel að eigendastefnu 

samlagsins. Í stofnsamningi Strætó frá árinu 2001 var einnig beinlínis kveðið á um að fyrirtækið 

skyldi hafa yfirumsjón með allri akstursþjónustu fatlaðra á svæðinu, nokkuð sem Strætó hafði 

þó ekki sinnt þrátt fyrir ákvæði í samningi (Reynir Jónsson, 2012). 
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Að lokum, samkvæmt tillögu undirbúningshóps SSH, fór það því svo að Strætó var falið að 

bjóða út aksturinn og sveitarfélögin skrifuðu undir samkomulag um sameiginlega 

akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu 19. maí 2014 (SSH, 2014a). Markmið þess að hafa 

akstursþjónustuna sameiginlega áttu að vera að tryggja samræmi milli sveitarfélaga, tryggja 

að allt fatlað fólk á svæðinu hefði jöfn tækifæri á þjónustu, auk þess að ná fram meiri 

hagræðingu í rekstrinum. 

2.3.2 Gripið inn í akstursþjónustuna 

Frá því að verkefnið fór af stað, 1. nóvember 2014 með fatlaða íbúa Reykjavíkurborgar og 1. 

janúar 2015 með aðra fatlaða íbúa á höfuðborgarsvæðinu, voru fjölmörg tilvik sem komu upp 

eins og kom fram í inngangi þessarar ritgerðar, það er að segja sögur af týndum farþegum, 

ósáttu starfsfólki og fleira. Þann 5. febrúar 2015 var á sameiginlegum stjórnar- og eigendafundi 

Strætó skipuð sérstök stjórn, stundum nefnd neyðarstjórn, yfir akstursþjónustunni sem svar 

við þeim vandamálum. Stjórnin fékk fullt umboð frá stjórn Strætó og eigendum að ráðast í þær 

breytingar sem neyðarstjórnin taldi nauðsynlegar til að bæta bæði þjónustu og framkvæmd á 

henni. Neyðarstjórnin vann hratt og á einum mánuði lagði hún til ýmsar aðgerðir vegna 

framkvæmdar á þjónustunni. Einnig lagði hún til að sérstök stjórn yrði áfram starfrækt yfir 

akstursþjónustunni ásamt því að Strætó myndi ráða inn sérstakan stjórnanda sem bæri ábyrgð 

á innleiðingu þeirra breytinga sem lagðar voru til í skýrslunni („Skýrsla sérstakrar stjórnar“, 

2015). Leiddi þetta því til þess að svokallað framkvæmdaráð var skipað af eigendum og stjórn 

Strætó daginn eftir að neyðarstjórnin skilaði af sér skýrslunni, þann 6. mars 2015. 

Framkvæmdaráðið fékk það hlutverk að bera faglega og fjárhagslega ábyrgð á rekstri 

akstursþjónustunnar hjá Strætó og stjórna innleiðingu þeirra breytinga sem neyðarstjórnin 

lagði til. Formaður framkvæmdaráðsins var skipaður af SSH, en einnig sátu þar fulltrúar 

hagsmunasamtaka, sveitarfélaga og Strætó. Eigendur og stjórn Strætó höfðu gefið 

framkvæmdaráðinu fullt umboð til að ráðast í nauðsynlegar breytingar til að bæta framkvæmd 

þjónustunnar („Skýrsla framkvæmdaráðs“, 2015). Ein af tillögum framkvæmdaráðsins var að 

ráða sérstakan stjórnanda inn, sem yrði yfir akstursþjónustunni hjá Strætó, sem svar við þeim 

stjórnunarlega vanda sem verkefnið var í. 

2.3.3 Staðsetning akstursþjónustu innan stjórnsýslunnar 

Fjallað hefur verið um hér að framan stjórnsýslulega stöðu akstursþjónustunnar, það er að 

sveitarfélögunum beri að veita akstursþjónustu samkvæmt lögum. Sveitarfélögin á 



24 

höfuðborgarsvæðinu fólu Strætó, byggðasamlagi í eigu sveitarfélaganna, að sinna umsýslu 

með þjónustunni og utanumhaldi um hana. Sveitarfélögin héldu þó því hlutverki að taka á móti 

umsóknum um þjónustuna og stjórna veitingu hennar, enda hafa sveitarfélögin ekki gefið 

Strætó umboð til að taka stjórnvaldsákvarðanir um veitingu hennar. Sveitarfélögin senda 

upplýsingar til Strætó um samþykktir vegna einstaklinga á þjónustunni sem Strætó ber að fara 

eftir samkvæmt samningi þar um. Strætó rekur enga bíla sem sinna þjónustunni, heldur fer 

allur aksturinn fram í gegnum þá verktaka sem samið var við eftir útboðið og sinna þeir 

akstrinum fyrir hönd Strætó. 

 

Mynd 1. Skipulag byggðasamlagsins Strætó (Strætó bs., e.d.c). 

 

Skipulag byggðasamlagsins Strætó er nokkuð flókið að því leyti að það eru þó nokkrir aðilar 

sem koma að þeim ákvörðunum sem eru teknar af samlaginu og má sjá myndrænt á Mynd 1. 

Hvert sveitarfélag sem er eigandi byggðasamlagsins hefur tvo fulltrúa í stjórn Strætó, einn 

aðalmann og annan til vara. Stjórn Strætó hefur ýmsum hlutverkum að gegna. Hún setur fram 
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stefnu fyrirtækisins, leggur til fjárhags- og starfsáætlanir, annast eftirlit með rekstri, ræður 

framkvæmdastjóra og gætir þess að fylgja eftir eigendastefnu (Strætó bs., 2015). 

Innra skipulag Strætó er einnig nokkuð flókið, því Strætó hefur bæði á að skipa 

framkvæmdastjórn, sem ber ábyrgð á að framkvæma ákvarðanir og fylgja eftir stefnu stjórnar, 

sem og stjórn með eigendavald sem er skipuð kjörnum fulltrúum úr þeim sveitarfélögum sem 

eru eigendur Strætó (Strætó bs., e.d.c). Að auki eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 

eigendur byggðasamlagsins og bera því að sjálfsögðu ábyrgð sem slíkir. Á Mynd 2 er skipulag í 

kringum akstursþjónustuverkefnið sett fram. Þar má sjá til dæmis að bæjarstjórar eru í 

tvöföldu hlutverki gagnvart verkefninu, annars vegar í samráðshópi SSH sem félagsmálastjórar 

bera tillögur undir og hins vegar sem eigendur byggðasamlagsins Strætó sem stjórn Strætó 

heyrir undir. 

 

Mynd 2. Skipulag akstursþjónustu höfuðborgarsvæðisins (aðlagað frá Strætó bs., e.d.c). 

 

Stjórn Strætó þarf að bera allar stærri ákvarðanir undir eigendur Strætó. Framkvæmda-

stjórar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, það er borgarstjóri og bæjarstjórar, eru 

handhafar eigendavalds Strætó þar sem sveitarfélögin eru eigendur stofnunarinnar (Strætó 

bs., 2013). Þetta eigendavald veitir þeim þó ekki umboð til að taka stefnumótandi eða 

veigamiklar ákvarðanir um starfsemi Strætó, heldur þurfa þeir að bera slíkar ákvarðanir undir 
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sveitarstjórn í þeirra bæjarfélagi. Sveitarstjórnir geta þó veitt bæjarstjórum umboð til 

ákvarðanatöku. Að auki hefur Strætó framkvæmdastjórn sem sinnir daglegum rekstri í umboði 

stjórnar og sér til þess að framfylgja stefnu stjórnar og eigenda (Strætó bs., 2015). 

Í samkomulagi sveitarfélaganna um ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu frá maí 

2014 (SSH, 2014a) kemur fram að forstöðumenn velferðarsviða sveitarfélaganna á höfuð-

borgarsvæðinu, það er félagsmálastjórar, skuli fjalla um akstursþjónustu á sínum sameiginlegu 

fundum og samkvæmt samkomulaginu bera þeir bæði fjárhagslega og faglega ábyrgð á 

verkefninu. Tilgangur þess að félagsmálastjórar fjalli um verkefnið á sínum fundum er fyrst og 

fremst að tryggja góða samvinnu milli sveitarfélaganna, enda um sameiginlegt verkefni þeirra 

að ræða. Að auki kom fram í samkomulaginu að verkefni hóps félagsmálastjóra væru þau að 

móta sameiginlegar reglur og þjónustulýsingu. Þeir áttu einnig að fjalla um hvaða áhrif 

breytingar á lagaumhverfi kynnu að hafa, þjónustugjöld, grunngjaldskrá til notenda sem og 

kostnaðarskiptingu sveitarfélaganna. Frá þeim tíma, sem fagleg og fjárhagsleg ábyrgð 

verkefnisins var sett til félagsmálastjóra, hafa þeir fjallað um verkefnið á ótalmörgum fundum, 

enda fundar hópurinn að jafnaði einu sinni til tvisvar sinnum í mánuði og verkefni 

akstursþjónustu oft á dagskrá þeirra funda, en höfundur þessarar ritgerðar hefur setið þá fundi 

reglulega síðastliðin ár þar sem akstursþjónustan hefur verið ítrekað rædd. 
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3 Umboðskenningin 

Þó svo að á Íslandi séu fjölmörg sveitarfélög, sem sum hver eru nokkuð stór, eru að sjálfsögðu 

til mun stærri sveitarfélög eða stjórnkerfi erlendis þar sem miklu skiptir að allt gangi eins og 

smurð vél. Einn megingrunnur þess að kerfi stjórnsýslunnar gangi upp, hvort sem þau eru lítil 

eða stór, er veiting umboðs eða framsal valds (e. delegation). Þetta þýðir það að stjórnsýslan 

geti veitt, og veiti, öðrum stofnunum sínum umboð til þess að vinna tiltekin verkefni (Lupia, 

2003). Það gefur augaleið að þetta verður sérstaklega mikilvægt í stærri sveitarfélögum og 

stjórnkerfum, þó svo að vissulega sé þetta alltaf mikilvægur þáttur stjórnsýslunnar. Ekki er 

líklegt að hægt væri að sinna mörgum málum ef ekki væri til staðar heimild til valddreifingar; 

því það gefur augaleið að sá sem hefur valdið hefur ekki tíma til að taka allar þær ákvarðanir 

sem þarf að taka til að láta stjórnsýsluna ganga. Dæmi um veitingu umboðs er þegar Alþingi 

veitir ráðuneytum umboð til að fara með og fjalla um tiltekin málefni. 

Umboðskenningin (e. principal agent theory) var aðlöguð að stjórnunarformi lýðræðisríkja 

af Kaare Ström (2000) þar sem hann leiðir lesendur sína í gegnum það ferli að hugsa 

þingræðiskerfi út frá veitingu umboðs og þess að vera í fyrirsvari fyrir verkefni. Í sinni 

einföldustu mynd fjallar kenningin um samvinnu milli aðila, þær utanaðkomandi upplýsingar 

sem hafa áhrif á þá samvinnu ásamt því hvað gerist þegar þeir aðilar búa ekki yfir sömu 

upplýsingum um verkefnin (Spremann, 1987). Nánar verður fjallað um umboðskenninguna hér 

að neðan. 

3.1 Umboðskeðjan 

Veiting umboðs er þegar einstaklingur, stofnun eða hópur, hér nefnt umbjóðandi (e. principal) 

treystir á að annar einstaklingur, stofnun eða hópur, svonefndur fulltrúi (e. agent) starfi fyrir 

hönd umbjóðandans að tilteknum málefnum. Eðli málsins samkvæmt búa fulltrúar og 

umbjóðendur ekki yfir sömu upplýsingum um þau málefni sem á að vinna að, enda býr fulltrúi 

almennt séð yfir meiri upplýsingum um verkið sem hann framkvæmir og þætti tengdu því en 

sá sem hann gegnir starfinu fyrir, það er umbjóðandinn (Mankiw og Taylor, 2017). Þetta getur 

skapað vanda sem verður fjallað um í næsta kafla. 

Ábyrgð (e. accountability) er ein af meginstoðum stjórnsýslunnar en að sama skapi nokkuð 

flókin að skilgreina. Til þess að um raunverulegt lýðræði sé að ræða þarf að vera hægt að draga 

einstaklinga til ábyrgðar fyrir þær ákvarðanir sem þeir taka, svo sem vegna útgjalda eða 

stefnumarkandi ákvarðana og felur ábyrgð því í sér að viðkomandi þarf að svara á einhvern 
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hátt fyrir gjörðir sínar (Bovens, 2007). Forsenda þess að um ábyrgð sé að ræða er þó að 

hlutverk og verkaskipting hvers og eins einstaklings eða hóps sé vel skilgreind þar sem ekki er 

hægt að bera ábyrgð ef þú veist ekki til hvers er ætlast af þér (Salvör Nordal, 2014). 

Stjórnsýsluleg ábyrgð getur verið pólitísk eða lagaleg. Pólitísk ábyrgð er huglægari og 

matskenndari en lagaleg ábyrgð (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007) og erfiðara að skilgreina, en 

þegar embættismenn eru dregnir til pólitískrar ábyrgðar þýðir það að hægt er að finna að 

þeirra ákvörðunum í starfi og ef um ráðherra er að ræða er hægt að samþykkja á þá vantraust. 

Þegar um lagalega ábyrgð er að ræða er hægt að draga embættismenn, sem væru þá í flestum 

tilvikum ráðherrar, til refsi- eða bótaábyrgðar (Ragnhildur Helgadóttir, 2011). Þegar verið er 

að ræða um ábyrgð embættismanna í þessari ritgerð er því vísað til pólitískrar ábyrgðar. 

Eins og kom fram hér að ofan geta umbjóðendur í efstu stöðu, með því að dreifa ábyrgð 

niður valdapíramída, sinnt mun fleiri málum en ef þeir þyrftu að framkvæma öll verk sín sjálfir 

(Lupia, 2003). Á þann hátt geta sveitarstjórnir veitt starfsfólki sveitarfélaga umboð til að fara 

með ákveðin málefni fyrir sig, hvort sem það eru til dæmis ráðningar á öðru starfsfólki 

sveitarfélagsins eða ákvarðanir um veitingu þjónustu. Það er skýrt í 42. gr. Sveitarstjórnarlaga 

að sveitarstjórn hefur heimild til að fela einstökum starfsmönnum sveitarfélaga fullnaðar-

afgreiðslu mála. Skiptir þá almennt ekki hvort þær ákvarðanir séu stjórnvaldsákvarðanir eða 

ekki, ef sveitarstjórn hefur veitt starfsfólki sínu umboð til ákvarðanatöku gildir það umboð. 

Hægt er að lýsa veitingu umboðs eða framsali valds sem umboðskeðju þar sem hver og 

einn hlekkur í keðjunni vísar bæði til fulltrúa sem og umbjóðanda. Þannig veita umbjóðendur 

vald til fulltrúa sinna og fulltrúar þurfa að svara fyrir gjörðir sínar til umbjóðenda sinna. Í 

þingræðisríki eru kjósendur umbjóðendur alþingsmanna, alþingismenn eru umbjóðendur 

ríkisstjórnar, ríkisstjórn er umbjóðandi ráðherra, ráðherra er umbjóðandi starfsmanna 

ráðuneyta og svo framvegis (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Almenningur hefur ekki þá þekkingu sem á þarf að halda til að taka allar þær ákvarðanir 

sem þarf að taka, framkvæma öll þau verk sem hann vill að séu unnin eða sem þarf að vinna 

til að hann öðlist þau lífsgæði sem hann þarf á að halda. Vegna þess kýs almenningur sér 

fulltrúa á þing sem hann treystir að geti tekið þessar ákvarðanir eða unnið þau verk (Lupia, 

2003). Þannig er almenningur kominn með aðila sem er í forsvari fyrir hann, talar hans máli og 

verður þannig nokkurs konar framlenging af kjósandanum. 
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Að sama skapi hefur ráðherra ráðið til sín fulltrúa í ráðuneyti sitt sem hann treystir á að 

vinni þau störf sem hann nær ekki að vinna eða hefur ekki sérþekkingu á. Þó svo að nýir 

starfsmenn séu ekki ráðnir í ráðuneyti um leið og nýr einstaklingur stígur í stól ráðherra, þá 

eru starfsmenn á einhverjum tímapunkti ráðnir af ráðherra sem hefur valið starfsmennina á 

grundvelli ákveðinnar sérfræðiþekkingar sem ráðherra skortir. Ráðherra er því tilbúinn að óska 

eftir að sínir fulltrúar vinni þau störf sem hann skortir þekkingu á eða tíma til að vinna. Þannig 

hríslast umboðskeðjan niður til þeirra sem vinna störfin og síðan aftur upp til þeirra sem veittu 

umboðið til að vinna störfin. Þeir sem veita umboðið eru því að veita vald til ákvarðanatöku í 

sínu nafni og í sinn stað (Ström, 2000). 

Eins og hefur komið fram hér á undan er auðvelt að sjá hvers vegna framsal ábyrgðar er 

til staðar. Enginn einn einstaklingur, hvort sem hann er hátt settur innan stjórnkerfisins eða 

ekki, getur verið sérfræðingur í öllu, auk þess sem einn stakur einstaklingur getur ekki 

framkvæmt öll þau verk sem þarf að framkvæma til að samfélagið geti starfað. Þannig eru að 

sjálfsögðu miklir kostir fólgnir í því að hægt sé að framselja vald til annarra aðila og í raun er 

það óhjákvæmilegt til að stjórnkerfið virki sem skyldi. 

Umboðskeðjan hefur þó að sjálfsögðu einnig ákveðna galla. Framsal valds felur það 

einmitt í sér að umbjóðandi ákveður að fela hluta af valdi sínu til einhvers annars. Þetta getur 

leitt til þess að fulltrúinn sem fékk valdið frá umbjóðandanum muni á einhvern hátt misnota 

vald sitt. Einnig skal bent á það að í orðinu valddreifing kemur einnig fram annar galli, sem er 

einmitt að valdinu er dreift til fulltrúa og getur þannig þynnst út. Við það verður fjarlægð við 

ákvarðanatökuna við þann sem bar upprunalega valdið mun meiri. Þetta bendir Kettl (2006) 

einnig á, það er að segja að þegar ákvarðanir hafa hríslast niður í gegnum nokkur lög 

stjórnsýslunnar, að þá sé erfitt að segja til um hver sé þá hinn raunverulegi aðili sem beri 

ábyrgð á framkvæmd þjónustunnar. 

Þrátt fyrir galla valddreifingar er framsal almennt séð eini fýsilegi kosturinn í stöðunni fyrir 

umbjóðendur til þess að vinna að framgangi mála eða verkefna. Þetta er vegna þess sem hefur 

áður komið fram hér að ofan að ekki er mögulegt fyrir umbjóðendur að framkvæma öll verk 

sjálfir vegna skorts á þekkingu eða tíma (Lupia, 2003). 

3.2 Umboðsvandi 

Þegar kemur að því að dreifa valdi til fulltrúa þarf umboðskeðjan að virka sem skyldi til þess 

að valddreifingin skili sér þangað sem hún á að fara. Öll slík valddreifing getur kallað á að 
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fulltrúi muni ekki vinna alltaf að fullu í hag umbjóðanda síns, enda eru fulltrúar stundum með 

gildi, skoðanir eða hvata sem fara ekki saman við þau sem umbjóðandi hefur. Þegar um slíka 

hagsmunaárekstra er að ræða er talað um umboðsvanda. Umboðsvandi getur tekið á sig tvær 

meginmyndir; annars vegar freistnivanda (e. moral hazard) og hins vegar hrakval (e. adverse 

selection). Kemur þessi vandi til af því að fulltrúar búa oft yfir mun meiri upplýsingum en 

umbjóðendur þeirra sem skila sér ekki alltaf til umbjóðanda eins og ætti að gera (Lupia, 2003; 

Ström, 2000). 

Freistnivandi á sér stað þegar fulltrúi getur tekið ákvarðanir sem umbjóðandinn myndi að 

öllu jöfnu ekki samþykkja. Þetta er þegar umbjóðandi hefur ekki getu eða aðstöðu til þess að 

fylgjast með því sem fulltrúinn aðhefst. Fulltrúinn hefur þannig frjálsar hendur með að 

framkvæma, eða framkvæma ekki verkefni, því umbjóðandinn er ekki upplýstur um störf 

fulltrúans. Þetta kallar á aukið eftirlit af hálfu umbjóðandans, það er stjórnvalda, til að hafa 

stjórn á þeim verkum sem eru unnin. Eftirlitið getur bæði verið í því formi að fylgst sé beint 

með fulltrúanum, en einnig getur það verið fólgið í því að umbjóðandi leiti eftir upplýsingum 

um gjörðir fulltrúa í gegnum þriðja aðila (Lupia, 2003). Ef umbjóðandi hefur þegar fengið vald 

frá umbjóðanda sínum til að framkvæma þau verk sem honum voru ætluð er mikilvægt að 

umbjóðandi fylgist með störfum fulltrúans og tryggi að hann vinni í þágu sína. 

Hrakval á sér hins vegar stað þegar fulltrúi býr yfir ákveðnum eiginleikum sem umbjóðandi 

veit ekki af og getur leitt af freistnivanda. Þetta getur þýtt að fulltrúi haldi undan upplýsingum, 

sem skipta máli, í samskiptum milli fulltrúa og umbjóðanda. Ástæður þess geta verið tvenns 

konar. Annars vegar vegna þess að fulltrúinn vill sjálfur stuðla að annarri niðurstöðu en 

umbjóðandinn óskar eftir, til dæmis vegna persónulegra skoðana hans. Hins vegar getur 

ástæðan verið sú að fulltrúinn sé ekki í stakk búinn að vinna að málefnum umbjóðanda síns 

vegna þess að hann vantar bolmagn til að vinna að þeim málum (Lupia, 2003). Mikilvægt er 

því að ítarlegar upplýsingar um fulltrúa liggi fyrir áður en fulltrúi fær valdheimild frá 

umbjóðanda. 

Hægt er að taka dæmi þessu til stuðnings með kaupum á þjónustu af aðila, sem getur 

einnig átt við ráðningaferli nýrra starfsmanna. Þá býr fulltrúinn (þjónustusali) yfir upplýsingum 

um þjónustuna eða henni tengt sem hann upplýsir umbjóðandann (þjónustukaupa) ekki um. 

Þannig heldur hann eftir upplýsingum sem gætu leitt til þess að umbjóðandi myndi ekki vilja 

kaupa þjónustuna, eða á öðrum kjörum en hann er þegar að gera. Hægt er að fara leið til að 
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koma í veg fyrir ágreining vegna hrakvals með ítarlegum samningum milli aðilanna tveggja þar 

sem búið er að greina fyrir fram þá þætti sem skipta máli. Á þann hátt er búið að greina betur 

hvað felst í kaupum á þjónustunni, hver viðurlög eru ef ekki er staðið við samninga eða ef 

varan eða þjónustan, sem keypt er, uppfyllir ekki það sem samið var um í upphafi (Lupia, 2003). 

Bæði hrakval og freistnivandi ýta undir það að umbjóðandinn afli sér eins mikilla 

upplýsinga og mögulegt er um fulltrúann þar sem betra er fyrir hann að hafa meiri upplýsingar 

um fulltrúann en minni. Þessar upplýsingar eru mikilvægt stjórntæki fyrir umbjóðendur til að 

koma í veg fyrir að einhverjir hlekkir í valdakeðjunni bresti. Einnig getur umbjóðandi í 

stjórnsýslunni minnkað líkur á að keðjan bresti með því að beita boðvaldi yfir, sem og eftirliti 

með, þeim fulltrúum sem undir hann heyra (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Þegar mismunandi stofnanir vinna saman að verkefnum getur það skapað ákveðinn vanda 

vegna ábyrgðar. Þegar sveitarfélög úthýsa þjónustu, kaupa hana af öðrum aðila eða eru í 

samvinnu um að veita þjónustuna hefur umboðskeðjan tekið breytingum. Sveitarfélagið 

verður ekki lengur fulltrúi umbjóðanda síns, sem eru kjósendurnir, heldur verður sveitarfélagið 

umboðsmaður fyrir þann fulltrúa sem veitir þjónustuna. Þegar umboðskeðjan hefur breyst á 

þennan hátt verður að vera hægt að sýna fram á að þjónustan sé veitt á ekki síðri hátt en ef 

sveitarfélagið veitti hana sjálft. Þetta kallar á aukið eftirlit sem getur þýtt hærri 

umsýslukostnað við veitingu þjónustunnar eða einfaldlega hærra gjald fyrir þjónustuna þar 

sem það á við (Bel og Warner, 2015). 

Marvel og Marvel (2007) skoðuðu hvernig eftirliti var háttað með þjónustu sem var veitt 

beint eða í gegnum samning. Þau sýndu fram á að um leið og stofnunin, sem um ræðir, veitir 

ekki þjónustuna sjálf minnkar eftirlit hennar með þjónustunni og skapar þannig hættu á 

umboðsvanda þar sem stofnunin hefur ekki vald yfir þeim sem veita þjónustuna. Fleiri hafa 

bent á þennan vanda vegna óskýrs boðvalds og þau áhrif sem það hefur á ábyrgð þess sem er 

í forsvari (sjá t.d. Robinson, Shaw, Dutton, Grainger, Hopwood og Williams, 2000). Það er því 

alveg sama hvort um er að ræða samvinnuverkefni milli sveitarfélaga í gegnum samning, eða 

kaup á þjónustunni í gegnum annað sveitarfélag eða þriðja aðila: Þetta skapar umboðsvanda 

og óljósar valdheimildir. 

3.3 Umboðskeðjan hjá sveitarfélögunum 

Í grein sinni frá árinu 2000 fjallar Kaare Ström um umboðskeðjuna í þingræðisríkjum og hvernig 

keðjan hríslast frá kjósendum til kjörinna fulltrúa á alþingi og þaðan niður alla leið til almennra 
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starfsmanna. Innan sveitarfélaganna er hægt að horfa á að umboðskeðjan sé í raun 

sambærileg þeirri sem á sér stað í gegnum þingræði. Íbúar sveitarfélags kjósa sér fulltrúa í 

sveitarstjórn og verða þá íbúar umbjóðendur sveitarstjórnarmanna og veita þeim heimild til 

að taka ákvarðanir varðandi sín málefni. Um þetta er kveðið á í 3. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011 þar sem kemur fram að sveitarstjórnir starfi í umboði íbúa sveitarfélagsins. 

Sveitarstjórn velur sér framkvæmdastjóra sveitarfélagsins, það er að segja sveitar- eða 

bæjarstjóra, sem ber stjórnunarlega ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins. Sveitarstjórnin er þá 

umbjóðandi bæjarstjórans og bæjarstjóri fulltrúi sveitarstjórnar og starfar í hennar umboði. 

Bæjarstjóri verður umbjóðandi starfsmanna sveitarfélagsins sem starfa í umboði bæjarstjóra 

og svo framvegis. 

Tilgangur valddreifingar innan sveitarfélaganna er sá hinn sami og hjá ríkisvaldinu, það er 

að afhenda þeim vald sem hafa annað hvort sérþekkingu á og/eða tíma til að framkvæma þau 

verkefni sem umbjóðandinn hefur ekki. Slík valddreifing er nefnt valdframsal og sé hún 

framkvæmd innan sömu stjórnsýslustofnunar krefst hún almennt ekki sérstakrar 

lagaheimildar. Þess er þó krafist að sá sem fái valdið þurfi að vera hæfur til að fara með slíkt 

vald. Einnig er mikilvægt að huga að því að til þess að valdframsal geti átt sér stað innan 

sveitarfélags, svo sem til nefndar eða ráðs þurfi að vera kveðið á um það í samþykktum þess 

(Berglind Bára Sigurjónsdóttir, 2006). 

Gunnar Helgi Kristinsson (2007) bendir á að í þingræðisríkjum hefur ráðherra víðtækar 

heimildir til stjórnunar, svo sem með beinu boðvaldi yfir þeim starfsmönnum og verkefnum 

sem undir hann heyra. Einnig hefur ráðherra eftirlitsvald yfir sínu sviði. Hið sama má einnig 

segja um stjórnsýslu innan sveitarfélaganna. Þar hefur, samkvæmt 55. gr. Stjórnsýslulaga, 

bæjarstjóri vald yfir þeim starfsmönnum sem undir hann heyra, sem æðsti yfirmaður 

starfsmanna sveitarfélagsins. Bæjarstjóri getur því framselt vald sitt til sinna starfsmanna og 

nefnist valddreifing innan sömu stjórnsýslustofnunar innra valdframsal sem byggist almennt á 

réttarvenju og þarfnast ekki sérstakrar heimildar til að hún sé leyfð (Páll Hreinsson, 2005). 

Starfsmenn bæjarstjóra hafa þá fengið vald framselt til sín frá bæjarstjóra, vinna í hans umboði 

og ber að svara fyrir sín málefni til bæjarstjóra, eða síns næsta yfirmanns eftir því sem við á, 

sem svarar þá fyrir það til bæjarstjóra og svo framvegis. Sveitarfélög eru því engan vegin 

undanskilin þeirri hættu, sem getur skapast við framsal valds, það er að brestir komi í 

umboðskeðjuna vegna mismunandi hagsmuna bæjarstjóra og starfsmanna hans. 
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Mikilvægt er að huga að því að ef sveitarstjórn hefur ekki veitt nefnd, ráði eða starfsmanni 

vald til fullnaðarafgreiðslu mála þarf sveitarstjórnin sjálf að samþykkja allar ákvarðanir til að 

þær taki gildi til samræmis við 2. mgr. 42. gr. Sveitarstjórnarlaga (Berglind Bára Sigurjónsdóttir, 

2006). 

3.4 Valdframsal milli sveitarfélaga 

Eins og kemur fram í Sveitarstjórnarlögum sem og 1. mgr. 78. gr. Stjórnarskrár eru sveitarfélög 

sjálfstæð stjórnvöld sem ráða sínum málefnum sjálf. Þó er kveðið á um í Sveitarstjórnarlögum 

að ráðherra sveitarstjórnarmála fari með málefni sveitarfélaga. Ráðherra þarf að gæta að því 

að sjálfstjórn sveitarfélaganna sé virt og hefur í raun eingöngu hlutverk eftirlits sem og 

hagsmunagæslu með sveitarfélögum án þess að vera beinn valdboði. Þetta þýðir að ráðherra 

eða stofnanir ríkisins hafa ekki valdheimild yfir sveitarfélögum og geta því ekki framselt vald 

til þeirra, nema sérstök lagaheimild kveði á um slíkt. 

Fjallað hefur verið um framsal valds innan sömu stjórnsýslu hér að framan, það er þegar 

vald er framselt annað hvort af aðilum ríkis eða sveitarstjórnar og þá til þeirra aðila sem heyra 

beint undir umbjóðanda, svokallað innra valdframsal. Til er annars konar framsal á valdi sem 

á sér ekki stoð í lögum eins og þegar æðsti yfirmaður sveitarfélags eða ráðuneytis framselur 

vald beint til síns starfsfólks. Það framsal á valdi er oft stundað, svo sem þegar eitt sveitarfélag 

felur öðru sveitarfélagi að taka ákvarðanir fyrir sína hönd og nefnist það ytra valdframsal. 

Ytra valdframsal er þegar vald er framselt milli mismunandi stjórnsýslueininga, svo sem 

tveggja eða fleiri sveitarfélaga, eða jafnvel frá stjórnsýslustofnun til einkaaðila. Þegar um slíkt 

framsal er að ræða gilda aðrar reglur en um innra framsal og er þá mikilvægt að ganga skriflega 

frá því í upphafi hver fer með vald til að taka ákvarðanir í slíkum tilvikum. Slíkt framsal á valdi 

þarf einnig að vera heimilt samkvæmt lögum, eitthvað sem þarf ekki að skoða sérstaklega 

þegar um innra framsal er að ræða (Berglind Bára Sigurjónsdóttir, 2006). Þegar vald er framselt 

milli stofnana hefur það stjórnvald sem valdið fékk sömu skyldur og heimildir gagnvart íbúum 

eða þegnum eins og það stjórnvald sem valdið veitti (Páll Hreinsson, 2005). 

Ljóst er að sveitarfélög hafa heimild til að vinna saman að verkefnum, eins og fjallað var 

um í kafla 2.2. Sveitarfélög nýta þá heimild oft og vinna verkefni þvert á sveitarfélög. Þó svo 

að unnið sé sameiginlega að verkefnum þýðir það ekki endilega að ávallt sé valdi til 

ákvarðanatöku deilt til annars sveitarfélags í slíkri samvinnu. Verkefni geta verið unnin án þess 

að um ákvarðanatöku sé að ræða. Slík verkefni geta til dæmis verið þegar sveitarfélög nýta 
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samstarfsvettvang til umræðna um tiltekin málefni, þar sem fagfólk í málaflokkum hittast til 

að fá faglega sýn á verkefni og sem almennt samráð (SSH, e.d.a). 

Almennt er óheimilt að stjórnvald framselji vald sitt til hliðstæðs stjórnvalds, svo sem eitt 

sveitarfélag til annars nema sérstaklega sé kveðið á um það í lögum og er slík samvinna sem 

ekki styðst við lagaheimild ógild (Páll Hreinsson, 2005). Sveitarfélög vinna oft að verkefnum 

sem kalla á að ákvarðanir séu teknar á samráðsgrunni þeirra. Þá getur verið um það að ræða 

að eitt sveitarfélag fær vald til að taka ákvarðanir fyrir hönd annarra. Til þess að unnt sé að 

ákveða að eitt sveitarfélag fari með ákvarðanatökuvald fyrir annað þarf að kveða á um slíkt í 

samningi milli sveitarfélaganna, sem fjallar um það tiltekna verkefni. Í 93. gr. Sveitarstjórnar-

laga kemur enn fremur fram að í slíkum samningi milli sveitarfélaga er heimilt að semja um að 

annað sveitarfélagið taki stjórnvaldsákvarðanir fyrir hönd hins. Ríkar heimildir eru fyrir því að 

framselja vald á töku ákvarðana til annars sveitarfélags sé um það samið sérstaklega. Slíkt vald 

til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir fyrir hönd annars sveitarfélags er einnig heimilt ef um 

byggðasamlag er að ræða, sem var rætt um í kafla 2.2.2. Það þurfa þó að vera góðar ástæður 

fyrir því að vald sé framselt til annars sveitarfélags, svo sem vegna þess að sveitarfélagið sem 

gefur valdið frá sér sé ekki bært til þess að taka ákvarðanir eða að sveitarfélagið sem fær valdið 

sé betur til þess fallið en það sem veitti valdið frá sér. Að auki þurfa að vera til lagaheimildir 

fyrir því að heimilt sé að framselja vald til annarra aðila utan sveitarfélagsins (Berglind Bára 

Sigurjónsdóttir, 2006). 

Það er því alveg ljóst að þegar um er að ræða samvinnuverkefni milli sveitarfélaga eða 

jafnvel tveggja annarra stjórnsýslustofnana gerist það að valdmörk verða óskýr. Þar sem áður 

voru skýrar línur um hver bar ábyrgð og hafði heimild til valdtöku eru línur orðnar óskýrar og 

valdheimildir óljósar. Íbúar, sem voru áður umbjóðendur sinna kjörnu fulltrúa, hafa misst 

stöðu sína sem umbjóðendur og eru komnir með óljósa stöðu í umboðskeðjunni. Enn fremur 

hafa nýir umbjóðendur og fulltrúar tekið við af hefðbundna sambandinu milli kjósenda og 

kjörinna fulltrúa (Spicer, 2017). 

Inga Birna Ólafsdóttir (2013) bendir á að þegar um samvinnuverkefni milli sveitarfélaga sé 

að ræða sé eðlilegt að semja um það sérstaklega hvernig eigi að taka ákvörðun um þau 

verkefni. Þá er búið að móta fyrirfram og skrá slíkt í samning hver sé til þess bær að taka 

ákvarðanir í verkefninu, hvaða vald þeim aðila er fengið. Stjórnvaldsákvarðanir í samvinnu-

verkefnum eru þó almennt ekki heimilaðar, eingöngu ákvarðanir sem snúa að verkefninu 
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sjálfu. Eins og bent hefur verið á hér að ofan þarf að gera sérstakan samning ef ætlunin er að 

taka stjórnvaldsákvörðun í verkefninu og þá þarf sá aðili að vera til þess bær umfram þann 

sem gefur frá sér það vald. Hvað varðar akstursþjónustuna, sem rætt var um í kafla 2.3, er þar 

ekki um að ræða verkefni sem felur í sér stjórnvaldsákvarðanir heldur snýst ákvarðanataka í 

því verkefni um innra skipulag þjónustunnar og framkvæmd gagnvart þeim sveitarfélögum 

sem aðild eiga að því verkefni. Þó er um að ræða ytra valdframsal sveitarfélaganna til 

byggðasamlagsins með öllu því sem því fylgir eins og kom fram hér að ofan. 
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4 Samvinna sveitarfélaga  

Eins og komið hefur fram áður eru nú 72 sveitarfélög í landinu og ber þeim öllum að veita 

íbúum sínum lögbundna þjónustu, sama hver stærð þeirra er. Að halda utan um og veita íbúum 

þjónustu getur reynst litlum sveitarfélögum flókið. Þetta getur kallað á að sveitarfélögin nýti 

sér stærð og sérþekkingu annarra nálægra sveitarfélaga með þeim hætti sem þeim er unnt. 

Þannig getur verið sérstaklega mikilvægt fyrir lítil sveitarfélög að nýta sér það sem stærri 

sveitarfélög í nágrenni þess litla bjóða upp á eða hafa umfram þekkingu á. Flókin innviða-

uppbygging getur reynst minnstu sveitarfélögunum of flókin, bæði vegna skorts á mannafla og 

þekkingu, sem að sama skapi reynist stærri sveitarfélögunum auðveldari. 

Þegar tvö eða fleiri stjórnvöld, eins og sveitarfélög, ákveða að vinna saman að 

sameiginlegum málefnum, sem þeim ber að vinna að, kallast það samvinna sveitarfélaga (e. 

inter municipal cooperation – IMC eða shared services). Hægt er því að líta á IMC sem frávik 

hefðbundinnar veitingar þjónustu þar sem stjórnvald veitir þjónustu til sinna eigin þegna sem 

eru innan þeirra eigin landamæra (Spicer, 2017). Ef farin er þessi leið er þjónusta því ekki alltaf 

veitt af því stjórnvaldi sem greiðir fyrir hana (Eva Marín Hlynsdóttir, 2019). Í sinni grófustu 

mynd fjallar IMC um samvinnu milli mismunandi stjórnsýslustofnana sem er vissulega ekki nýtt 

í sjálfu sér, en farið hefur verið að fjalla skipulega um hugtakið og rannsaka hvaða áhrif það 

hefur á stofnanir eða sveitarfélög að starfa saman. Því til stuðnings bendir Spicer (2017) á að 

aukning hefur orðið á undanförnum árum á að stofnanir nýti sér slíka samvinnu og halda 

Thomson og Perry (2006) því fram að samvinna sé að verða ein af meginstoðum í starfi 

stjórnenda í opinberum störfum. Hugtakið er því frekar ungt sem slíkt, fyrstu merki um það í 

fræðunum eru að koma fram á seinni hluta síðustu aldar. Bendir McGuire (2006) til dæmis á 

að merki um samvinnu í opinbera kerfinu megi sjá frá 1960 og jafnvel sé hægt að rekja merki 

um slíkt frá bandaríska stjórnkerfinu á 19. öld, sem var í eðli sínu samvinnumiðað. Dæmum 

um samvinnu milli stjórnsýslustiga hefur fjölgað jafnt og þétt síðan á seinni hluta síðustu aldar 

enda þurfa sveitarfélög stöðugt að finna nýjar leiðir til að veita þjónustu á hagkvæmari hátt í 

því skyni að svara síauknum kröfum um þjónustu (Morse og Abernathy, 2015). Hugtakið er 

náskylt uppbyggingu tengslaneta í stjórnsýslu (e. networked governance), sem hafa nýlega 

komið fram þar sem megináhersla er lögð á að stofnanir vinni sameiginlega að verkefnum 

(Teles, 2016), enda bendir McGuire (2006) á að samvinna (e. collaboration) sé hið nýja form 

af stjórnsýslu (e. governance). 
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4.1 Dæmi um samvinnu sveitarfélaga 

Samvinna sveitarfélaga getur komið fram í ýmsum myndum. Einn helsti munurinn felst í því 

hvort þjónustan sé sameiginleg (e. shared) eða veitt í gegnum samning (e. contracted, Spicer, 

2017). Þegar samvinnan er sameiginleg, vinna tvö eða fleiri sveitarfélög saman að því að veita 

þjónustuna. Þau leggja þá bæði til úrræði og deila kostnaðinum við þjónustuna. Dæmi um slíkt 

getur verið byggðasamlagið Strætó sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu vinna 

sameiginlega að. Þegar þjónusta er veitt í gegnum samning kaupir sveitarfélag þjónustu af 

öðru sveitarfélagi sem er að veita þjónustuna. Sveitarfélagið sem kaupir þjónustuna greiðir þá 

fyrir hana, auk einhvers umsýslukostnaðar. Dæmi um slíkt verkefni er samvinna um 

félagsþjónustu hjá Kjósarhreppi og Mosfellsbæ (Kjósarhreppur, 2011). Þar hafa sveitarfélögin 

tvö gert með sér samning um að Mosfellsbær veiti íbúum Kjósarhrepps félagsþjónustu og 

Kjósarhreppur greiðir Mosfellsbæ fyrir þá þjónustu að viðbættum umsýslukostnaði. 

Samband sveitarfélaga í Bandaríkjunum, International City/County Management 

Association (ICMA), hefur skoðað hversu mikið var um samvinnuverkefni hjá stjórnvöldum og 

sýndu niðurstöður þar að um 20% þjónustunnar var veitt í gegnum samvinnuverkefni á 

árunum 1992-2007 (Hefetz, Warner og Vigoda-Gadot, 2012). Í Bandaríkjunum er algengara að 

samvinnan sé í því formi að stjórnsýslueiningarnar kaupa þjónustuna saman í gegnum samning 

(e. inter-local contracting, Warner og Hebdon, 2001) meðan stjórnvöld í Evrópu hafa 

eignarhald á og stjórna verkefnum frekar sameiginlega (e. joint operations eða joint entities, 

Bel og Warner, 2015). Að auki eru til margar aðrar gerðir af samvinnuverkefnum, eins og þegar 

sveitarfélög deila búnaði eða mannskap (e. resource sharing), þegar borgarar eða ákveðnir 

hópar starfa með stjórnvöldum (e. co-production) eins og Rauði krossinn gerir hér á landi með 

sjúkrabílaþjónustu, eða í gegnum styrkjakerfi (e. grants), enda hægt að horfa á 

samvinnuverkefni sem hálfgert yfirhugtak yfir margs konar útfærslu á samvinnu milli stofnana 

(Morse og Abernathy, 2015). Í rannsókn Evu Marínar Hlynsdóttur (2019) á 

samvinnuverkefnum á Íslandi kemur fram að allur gangur sé á því hvort sveitarfélög hér leiti í 

samvinnuverkefni. Sveitarfélög, sem eru mjög dreifbýl, hafa síður tök á að nýta sér slíka 

samvinnu og þau sveitarfélög, sem eru stærri, þurfa síður á því að halda þar sem þau eru þá 

sjálfum sér nóg um flest sem viðkemur sinni þjónustu. 

Í útjaðri vesturhluta borgarinnar Des Moines í Iowafylki í Bandaríkjunum eru smábæirnir 

Clive, Urbandale og West Des Moines. Þeir tóku ákvörðun um að fara saman að reka 
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fjarskiptaþjónustuna Westcom fyrir lögreglu, sjúkraflutninga og slökkvilið, en samanlagður 

íbúafjöldi bæjanna þriggja er undir 100.000 manns. Áður höfðu bæirnir þrír verið að reka hvert 

sína þjónustumiðstöð til að veita þessa þjónustu með starfsfólki allan sólarhringinn með öllu 

því óhagræði sem fylgir því að reka sólarhringsþjónustu í jafn fámennum bæjarfélögum. 

Undirbúningur verkefnisins tók 18 mánuði og eftir stendur að sérstök stofnun sem bæirnir 

hafa jafnt eignarhald yfir – Westcom – sér um fjarskiptaþjónustuna fyrir alla þrjá bæina. Stjórn 

er yfir stofnuninni þar sem sitja fulltrúar allra bæjanna og stjórnarformaður er ætíð einn af 

bæjarstjórunum þremur. Hér er því um að ræða svipað fyrirkomulag og byggðasamlag eins og 

Strætó. Lykill að góðum árangri þessa verkefnisins segja fulltrúar sveitarfélaganna þriggja að 

sé í fyrsta lagi gagnkvæmt traust, í öðru lagi þarf að horfa til þess að um langtímaárangur af 

þjónustunni til borgaranna sé að ræða, en ekki megi láta skammtímaárangur ráða út frá eigin 

sveitarfélagi. Í þriðja lagi segja þeir að mikilvægt sé að allir bæirnir eigi þjónustuna jafnt, þó 

svo að ein borgin sé stærri en önnur og sátt um slíkt þurfi að liggja fyrir áður. Að lokum segja 

þeir að til þess að svona verkefni nái góðum árangri þarf að vera mikill og góður pólitískur 

stuðningur (Thurmaier, 2006). 

Dollery, Kortt og Drew (2016) halda því fram að samvinna milli sveitarfélaga sé mun líklegri 

til árangurs ef sveitarfélögin hafa val um að starfa saman að verkefnum, eins og í tilviki 

Westcom hér fyrir ofan, í staðin fyrir að þau séu þvinguð með lögum til að starfa sameiginlega. 

Í kafla 2.1 kom stuttlega fram dæmi um verkefni sem íslensk sveitarfélög voru þvinguð til að 

starfa saman að, nánar tiltekið málefni fatlaðs fólks, en þar var litlum sveitarfélögum gert að 

starfa saman að málefnum fatlaðs fólks ef sveitarfélag hafði ekki að minnsta kosti 8.000 íbúa. 

Sú þvingaða samvinna féll þó úr gildi með nýjum lögum um þjónustu við fatlað fólk og er 

sveitarfélögum nú frjálst að skipuleggja sína þjónustu sjálft, sama hver stærð þeirra er. Flest 

sveitarfélögin eru enn starfandi saman að þeim málefnum en hafa þá með nýjum lögum val 

um hvort þau starfa saman að þeim eða sinna sínum málum sjálf. Engar niðurstöður liggja því 

fyrir um hvort þvinguð samvinna sveitarfélaga á Íslandi hafi skilað af sér verri samvinnu en ef 

þau hefðu frjálst val um samvinnuna. 

4.2 Markmið með samvinnu 

Tilgangur samvinnu milli stofnana er að ná fram hagræði eða bættri stjórnsýslu sem gagnast 

báðum aðilum enda lítill tilgangur með samvinnu nema hún skapi aukið virði fyrir alla 

hlutaðeigandi. Tilgangur slíkrar samvinnu getur einnig verið sá að íbúar upplifi það ekki að 
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verið sé að framkvæma tvöfalda þjónustu þó svo að það snúist oft um það að þegnar telja 

stundum að bæði ríki og sveitarfélög, eða þjónusta ríkis og sýslu eins og í Bandaríkjunum, séu 

að veita sömu þjónustu til þegnanna (Abernathy, 2009). Í þessu samhengi er því hægt að horfa 

svo á að sveitarfélög séu að sækjast eftir samvinnu til að auka virði þjónustunnar bæði 

gagnvart sveitarfélaginu, sem og íbúum þess, á þann hátt að bæta viðhorf eða upplifun íbúa. 

Slíkt virði getur einnig falist í meiri skilvirkni í veitingu þjónustunnar (Morse og Abernathy, 

2015) eða auknum áhuga pólitískt kjörinna fulltrúa á málaflokkunum (Feiock, 2007). 

Eitt af markmiðum samvinnu milli stjórnsýslueininga getur falist í því að kaupa 

sérfræðiþekkingu, sem er ekki til staðar hjá hinu sveitarfélaginu (Soukopová og Vaceková, 

2018), eða kaupa önnur úrræði sem eru ekki til staðar í sveitarfélaginu (Teles, 2016). Önnur 

ástæða samvinnu getur einnig verið sú að ná fram nýrri eða betri útkomu en stofnunin hefur 

getað veitt áður (Abernathy, 2009). Nokkuð ljóst er að það geta verið ýmsar ástæður fyrir því 

að sveitarfélög sækist eftir samvinnu, hvort sem þeim er skylt lögum samkvæmt að veita 

þjónustuna sameiginlega eða ekki. 

Ein af helstu ástæðunum fyrir samvinnu virðist þó almennt vera sú að sveitarfélögin telja 

að hún feli í sér fjárhagslega hagkvæmni (sjá t.d. umræðu hjá Miltenberger, 2015; Bel og 

Warner, 2015; Bel og Warner, 2016 og Morse og Abernathy, 2015). Hún felst þá í því að það 

sé talið ódýrara að fara í samvinnu með öðru sveitarfélagi eða jafnvel kaupa þjónustu af því, 

að miklu leyti vegna þess að meiri hagkvæmni felist í því að þjónusta sé veitt til fleiri 

einstaklinga en eitt sveitarfélag getur veitt. Niðurstöður þar sem sýnt var fram á fjárhagslega 

hagkvæmni við samvinnu komu til dæmis fram í rannsókn Soukopová og Vaceková frá 2018. Í 

rannsókn Warner (2011) sögðu 65% aðspurðra að ástæða samvinnu væri fjárhagsleg 

hagkvæmni. Þó virðast vera margir fræðimenn sem hafa sýnt fram á að þessi fjárhagslega 

hagkvæmni sé ekki endilega á rökum reist og Bel og Warner (2015) benda á að þörf sé á að 

rannsaka tengsl samvinnu við kostnað til að hægt sé að leggja fram skýrari gögn um tengslin 

þar á milli. Allers og de Greef (2018) tóku saman gögn í Hollandi um samvinnu sveitarfélaga 

þar sem kom í ljós að sveitarfélögin þar náðu ekki fram fjárhagslegu hagræði, auk þess sem 

minnstu og stærstu sveitarfélögin beinlínis töpuðu á slíkri samvinnu með auknum fjárútlátum. 

Bel og Warner (2015) benda þó á að sveitarfélög á Spáni hafa sýnt fram á lækkun kostnaðar 

við samvinnu, en þar er meðalfjöldi íbúa í sveitarfélögum undir 6.000. Dollery o.fl. (2016) halda 

því hins vegar fram að lítil og dreifbýl stjórnvöld hagnist ekki af samvinnu þar sem kostnaður 
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við að halda úti slíku samstarfi geti verið meiri en sú fjárhagslega hagkvæmni sem getur hlotist 

af henni. Undir þetta taka Soukopová og Vaceková (2018) og Bel og Warner (2015), þar sem 

kostnaður vegna slíkrar samvinnu virðist fara vaxandi með fleiri en 10.000 íbúum í 

sveitarfélagi. Kostnaður vegna samvinnu er einnig hærri þegar þjónustan er keypt af aðilum 

sem eru rekin með hagnaðarsjónarmið í huga. Samkvæmt rannsókn Evu Marínar Hlynsdóttur 

(2019), sem er ein af fáum rannsóknum um samvinnu sveitarfélaga á Íslandi, koma fram 

svipaðar niðurstöður og hjá Dollery o.fl. (2016) og Soukopová og Vaceková (2018) og virðist 

svo vera sem samvinna sveitarfélaga á Íslandi sé ekki endilega fjárhagslega hagkvæm fyrir 

minnstu sveitarfélögin. Þrátt fyrir það virðist oft vera sem það séu minnstu sveitarfélögin sem 

sækjast frekar eftir samvinnu við önnur sveitarfélög en þau sem stærri eru (Arntsen, Torjesen 

og Karlsen, 2018). Það passar ágætlega við það sem Holzer og Fry (2011, sjá í Warner, 2015) 

halda fram, þar sem fjárhagsleg hagkvæmni við veitingu þjónustu næst að þeirra mati við 

20.000-25.000 íbúa hjá sveitarfélögum og því sé sérstaklega eftirsóknarvert fyrir minnstu 

sveitarfélögin að leita eftir samstarfi. Þórir Sveinsson (2014) gerði rannsókn á samstarfi og 

hagkvæmni í rekstri sveitarfélaga á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og samkvæmt hans 

niðurstöðum telja sveitarstjórnarmenn þar að sú samvinna sem sveitarfélögin stunda á 

svæðinu leiði til hagkvæmari niðurstöðu fyrir þau. Þær niðurstöður eru þó byggðar á huglægri 

upplifun sveitarstjórnarmanna og engar rauntölur liggja á bak við þær niðurstöður og því ekki 

hægt að bera saman rekstur áður og eftir að samvinnan hófst. 

4.3 Kostir og gallar samvinnu 

Abernathy (2009) hefur tekið saman niðurstöður rannsókna yfir helstu kosti og galla við 

samvinnu á þjónustu milli stofnana. Þar kom fram að helstu kostir séu þeir að koma í veg fyrir 

að samskonar þjónusta sé í boði á fleiri en einum stað þegar nóg er að einn aðili sinni henni. 

Hún dregur einnig úr samkeppni milli stofnana þar sem þær þurfa þá ekki að keppast um hver 

veitir betri þjónustu. Þegar færri aðilar veita þjónustuna geta íbúar frekar skilið og tekið þátt í 

þeirri þjónustu, sem veitt er, sem skapar því aukna lýðræðislega þátttöku. Það sem oftast hefur 

verið talið sem kostur við samvinnu vegna þjónustu er hversu mjög hún bætir þjónustu. Þetta 

er vegna þeirrar þekkingar sem byggist upp þegar þjónustan er á hendi færri aðila, auðveldara 

verður einnig að sækja fræðslu og nálgast úrræði. 

Að sama skapi hefur Abernathy (2009) tekið saman helstu ókosti við samvinnu. Í fyrsta lagi 

getur verið stór galli ef stofnun er orðin of stór og benda niðurstöður rannsókna á að æskilegra 
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sé að stofnanir, sem hyggja á samvinnu, séu af meðalstærð og sé það betra en gríðarlega stórar 

stofnanir. Abernathy skilgreinir þó ekki nánar hvað sé stór stofnun og hvað sé meðalstærð. 

Einnig hefur verið bent á að með of mikilli samvinnu verður of lítil samkeppni sem getur leitt 

til minni þróunar á þjónustu og þar af leiðandi verri þjónustu til almennings. Þau vandamál 

sem koma upp geta þynnst út hjá of stórum stofnunum og þau ekki ratað fyrir sjónir íbúa 

ásamt því að íbúaþátttaka verður minni í öðrum málum. Þegar búið er að semja um veitingu 

þjónustu þýðir það að færri aðilar séu að veita þjónustuna sem leiðir til þess að minna val 

verður fyrir almenning um þjónustuna. Teles (2016) bendir á að erfitt getur verið að stjórna 

samvinnu milli sveitarfélaga vegna þess breytileika sem er til staðar milli þeirra. Sá breytileiki 

getur til dæmis verið kominn til af mismunandi ferlum, menningu innan sveitarfélagsins, 

þekkingar starfsmanna og slíks. Einnig getur það skapað togstreitu ef sveitarfélögin eru 

misstór, á þann hátt að minni sveitarfélög séu hrædd við að missa valdið til þeirra stærri. 

Donald F. Kettl (2006) telur einnig að þegar ábyrgð er dreifð milli stofnana, eins og þegar mörg 

sveitarfélög starfi saman, þýði það einnig auknar líkur á að stofnanirnar geti komi sér undan 

ábyrgð. 
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5 Niðurstöður 

Það samkomulag sem skrifað var undir á árinu 2014 og samningur Strætó við þá verktaka, sem 

þeir sömdu við um aksturinn, mun renna út í árslok 2019. Undirbúningsvinna vegna þessa 

hefur staðið yfir í tæp tvö ár eða frá því seint árið 2017. Þá hófu félagsmálastjórar samtalið um 

hvað tæki við þegar núverandi samningur rennur út. Það samtal hefur þó ekki eingöngu verið 

tekið hjá félagsmálastjórum því samtalið hefur einnig átt sér stað við fulltrúa Strætó. Ljóst er 

þó að ekki hafa öll sveitarfélögin verið alltaf sátt við það samkomulag sem var gert um 

þjónustuna, og lýsti Hafnarfjarðarbær því til dæmis yfir þegar örfáir mánuðir voru liðnir af 

samningnum árið 2015 að þeir væru að hugsa um að rifta samningnum (Hallgrímur Indriðason, 

2015). Að auki tilkynnti bærinn snemma árs 2019 að hann myndi ekki taka þátt í áframhaldandi 

sameiginlegu verkefni akstursþjónustu með hinum sveitar-félögunum á höfuðborgarsvæðinu 

vegna hás kostnaðar við sameiginlegu þjónustuna (Þórdís Arnljótsdóttir, 2019). 

Fram kemur í inngangi þessarar ritgerðar, sem og kafla 2.3, að ýmislegt fór úrskeiðis við 

samvinnuverkefni akstursþjónustunnar. Ef til vill hefði mátt koma í veg fyrir einhverja þá þætti 

ef hugað hefði verið að þeim áður en farið var af stað með verkefnið. Til þess að næsta 

fyrirhugaða samstarf um akstursþjónustuna gæti orðið farsælla en það verkefni sem hefur 

verið fjallað um í þessari ritgerð er mikilvægt að horfa á hvað megi læra af því sem fór ekki 

nægilega vel og hverju þyrfti þá að breyta til þess að auka líkur á því að næsta samstarf yrði 

farsælla. Í niðurstöðukaflanum verður verkefnið skoðað í ljósi þeirra kenninga sem fjallað 

hefur verið um hér að framan með það fyrir augum að kenningarnar skýri hvers vegna ýmsir 

þættir verkefnisins fóru úrskeiðis. 

5.1 Hvað fór úrskeiðis við verkefnið 

Ljóst er að ýmsir þættir í aðdraganda og framkvæmd sameiginlegrar akstursþjónustu fatlaðs 

fólks á höfuðborgarsvæðinu gengu illa og voru óskýrir. Sérstaklega eru það fjórir þættir í því 

ferli sem hægt er að skoða og læra af. Í fyrsta lagi er ljóst að það ferli að taka ákvörðun um að 

fara sameiginlega í akstursþjónusta tók nokkur ár, það er frá því að farið var að ræða um 

sameiginlega þjónustu árið 2006 allt þar til skrifað var undir samkomulagið árið 2014, ferli sem 

hefði ekki þurft að taka jafn langan tíma og raun ber vitni. Í öðru lagi hefur komið fram hér að 

valdheimildir ofan að voru óljósar og óskýrar, og er þá vísað í valdheimildir félagsmálastjóra, 

SSH með bæjarstjóra í forsvari og sveitarfélögin sjálf auk valdheimilda byggðasamlagsins 

Strætó með sína eigendur, stjórn sem og framkvæmdastjórn. Í þriðja lagi hafa hlutverk hvers 
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og eins aðila ekki verið nægjanlega skýr. Þetta voru hlutverk félagsmálastjóranna, 

byggðasamlagsins Strætó og sveitarfélaganna sjálfra. Í fjórða lagi er mjög skýrt að ferli 

breytinganna sjálfra var ekki stýrt nægilega vel og hefði til þess þurft að hafa einhvern sem 

fylgdi öllum breytingum og ákvörðunum eftir, það er breytingastjóra eða verkefnastjóra 

breytinganna sem hefði haft heildaryfirsýn yfir alla þætti verksins. 

Hér á eftir verður fjallað um hvern og einn þessara þátta og ályktanir dregnar um þá. 

5.1.1 Ferli ákvarðanatöku 

Ríkar heimildir eru fyrir því að sveitarfélag veiti sínum starfsmönnum heimild til töku 

ákvarðana. Ytra valdframsal, svo sem þegar eitt sveitarfélag veitir öðru sveitarfélagi vald til 

töku ákvarðana fyrir sína hönd, þarfnast hins vegar sérstakrar samþykktar og lagastoðar 

(Berglind Bára Sigurjónsdóttir, 2006) og er slík samvinna án þeirra heimilda ógild (Páll 

Hreinsson, 2005). 

Kafli 2.3.1 fjallar um forsögu þess að ákvörðun var tekin um að sveitarfélögin færu saman 

að veita akstursþjónustu til fatlaðra notenda sinna. Þar kemur fram að fyrsti vinnuhópurinn 

sem var settur af stað til að skoða veitingu þjónustu þvert á sveitarfélögin var settur af stað 

árið 2006. Þá var það að frumkvæði velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, það er eins af 

sveitarfélögunum sem ætluðu sér að veita þjónustu og var skipað fulltrúum sveitarfélaganna 

og hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Þó svo að eitt verkefni hópsins hefði verið að skoða 

möguleika á sameiginlegri akstursþjónustu tók hópurinn ekki afstöðu til þess þáttar. 

Farið var af stað með annan vinnuhóp árið 2011, framkvæmdahóp SSH um ferðaþjónustu 

fatlaðs fólks, og var þar yfirlýstur tilgangur hópsins að ná fram hagræði við aksturinn með 

samnýtingu á honum þvert á sveitarfélögin. Þátttakendur í þeim hópi voru margir hverjir hinir 

sömu og í hópnum sem settur var af stað 2006. Þessi hópur var hins vegar settur af stað undir 

formerkjum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) sem er, eins og áður hefur 

komið fram, sameiginlegur málsvari sveitarfélaganna. Þessi hópur tók, ólíkt fyrri hópnum, 

afstöðu til samvinnunnar og lagði til að fara í sameiginlegt útboð á þjónustunni. 

Þrátt fyrir að framkvæmdahópur SSH tæki afstöðu til þess að fara í sameiginlegt útboð var 

ekki farið af stað með verkefnið fyrr en eftir að þriðji hópurinn var stofnaður, það er 

undirbúningshópur SSH um útboð á ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Sá hópur vann með 

niðurstöður framkvæmdahópsins og var einnig settur af stað undir formerkjum SSH. Ólíkt 
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hinum tveimur var þessi hópur ekki settur af stað til að taka afstöðu til sameiginlegrar þjónustu 

heldu til að útfæra tillögur seinni hópsins. 

Hvers vegna kemur fram þessi munur á niðurstöðum þeirra tveggja hópa sem áttu að taka 

afstöðu til þess hvort sveitarfélögin færu í þjónustuna saman, það er þeim fyrsta og svo 

framkvæmdahópi SSH? Hóparnir voru báðir skipaðir fulltrúum sveitarfélaga, þar á meðal voru 

félagsmálastjórar úr sveitarfélögunum. Hóparnir höfðu báðir það verkefni að koma með 

tillögur að samræmdri þjónustu. Fyrri hópurinn tók ekki afstöðu til þess, en sá seinni gerði það. 

Hér er hægt að draga þá ályktun að hluti skýringarinnar geti verið að sá sem veitti hópnum 

valdið stýrði niðurstöðu hópanna. Fyrri hópurinn er stofnaður að frumkvæði velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar, sem hefur ekki vald yfir öðrum sveitarfélögum eins og komið hefur fram í 

þessari ritgerð. Seinni hópurinn er stofnaður undir merkjum SSH, sameiginlegs málsvara 

sveitarfélaganna. Einnig hefur komið fram í þessari ritgerð að SSH hefur engar valdheimildir 

yfir sveitarfélögunum eða starfsmönnum þeirra. Í samstarfs-verkefnum eins og hér að ofan 

hafa því starfsmenn sveitarfélaganna almenna heimild til töku ákvarðana fyrir hönd síns 

sveitarfélags, þar sem þá er um innra framsal að ræða, ef þeir fá valdið afhent frá þeim sem 

með valdið fer. Heimildin er ekki ekki til staðar ef eitt sveitarfélag óskar eftir að starfsmaður 

annars sveitarfélags taki ákvörðun fyrir þeirra hönd. Samkvæmt þessu er því hægt að álykta 

að þegar taka þarf ákvarðanir, sem hafa áhrif á fleiri en eitt stjórnvald, sé líklegra að ákvörðun 

sé tekin ef hópur er stofnaður undir sameiginlegum merkjum, með vísun til innra valdframsals, 

en ekki af einu stjórnvaldi úr hópnum ef ekki liggja fyrir skýrar heimildir þess stjórnvalds til að 

leggja til eða taka ákvarðanir fyrir hönd annarra stjórnvalda í hópnum. 

Árið 2011 gerði Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar úttekt á byggðasamlögunum á 

höfuðborgarsvæðinu (þar á meðal Strætó) þar sem kom fram að einn af göllum í innra starfi 

byggðasamlaganna sé einmitt skortur á samfellu í ákvarðanatöku. Einnig benti hún á að ekki 

væri nægilega vel skilgreint hvernig og hvar eigi að taka ákvarðanir um stór sameiginleg mál 

(Innri endurskoðun, 2011). Þessi ábending Innri endurskoðunar hefur mikla vísun í þann 

ákvarðanavanda sem þetta verkefni hefur glímt við. 

Eins og kom fram í kafla 4 getur samvinna farið fram í gegnum sameiginleg samningskaup 

sem virðist vera algengara í Bandaríkjunum (Warner og Hebdon, 2001) eða í gegnum 

sameiginlega stjórnun verkefna, eins og í Evrópu (Bel og Warner, 2015). Í akstursþjónustu-

verkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu virðist vera um að ræða blöndu af báðum 
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leiðum. Hin evrópska er þá þar sem sveitarfélögin taka sameiginlega ákvörðun um útboð, 

hverjum þau kaupa þjónustuna af, hvernig sameiginlegum reglum skuli háttað og slíku. Að auki 

fóru sveitarfélögin að fordæmi Bandaríkjamanna og ákváðu að framkvæmd þjónustunnar yrði 

í höndum utanaðkomandi aðila, það er að segja Strætó. Ekki er lagt mat á það hér hvort kostir 

eða gallar fylgi því að beita slíkri blöndu aðferða, enda ekki að finna í fræðunum að slíkt hafi 

verið skoðað sérstaklega. Hins vegar er hægt að segja að sú staðreynd að Strætó er 

byggðasamlag í eigu sveitarfélaganna með stjórn, framkvæmdastjórn og eigendavald, virðist 

hafa flækt málin enn frekar, en ef um væri að ræða fyrirtæki í einkaeigu. Ef Mynd 1 í kafla 2.3.3 

er skoðuð má sjá hversu flókið skipulag innan Strætó er. Sérstaklega virðist hafa verið flókið 

þegar þurfti að taka ákvarðanir um breytingar á þjónustunni, þar sem ekki virtist vera ljóst í 

þeim tilvikum hvernig skyldi afgreiða þær ákvarðanir og hver raunverulegur valdhafi slíkra 

ákvarðana var. Berglind Bára Sigurjónsdóttir (2006) hefur bent á að þegar um slíka starfsemi 

er að ræða á að vera ljóst að sá sem ber ábyrgð á ákvörðunum sé stjórn byggðasamlagsins. 

Einnig flækir það málin enn frekar að Stætó gat eingöngu tekið ákvarðanir að því sem sneri 

beint að þeim. Það má sjá nánar á Mynd 2 í kafla 2.3.3. Aðrir þættir verkefnisins voru á hendi 

sveitarfélaganna sjálfra, og þar með bæjarstjóra sem veittu valdið á ákvörðunum ekki til sinna 

félagsmálastjóra. Um þann skort á valdi til ákvarðanatöku er fjallað nánar í næsta kafla. 

5.1.2 Óljósar valdheimildir 

Umboðskenningin fjallar um samvinnu milli aðila, upplýsingar sem geta haft áhrif á 

samvinnuna ásamt því hvað gerist þegar aðilarnir búa ekki yfir sömu upplýsingum (Spremann, 

1987). Að veita umboð er þegar aðilar eða stofnanir treysta á að aðrir aðilar eða stofnanir 

starfi fyrir hönd sína að tilteknum málum (Mankiw og Taylor, 2017). Stofnanirnar eða aðilarnir 

hafa með öðrum orðum framselt vald sitt til annars aðila eða stofnunar. Bel og Warner (2015) 

hafa bent á að ábyrgðarvandi geti komið fram við samvinnuverkefni milli stofnana. Sá vandi 

endurspeglast að einhverju leyti í akstursþjónustunni. Ekki hefur alltaf verið ljóst í hugum allra 

aðila hver beri ábyrgð á ákveðnum þáttum, svo sem í aðdraganda breytinganna eins og ítrekað 

hefur komið fram. 

Akstursþjónustan er dæmi um verkefni þar sem bæði er um samráðsvettvang að ræða hjá 

félagsmálastjórum sveitarfélaganna, en einnig er þar verkefni sem krefst þess að teknar séu 

ákvarðanir þvert á sveitarfélögin. Borgarstjóri og bæjarstjórar hafa framselt vald til ákvarðana-

töku vegna sameiginlegrar ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til sinna félagsmálastjóra 
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með því að gera félagsmálastjóra faglega og fjárhagslega ábyrga fyrir verkefninu. Var slíkt gert 

í nafni SSH með samkomulagi sveitarfélaganna undirrituðu af borgarstjóra og bæjarstjórum í 

maí 2014 (SSH, 2014a). Þar segir í 4. gr: 

Samráðshópur félagsmálastjóra ber faglega og fjárhagslega ábyrgð á verkefninu. Hann 
skal skipaður einum fulltrúa úr hverju sveitarfélagi. Verkefni samráðshópsins er að stuðla 
að góðu samstarfi og móta sameiginlegar reglur um þjónustuþætti og þjónustustig fyrir 
ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu, en sveitarfélögin ákveða hvert um sig 
þjónustustig og gjaldskrár. Einnig fjallar hópurinn um breytingar sem verða á lagaumhverfi 
þessa málaflokks og áhrif þeirra, þjónustugjöld, kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaganna 
og gjaldskrá grunnþjónustu við notendur eftir því sem við á... Samráðshópurinn leggur 
tillögur sínar fyrir stjórn SSH til samþykktar. 

Þrátt fyrir hinn eiginlega skilning að félagsmálastjórar beri faglega og fjárhagslega ábyrgð 

á verkefninu er þó hægt að segja sem svo að valdheimildin sé í mótsögn við sjálfa sig. Fyrst er 

nefnt að félagsmálastjórar beri faglega og fjárhagslega ábyrgð, en þar á eftir kemur fram að 

þeir „fjalli um“ verkefnið og „leggi tillögur sínar fyrir stjórn“. Að auki er hvergi nefnt hvernig 

hin fjárhagslega ábyrgð endurspeglast og hvað felist í því að bera slíka ábyrgð. Við höfum áður 

skilgreint hugtakið ábyrgð og hún felur í sér að þeir sem bera ábyrgð þurfa að svara fyrir þær 

ákvarðanir sem þeir taka og þeim því á einhvern hátt refsað fyrir sínar ákvarðanir séu þær 

rangar (Bovens, 2007). 

Ekki verður séð að um raunverulega dreifingu valds yfir verkefninu til félagsmálastjóranna 

sé að ræða og ekkert þar sem gefur til kynna að þeir hafi nokkuð vald til ákvarðanatöku heldur 

einungis tillögurétt. Samkvæmt samkomulaginu hafa bæjarstjórar því eingöngu veitt 

félagsmálastjórum ákveðið umboð til að fjalla um verkefnið. Umboðskenningin segir að 

dreifing valds felist í því að fulltrúar beri ábyrgð fyrir hönd síns umboðsmanns (Mankiw og 

Taylor, 2017). Veiting valds og þar með ábyrgðar er einn megingrunnur þess að kerfi 

stjórnsýslunnar gangi upp, eins og fjallað hefur verið um í kafla 3. Þeir sem eru hærra settir 

veita sínum undirmönnum vald til töku ákvarðana og að fjalla um mál. 

Hér er dæmi um að veiting valds hafi ekki átt sér stað, það er þó svo að félagsmálastjórar 

fjalli um verkefnið hafa þeir ekki vald til töku ákvarðana um það og samkvæmt því gátu þeir 

því engan vegin borið pólitíska ábyrgð á þeim ákvörðunum sem voru teknar. Veiting valds til 

félagsmálastjóra var því eingöngu í orði en ekki raunverulega dreift til þeirra eins og 

umboðskenningin hefur kennt okkur. Einnig hefur komið fram áður að raunverulegt vald til 

töku ákvarðana innan Strætó lá á herðum stjórnar Strætó þar sem hún telst sambærileg 
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fastanefnd sveitarfélaga (Berglind Bára Sigurjónsdóttir, 2006). Þar sem valddreifing á sér ekki 

stað til félagsmálastjóra er ekki hægt að líta öðruvísi á það en að um verulega óskilvirkni sé að 

ræða vegna þessa verkefnis, þar sem fjalla þarf um verkefnið á einum stað og bera allar tillögur 

undir valdboða til umfjöllunar og ákvarðanatöku. Komið hefur fram áður að samkvæmt 42. gr. 

Sveitarstjórnarlaga hefur sveitarstjórn heimild til að fela einstökum starfsmönnum 

sveitarfélaga fullnaðarafgreiðslu mála, dæmi um innra valdframsal. Það skal þó bent á að 

sameiginlegur vettvangur getur ekki tekið ákvarðanir um hvort og hversu mikil fjárútlát 

sveitarfélaga eigi að vera í sameiginlegum málum eins og akstursþjónustunni. Slíkar ákvarðanir 

þarf alltaf að leggja fyrir öll sveitarfélögin og þau að samþykkja til þess að þau megi eiga sér 

stað. Því hefði ekkert átt að vera því til fyrirstöðu að félagsmálastjórum væri veitt heimild til 

að bera raunverulega ábyrgð á þeim ákvörðunum sem eru teknar um akstursþjónustuna, að 

stórum fjárhagsákvörðunum undanskildum. 

Eftir að sameiginleg þjónusta fór af stað og ýmsir vankantar komu upp við framkvæmdina 

var sett af stað framkvæmdaráð um akstursþjónustuna. Það ráð fékk það hlutverk að bera 

faglega og fjárhagslega ábyrgð á rekstri akstursþjónustunnar innan vébanda Strætó og fékk 

fullt umboð frá eigendum og stjórn Strætó til að ráðast í þær breytingar, sem þurfti á að halda, 

til að bæta framkvæmd þjónustunnar. Einnig átti það að stjórna innleiðingu breytinga sem 

neyðarstjórnin, sem var sett af stað í upphafi árs 2015, lagði til. Framkvæmdaráðið tók þannig 

við vinnu neyðarstjórnarinnar („Skýrsla framkvæmdaráðs“, 2015). Þarna voru á þessum 

tímapunkti komnir tveir hópar með skilgreinda ábyrgð á verkefninu. Annar átti að bera faglega 

og fjárhagslega ábyrgð og hinn samskonar ábyrgð en innan Strætó. Ekki kemur fram nánari 

lýsing á því hvernig hin faglega og fjárhagslega ábyrgð innan vébanda Strætó lýsir sér eða hvað 

felst nákvæmlega í henni eða á hvaða hátt hún er ólík þeirri ábyrgð sem félagsmálastjórar áttu 

að bera, en báru þrátt fyrir það ekki. Ef til vill er hægt að horfa á þessa tvöföldu ábyrgð á þann 

hátt að þetta hafi verið lýsandi fyrir skort á raunverulegri ábyrgð til félagsmálastjóra. Á sama 

tíma og framkvæmdaráðið lagði fram ýmsar tillögur um hvað mætti gera betur í verkefninu 

fjölluðu félagsmálastjórar um verkefnið á sínum fundum en áttu ekki fulltrúa í hópi 

framkvæmdaráðsins. Hægt er að spyrja sig hvers vegna og hvernig framkvæmdaráðinu hafi 

verið veitt þetta vald sem félagsmálastjórum var ekki veitt. Ef hægt var að veita 

framkvæmdaráðinu vald yfir þeim ákvörðunum sem þurfti að taka á þessum tíma, var þá 

eitthvað því til fyrirstöðu að veita félagsmálastjórum sama vald? 
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Hér erum við komin að ákveðinni rót, það er að félagsmálastjórar fengu aldrei framselt til 

sín raunverulegt vald yfir verkefninu og gátu því á þessum tímapunkti, án auka valdheimildar, 

ekki tekið ákvörðun um þær breytingar, sem átti að gera, nema með því að leggja þær allar 

undir bæjarstjórana til ákvarðanatöku. Það hefur því enn verið á hendi bæjarstjóra eða 

bæjarstjórnar hvers sveitarfélags að bera ábyrgð á verkefninu. Það hver fór með valdið skiptir 

máli þegar verið er að skoða undirbúning þess að fara af stað með nýju sameiginlegu 

þjónustuna í upphafi árs 2015. Þetta skiptir einnig máli þegar hugað er að þeim hlutverkum 

sem hver og einn aðili eða hópur í ferlinu hafði og hversu illa skilgreind þau hlutverk voru. 

Út frá þessu öllu má sjá að mikilvægt er að huga að því hver býr yfir valdi þegar verkefnum 

er hrundið af stað. Til þess bær aðili þarf að gefa vald til þess sem mun fjalla um verkefnið og 

sá sem fjallar um verkefnið verður að hafa heimild til þess að taka ákvarðanir um það. 

5.1.3 Óskýr hlutverk 

Umboðskenningin hefur kennt okkur að þegar umbjóðandi veitir fulltrúa sínum vald yfir töku 

ákvarðana eða verkefnis getur það kallað á vanda vegna þess hve aðilarnir búa yfir mismiklum 

upplýsingum og umbjóðandi getur haldið eftir upplýsingum sem fulltrúinn fær ekki vitneskju 

um (Lupia, 2003; Ström, 2000). Í samvinnuverkefni akstursþjónustu er um að ræða að valdi 

hafi verið dreift til fulltrúa og það verkefni því ekki undanskilið því að glíma við umboðsvanda. 

Í stjórnsýsluúttekt Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar frá 2011 á byggða-samlögunum 

þremur á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að einstaklingar sem tengjast byggðasamlögunum 

(svo sem framkvæmdastjórar, formenn stjórnar og aðrir) töldu að ákveðið sambandsleysi væri 

oft til staðar milli stjórnar og eigenda byggðasamlaganna. Töldu viðmælendur þar að stjórnir 

hefðu stundum farið út fyrir valdsvið sitt án samþykkis eigenda, og er tekið dæmi því til 

stuðnings, það er breytingar á almennu leiðakerfi Strætó. Bendir Innri endurskoðun því á að 

mikilvægt sé að til þess að enginn vafi leiki á um hvaða umboð eigendur, sem og stjórn, hafa 

til töku ákvarðana sé nauðsynlegt að gera umboð stjórnar skýrara hvað varðar töku ákvarðana 

fyrir hönd byggðasamlagsins. Einnig sé því mikilvægt að þar sé kveðið skýrt á um hvenær 

nauðsynlegt sé að bera ákvarðanir undir eigendur. Á Mynd 2 í kafla 2.3.3 kom fram hversu 

flókið skipulag gagnvart akstursþjónustuverkefninu er, þar sem bæjarstjórar eru til dæmis í 

tveimur hlutverkum gagnvart því og sveitarfélögin eru eigendur Strætó en stjórna einnig 

veitingu þjónustunnar. 
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Komið hefur glögglega í ljós að hlutverk þeirra aðila sem komu að verkefninu, bæði í 

undirbúningi innleiðingar, sem og eftir að verkefnið hófst, voru ekki nægilega skýr. Eftir að 

samið var um verkefnið um mitt árið 2014 og Strætó tók að sér að bjóða út þjónustuna lagðist 

vinna samráðshóps félagsmálstjóra um akstursþjónustuna í hálfgerðan dvala fyrst í stað. 

Félagsmálastjórar litu svo á að Strætó hefði tekið við boltanum og hefði heildarinnleiðingu 

verkefnisins á sinni könnu. Strætó var vissulega með ákveðið verkefni, en hann taldi sitt 

verkefni snúa að því að bjóða út þjónustuna sem og að sameina þau tvö þjónustuver sem hann 

hafði starfandi á þeim tíma. Þjónustuverin voru annars vegar að veita þjónustu til almennra 

farþega Strætó og hins vegar var sérstök þjónustueining sem sá um akstursþjónustu fatlaðs 

fólks fyrir Reykjavík. 

Í grein sinni frá 2014 fjallar Salvör Nordal um aðdraganda bankahrunsins þar sem hún 

tekur dæmi af samráðshópi um fjármálastöðugleika sem var settur af stað árið 2006. Þessi 

hópur var settur af stað með skipunarbréfi og samkvæmt bréfinu átti hann að vera ráðgefandi 

og taka efni til umfjöllunar, nokkuð sem telst tæplega skýr útlistun á verkefnum hópsins. Þessi 

hópur fékk ekki nægar upplýsingar til að byggja ráðgjöf á og hafði meðal annars ekki næga 

yfirsýn yfir veikleika íslensks fjármálakerfis. Skilningur milli aðila um hlutverk hópsins var mjög 

mismunandi, enda skilgreining hópsins óskýr. Meðlimir hópsins töldu til dæmis að vettvangur 

þeirra væri óformleg skoðanaskipti, en Rannsóknarnefnd Alþingis taldi að hópurinn hefði 

gegnt mjög veigamiklu hlutverki. Úr varð að mikil togstreita skapaðist yfir hlutverk hópsins og 

þeim niðurstöðum sem hann átti að skila af sér gagnvart fjármálakerfinu. Sá vandi sem 

samráðshópurinn um fjármálastöðugleika og samráðshópur félagsmálastjóra standa frammi 

fyrir, það er óskýr og illa útskýrð hlutverk, eru að miklu leyti sambærileg. 

Dennis F. Thompson (2017) hefur bent á að innbyggt í flestar stofnanir sé flókið ferli 

ákvarðanatöku þar sem sjaldnast er um að ræða að einungis einn einstaklingur komi að töku 

ákvarðana og sé þar með einn ábyrgur. Þar með verður erfitt að sjá og sanna hver nákvæmlega 

ber ábyrgð á þeim ákvörðunum sem eru teknar. Salvör Nordal (2014) bendir einnig á að það 

geti einnig þýtt að þeir einstaklingar sem ættu að bera ábyrgð geti skotið sér undan ábyrgð 

með því að benda á aðra. Félagsmálastjórar, sem báru hina faglegu og fjárhagslegu ábyrgð á 

verkefninu, töldu ekki að þeir bæru ábyrgð á að fylgjast með innleiðingu þeirra breytinga sem 

áttu sér stað heldur að það væri á ábyrgð Strætó. Fjallað var þó um verkefnið á fimm fundum 

hópsins á seinni hluta ársins 2014 og snerust þeir fundir að miklu leyti um skipan annars 
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undirhóps um akstursþjónustuna sem myndi starfa í umboði samráðshóps félagsmálastjóra 

sem og fulltrúa félagsmálastjóra í þjónustuhópi akstursþjónustunnar sem átti að fjalla um 

framkvæmd þjónustunnar og tók til starfa í janúar 2015. Fulltrúi Strætó kom á tvo af þessum 

fundum samráðshópsins þar sem farið var yfir aðdraganda innleiðingarinnar en ekkert kom 

fram þar sem fulltrúar Strætó eða félagsmálastjórarnir töldu að þyrfti frekara inngrips við 

(Innri endurskoðun, 2015). 

Hér sjáum við dæmi um umboðsvanda sem þetta verkefni átti við að glíma. Umbjóðendur, 

í þessu tilviki sveitarfélagið eða bæjarstjórar, höfðu veitt umboð til sinna félagsmálastjóra. Að 

auki hafði Strætó fengið umboð frá bæjarstjórum. Strætó og félagsmálastjórar bjuggu yfir 

ákveðnum upplýsingum um verkefnið sem þeir miðluðu ekki til sinna umbjóðenda. Ekki er því 

ólíklegt að telja að ástæða þess að ekki var talin þörf á inngripi eða breytingum á þessum 

tímapunkti hafi verið sú að enginn einn aðili hafði heildar yfirsýn yfir það sem var í gangi og 

báðir þessir aðilar töldu hinn aðilann hafa skýr hlutverk um það sem þeim bæri að gera, það 

er skýrt dæmi um umboðsvanda. Gunnar Helgi Kristinsson (2007) benti á að til þess að minnka 

líkur á slíkum brestum í umboðskeðjunni sé annars vegar hægt að beita því boðvaldi sem 

umbjóðandi hefur heimild til og hins vegar að sinna eftirliti með þeim fulltrúum sem heyra 

undir umbjóðandann. Til þess að geta sinnt eftirliti og haft yfirsýn yfir alla þá þætti sem 

verkefninu tilheyrði hefði því þurft innleiðingar- eða breytingarstjóra sem hefði getað tryggt 

að nauðsynlegar upplýsingar bærust milli umbjóðanda og fulltrúa í verkefninu. 

5.1.4 Innleiðingarstjórn 

Eftir að skrifað hafði verið undir samkomulag um sameiginlega akstursþjónustu og Strætó þar 

með formlega tekinn við verkefninu, sem umsýsluaðli, byrjaði verkefnið að fara úr böndunum 

með þeim afleiðingum sem hafa verið taldar upp fyrr í þessari ritgerð og sjá má í kafla 1.1 og 

2.3.2. Eins og kemur fram í skýrslu Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar (2015) var enginn 

einn aðili sem hafði yfirsýn yfir eða stjórnaði þeim miklu breytingum sem áttu sér stað í 

akstursþjónustunni frá undirskrift samkomulags 2014 þar til farið var að aka eftir samningnum 

í upphafi árs 2015. Strætó hafði skrifað undir samning og þjónustulýsingu um þjónustuna. 

Ekkert hafði verið kveðið á um í þeim gögnum að Strætó skyldi stjórna breytingunum. 

Félagsmálastjórar sem áttu að bera faglega og fjárhagslega ábyrgð á verkefninu töldu enn 

fremur að Strætó væri með þann bolta eða veittu því ekki athygli að huga þyrfti sérstaklega að 

þessum þætti né að það væri í þeirra verkahring. Þar með var gríðarlega stóru verkefni hrundið 
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af stað án þess að ábyrgð breytingaferlisins væri ljós. Hér er ekki lagt mat á hvort annar hvor 

aðilinn hefði frekar átt að stjórna breytingunum, eingöngu er verið að benda á þá staðreynd 

að hvorugur aðilinn taldi það í sínum verkahring. Bæjarstjórar fólu félagsmálastjórum faglega 

og fjárhagslega ábyrgð, en allar ákvarðanir áttu þó að vera teknar af bæjarstjórum. Strætó 

kom inn sem umsýsluaðili en ekki var samið um að fyrirtækið tæki ábyrgð á breytingaferlinu 

né var hugað að því að nokkur utanaðkomandi ætti að sjá um það. Sem fyrr hefur komið fram 

var stofnað framkvæmdaráð í mars 2015 eftir að neyðarstjórn hafði verið sett yfir verkefnið 

og átti ráðið meðal annars að stjórna innleiðingu þeirra breytinga sem neyðarstjórnin hafði 

lagt til. Í skýrslu framkvæmdaráðsins er bent á að sveitarfélög og fulltrúar velferðarþjónustu 

hafi ekki verið nægilega virkir þátttakendur og gerendur í öllu breytingaferlinu. Hér er því verið 

að benda á annars vegar bæjarstjóra sem báru lokaábyrgð á verkefninu í umboði 

sveitarstjórnar, ásamt hópi félagsmálastjóra. Að auki fjallaði framkvæmdaráðið um ýmsa aðra 

þætti sem hefði þurft að huga að, svo sem að samráðshópur félagsmálastjóra ætti að hafa 

skýrara hlutverk varðandi þjónustuna. 

Strætó hefur bent á að sveitarfélögin hefðu átt að veita þeim greinarbetri upplýsingar um 

þá notendur sem væru að koma í þjónustu til þeirra og það hefði verið einn af þeim þáttum 

sem hefði haft áhrif á hversu illa gekk að veita þjónustuna í upphafi. Samkvæmt bréfi frá 

Strætó, sem voru viðbrögð við skýrslu Innri endurskoðunar um þátt Strætó í breytingunum, 

hafði Strætó kallað eftir ítarlegum upplýsingum um notendur til sveitarfélaganna án þess að 

þau veittu Strætó þær upplýsingar og þannig hefði það ekki verið á ábyrgð Strætó að 

upplýsingar hafi skort um notendur og þjónustan því ekki svarað þörfum notenda (Innri 

endurskoðun, 2015). Strætó hafði þó fyrirliggjandi upplýsingar um notendur sína úr Reykjavík, 

enda lágu þær fyrir þar sem Strætó var þá þegar að þjónusta þann hóp notenda. Þrátt fyrir 

það var ekki hægt að sjá að Strætó næði að veita betri þjónustu til Reykvíkinga á þessum tíma, 

svo sem með því að þekkja þá í sjón, enda um nýja bílstjóra hjá verktaka að ræða. 

Samið hafði verið við verkfræðistofuna Verkís vegna undirbúnings á útboðinu og hafði 

Verkís lagt fram nokkur atriði sem þyrfti að huga að við breytingarnar áður en þær áttu sér 

stað. Verkís lagði til dæmis til að breytingarnar færu fram að sumri til en ekki þegar starfsemin 

væri í fullum gangi, eins og raunin varð þegar farið var af stað 1. janúar. Einnig lagði Verkís til 

að ef ætti að segja starfsmönnum upp vegna breytinganna þá skyldi slíkt ekki gert fyrr en sama 

dag og ný þjónusta tæki við (Innri endurskoðun, 2015). Þessar tillögur Verkís skiluðu sér ekki 
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inn í þá vinnu sem fór fram. Hvers vegna er erfitt að segja til um, en ef til vill vegna þess að 

enginn bar sérstaka ábyrgð á að fylgja þeim tillögum eftir. Hægt er þó að draga þá ályktun að 

einn einstaklingur með heildaryfirsýn yfir verkefnið hefði ef til vill fylgt þessum tillögum eftir 

til að ganga úr skugga um eða auka líkur á að verkefnið færi sem best af stað. 

Því virðist vera svo að þeir aðilar sem komu að verkefninu bæði fyrir og eftir hafi verið 

sammála um að heildaryfirsýn yfir verkefnið hefði verið nauðsynleg strax frá upphafi, sem er 

þáttur sem hefur verið vanmetinn eða hreinlega gleymst í ferlinu. 

5.2 Mat á útkomu verkefnisins 

Þegar horft er á sameiginlegt verkefni eins og akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuð-

borgarsvæðinu út frá kenningum um samvinnu sveitarfélaga hafa fræðimenn bent á að huga 

þurfi að ýmsum þáttum áður en farið er af stað í slík verkefni. 

Í doktorsritgerð sinni bendir Abernathy (2009) á að mikilvægt sé að ná fram hagræði og 

skilvirkni fyrir þjóðfélagið með því að veita ekki margfalda þjónustu á sömu svæðum. Í 

ritgerðinni er hann þó að vísa í að mismunandi stjórnsýslustig séu ekki að veita samskonar 

þjónustu á sömu svæðum, það er að ríki og sveitarfélög veiti ekki tvöfalda þjónustu. Þrátt fyrir 

það á þessi umræða einnig við um það þegar í boði er samskonar þjónusta af sama 

stjórnsýslustigi af hendi ólíkra stjórnvaldseininga, svo sem tvær ríkisstofnanir eða tvö 

sveitarfélög. Dæmi um slíkt er þegar akstursþjónusta fatlaðs fólks var framkvæmd af 

mismunandi fyrirtækjum og farþegar sitt úr hvoru sveitarfélaginu voru sóttir af sitt hvorum 

bílnum þar sem sveitarfélögin höfðu ekki sammælst um að veita þjónustuna sameiginlega. Þar 

upplifðu notendur og aðstandendur mikið óhagræði og óskilvirkni í þjónustu sveitarfélaganna 

og að farið væri illa með þeirra almannafé sem íbúar í sveitarfélögunum. Samkvæmt 

Abernathy er því mikilvægt að huga að því að starfa saman að sams konar þjónustu sem er 

veitt á nálægu svæði eins og í tilfelli akstursþjónustu höfuðborgarsvæðisins. 

Daniel E. Bromberg (2015) bendir réttilega á hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

áhrifum samvinnuverkefna milli opinberra stofnana sem hefur þau áhrif að stofnanir eiga erfitt 

með að nálgast gögn sem sýna hlutlaust fram á hvort æskilegt sé að fara af stað í slíka 

samvinnu eða ekki. Þrátt fyrir þá aukningu sem hefur átt sér stað í slíkum verkefnum erum við 

litlu nær um hvort þau séu að skila tilætluðum árangri öðruvísi en í hugum þeirra sem koma 

að þeim. Til þess að kalla fram að einhverju leyti lausn á þeim vanda hefur Bromberg gefið 

okkur ramma til að meta útkomu slíkra verkefna. Með því að meta þætti tengda frammistöðu 
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í verkefnunum geta stofnanir útbúið viðmið til að meta líklegan árangur samvinnuverkefna og 

nýtt sér þau í upphafi þegar farið er að huga að samvinnu við aðrar stofnanir. Hér á undan 

hefur verið fjallað um hvað fór úrskeiðis, hvernig hefði hugsanlega mátt koma í veg fyrir slík 

mistök og hvað hægt sé að læra af þeim fyrir önnur verkefni. Mikilvægt er því að staldra aðeins 

við og horfa á hvernig hægt er að meta útkomu þessa samvinnuverkefnis. 

5.2.1 Mat á frammistöðu samvinnuverkefna 

Mat á frammistöðu (e. performance measurement) snýst um að meta á skipulagðan hátt 

hvernig stofnun er að standa sig frá einum tímapunkti til annars (Boyle, 2000). Þetta er 

mikilvægt til að stofnun hafi á að skipa raunverulegum gögnum um árangur þess að starfa 

saman með öðrum stofnunum. Mat á frammistöðu getur enn fremur haft áhrif til að tengdir 

aðilar (svo sem pólitískir fulltrúar, íbúar og embættismenn) aðstoði við að bæta frammistöðu 

enn frekar, til að sýna fram á hvort verkefni skili árangri eða ekki og hverju ætti að breyta til 

að bæta frammistöðu verkefnisins enn frekar (Behn, 2003). 

Til þess að horfa á hvort árangur hafi náðst með verkefnum er hægt að bera saman 

árangur fyrir breytingar við árangur eftir breytingar eða hvort fyrirfram sett markmið hafi 

náðst (Bromberg, 2015). Áður hefur komið fram að með sameiginlegri akstursþjónustu átti að 

ná fram tveimur meginmarkmiðum. Hið fyrra var að ná fram fjárhagslegu hagræði með því að 

veita ekki margfalda þjónustu á sama svæðinu. Þar hefur markmiðið náðst að ákveðnu leyti, 

það er vissulega hægt að samnýta bíla og ferðir en eins og hefur komið fram hefur kostnaður 

við þjónustuna hins vegar aukist umfram þær væntingar sem settar voru fram í upphafi. Hitt 

meginmarkmið sameiginlegu þjónustunnar var að svara ákalli notenda sem voru óánægðir 

með þá þjónustu sem var veitt og þá sérstaklega þegar hugað var að því að ekki væri hægt að 

samnýta ferðir hjá fólki úr mismunandi sveitarfélögum sem voru að fara sömu leiðina. Til að 

fylgjast með ánægju notenda sinna hefur Strætó lagt fyrir þjónustukannanir undanfarin ár. 

Ekki er þó til könnun frá því áður en nýtt fyrirkomulag þjónustunnar hófst, þrátt fyrir að 

notendur hafi óskað eftir því (Innri endurskoðun, 2015). Á árunum 2017 og 2018 voru gerðar 

kannanir þar sem notendur voru spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með 

akstursþjónustu Strætó. Þar kom fram að á árinu 2017 voru 59% þeirra sem svörðuðu 

könnuninni ánægðir með þjónustuna og 16% óánægðir. Á árinu 2018 voru 49% ánægðir og 

20% óánægðir (Erlendur Pálsson, 2018). Til þess að við gætum sagt til um hvort þetta væri 

meiri ánægja en fyrir breytingar hefðum við þurft að hafa upphafsmælingu en slík könnun 
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liggur ekki fyrir. Höfundur þessarar ritgerðar hefur þó setið nokkra fundi með fulltrúum 

notenda í akstursþjónustunni og þar hefur komið fram að almennt séu notendur ánægðari 

með þjónustuna eftir breytingar en fyrir þær. Þar með er hægt að draga þá ályktun að þetta 

seinna markmið hafi náðst að einhverju leyti. 

5.2.2 Árangursríkir þættir samvinnu 

Til þess að skoða skipulega hvort hægt sé að draga ályktun um að samvinna sveitarfélaganna 

um akstursþjónustu sé árangursrík skulum við skoða þá þætti sem Bromberg (2015) hefur 

tekið saman um hvað hefur áhrif á frammistöðu í samvinnuverkefnum. Þá þætti má sjá í Töflu 

1. Verður hver og einn þáttur í þeirri töflu borinn saman við samvinnuverkefni um aksturs-

þjónustu hér á eftir. Samkvæmt Bromberg er mikilvægt að skoða hvaða þættir það eru sem 

hafa áhrif á frammistöðu í verkefnum til að hægt sé að meta hvort stofnanir eigi að taka þátt 

í slíkum verkefnum. 

Gagnkvæmni 

Fyrsti þáttur í Töflu 1 er gagnkvæmni og er þar vísað til þess að svo að samvinnuverkefni geti 

orðið farsælt þurfi traust að ríkja milli þeirra sem eru aðilar að verkefninu. Chen og Thurmaier 

(2009) greindu gögn úr könnun sem fram fór á árunum 1993-2004 í Iowa í Bandaríkjunum. Þar 

notuðu þeir gögnin til að skoða hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á upplifun þátttakenda 

af gengi samvinnuverkefna, það er að segja hvaða þættir það væru sem væru líklegir til að ýta 

undir að slík verkefni gangi vel. Þeir nefna í fyrsta lagi að gagnkvæmni eða traust þurfi að ríkja 

milli aðila, að þeir séu meðvitaðir um að ef þeir brjóti í bága við samkomulagið þá muni það 

hafa afleiðingar á báða bóga. 

Þegar við skoðum akstursþjónustuverkefnið höfum við séð að Hafnarfjarðarbær vill ekki 

lengur vera aðili að samkomulaginu, bæjarstjórar bera ef til vill ekki nægjanlegt traust til 

félagsmálastjóra þar sem þeir fengu ekki valdheimild til töku ákvarðana, fulltrúar Strætó og 

sveitarfélaganna bentu hver á annan eftir að verkefnið hafði farið illa af stað, ekki var hlustað 

á fulltrúa Verkís varðandi ýmsa þætti í ferlinu og fleira mætti upp telja. Allt þetta bendir til 

þess að skortur á trausti eða gagnkvæmri virðingu hafi átt sér stað milli aðila í ferlinu og í 

verkefninu. Samkvæmt Chen og Thurmaier er þessi stoð fyrir líkur á árangursríku samstarfi því 

brostin. Erfitt er þó að sjá að skortur á trausti hafi verið í upphafi verkefnisins, en þetta er 

þáttur sem við sjáum að hefur brostið eftir að verkefnið fór af stað. 
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Tafla 1. Þættir til að huga að vegna samvinnuverkefna. 

Þættir sem hafa áhrif á frammistöðu í samvinnuverkefnum                              Sjá Chen og Thurmaier (2009) 

Þáttur Þýðir 

Gagnkvæmni Traust ríkir milli aðila  

Jöfnuður Aðilar munu hagnast jafn mikið 

Sameiginlegur skilningur markmiða Aðilar leitast við að ná sömu markmiðum 

Aðlagað frá Bromberg (2015). 

Jöfnuður 

Næsti þáttur í Töflu 1 er jöfnuður, þar sem samstarf á að ganga út á að allir aðilar að 

samstarfinu eigi að græða jafn mikið á því og allir eigi að leggja jafn mikið til þess. Samkvæmt 

Chen og Thurmaier (2009) er mikilvægt að allir upplifi að þeir leggi jafnt til verkefna. Í 

niðurstöðum þeirra kom enn fremur fram að upplifun þeirra sem koma að samvinnu-

verkefnum er sú að þeim mun meiri jöfnuður sem ríkir milli aðilanna, þeim mun farsælla er 

verkefnið. Þetta er því mikilvægur þáttur í að meta hvort samvinnuverkefni séu að skila góðum 

árangri til allra aðila. 

Ekki þarf að leita lengra en að skoða gagnrýni Hafnarfjarðarbæjar á þjónustunni til að sjá 

að upplifun bæjarins er ekki sú að jöfnuður ríki milli aðila. Í frétt RÚV frá 2015 kemur til dæmis 

fram að Hafnarfjarðarbær gagnrýndi þann kostnaðarauka sem hefði átt sér stað hjá þeim eftir 

að verkefnið fór af stað og að sú aukning hefði verið mun meiri en hjá hinum sveitarfélögunum 

í verkefninu (Hallgrímur Indriðason, 2015). Hér er því skýrt dæmi um að sveitarfélagið telji að 

jöfnuður sé ekki til staðar milli sveitarfélaganna í samstarfinu. Það er því skiljanlegt að 

Hafnarfjarðarbær hafi bæði á árinu 2015 sem og á árinu 2019 (Þórdís Arnljótsdóttir, 2019) lýst 

því yfir að þeir hefðu ekki hug á að taka lengur þátt í samstarfinu og vilji starfa einir að 

akstursþjónustu í sínu sveitarfélagi. Hér er því önnur forsenda farsæls samstarfs brostin 

samkvæmt Chen og Thurmaier en líkt og með þáttinn á undan, það er gagnkvæmni, var gengið 

út frá því áður en verkefnið hófst að jöfnuður myndi ríkja milli sveitarfélaganna. Eftir að 

verkefnið fór af stað kemur hins vegar í ljós að eitt sveitarfélagið upplifir ekki jöfnuð. 

Sameiginlegur skilningur markmiða 

Þriðji þátturinn frá Chen og Thurmaier (2009) sem er mikilvægur til að aðilar í 

samvinnuverkefni upplifi að þau séu farsæl er að allir aðilar hafi sama skilning á þeim 

markmiðum sem verið er að vinna að. Aukin skilvirkni og bætt áhrif sem verkefnið hefur geta 
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verið þau markmið sem stofnanirnar eru að vinna að. Markmiðin þurfa ekki að fela í sér að ná 

fram meiri fjárhagslegri hagræðingu með samvinnunni. 

Markmið með sameiginlegu verkefni akstursþjónustu voru mjög skýr áður en farið var af 

stað með það. Í fyrsta lagi var mikill vilji hjá öllum, bæði sveitarfélögum sem og hagsmuna-

samtökum fatlaðs fólks, að ná fram hagræði í akstri með því að samnýta bíla þannig að fólk 

sitt úr hvoru sveitarfélaginu gæti nýtt sér sama bílinn. Að auki vildu sveitarfélögin ná fram 

fjárhagslegri hagræðingu með samnýtingu á þjónustunni, það er með því að eingöngu væri eitt 

þjónustuver, einn umgangur af bílaflota (færri bílar á götunni) og ein yfirstjórn yfir 

þjónustunni. Í upphafi er því hægt að segja að þessi þáttur frá Chen og Thurmaier hafi verið 

svo sannarlega til staðar. 

Annað mál er að þrátt fyrir að allir væru að starfa að sameiginlegum markmiðum má segja 

að þau hafi ekki náðst. Með því að Hafnarfjarðarbær segi sig úr sameiginlegri þjónustu hverfur 

hluti af hagræðinu af samnýtingu. Hafnarfjarðarbær, eða sá verktaki sem bærinn mun skipta 

við, mun þurfa að halda úti sérstökum bílaflota, hafa sérstakt þjónustuver og svo framvegis, 

þó svo vissulega verði það minna í sniðum en þjónustuver Strætó sem þjónustar mun fleiri en 

Hafnarfjarðarbær. Að auki virðist svo vera að hið fjárhagslega hagræði sem stefnt var að í 

upphafi hafi ekki náðst. Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á þann aukna kostnað 

sveitarfélaganna, en meðal annars var kostnaður við þjónustuverið vanáætlaður í upphafi. 

Einnig var gert ráð fyrir að sparnaður vegna sameiginlegrar þjónustu myndi koma fram, en í 

raun er ekki um sparnað að ræða heldur líklega frekar hægt að tala um að kostnaðarauki 

sveitarfélaganna varð minni en ef þau hefðu farið í verkefnið sitt í hvoru lagi. Þetta er meðal 

annars vegna þess að kominn var tími á að endurnýja bílaflota, meiri kröfur voru gerðar til 

öryggis í bílunum og fleira í þeim dúr. 

5.2.3 Aðrir þættir sem hafa áhrif á samvinnu 

Aðrir þættir sem Bromberg (2015) hefur tekið saman um hvað hefur áhrif á frammistöðu í 

samvinnuverkefnum má sjá í Töflu 2. Þar eru þættir sem geta komið í veg fyrir að árangur 

samvinnuverkefna verði nógu góður og eru þetta þættir sem Richard C. Feiock fjallar um í grein 

sinni frá 2009. 

Tafla 2. Aðrir þættir til að huga að vegna samvinnuverkefna. 

Aðrir þættir sem hafa áhrif á samvinnu                                                                                       Sjá Feiock (2009) 

Þáttur Þýðir 
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Lög og reglur Lög eða reglur standa ekki í vegi fyrir samvinnu 

Líkindi með stofnunum Stofnanirnar þurfa að passa vel saman 

Pólitísk staða Huga þarf að pólitísku landslagi 

Aðlagað frá Bromberg (2015). 

Lög og reglur 

Í grein sinni frá 2009 bendir Feiock í fyrsta lagi á að það lagaumhverfi sem stofnanir vinna eftir 

getur haft takmarkandi áhrif á samstarf milli stofnana svo sem með ofurflóknu 

skrifræðisumhverfi sem dregur úr skilvirkni samvinnunnar. Að sama skapi getur laga- eða 

regluumhverfið einnig verið þannig uppbyggt að það auðveldi að stofnanir fari í slíka 

samvinnu. 

Þegar við skoðum hið íslenska lagaumhverfi sem sveitarfélögum ber að vinna eftir og 

fjallað hefur verið um hér áður má segja að það ýti undir að sveitarfélög geti starfað saman og 

ekkert sjáanlegt sem ætti að takmarka slíka heimild. Bæði hafa sveitarfélögin heimild til þess 

að stofna byggðasamlög um þjónustu en einnig heimila Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 

almenna samvinnu um verkefni sem er hagkvæmt að fara í samvinnu um. Akstursþjónusta 

fatlaðs fólks er lögbundið verkefni allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og þurfa þau 

því öll að veita slíka þjónustu á þéttbyggðu svæði þar sem íbúar eiga oft leið á milli fleiri en 

eins sveitarfélags. Í samkomulagi sveitarfélaganna um sameiginlega akstursþjónustu (SSH, 

2014a, bls. 2) kemur enn fremur fram í 2. gr. að: „Litið er á höfuðborgarsvæðið sem eitt 

búsetusvæði og eitt atvinnusvæði með sameiginleg grunnkerfi og er ferðaþjónusta fatlaðs 

fólks eitt þeirra.“ Sveitarfélögin hafa sett sér sínar reglur hvert um akstursþjónustu, en þegar 

farið var að stað með sameiginlega verkefnið settu sveitarfélögin sér einnig sameiginlegar 

reglur um akstursþjónustu sem reglur hvers sveitarfélags byggja síðan á og mega ekki ganga 

gegn sameiginlegu reglunum (SSH, 2014b). 

Auk þess að ekkert sé sjáanlegt í lagaumhverfinu sem takmarki getu sveitarfélaga til 

samvinnu, hefur verið fjallað um það áður í þessari ritgerð að einnig sé hægt að semja um það 

að eitt sveitarfélag annist þjónustu fyrir hin. McGuire (2006) hefur nefnt að ýmislegt bendi til 

þess að farsælla gæti verið ef einungis eitt sveitarfélag sé í forsvari fyrir þjónustuna og hin 

sveitarfélögin kaupi þjónustuna af því sveitarfélagi. Reykjavík, sem stærsta sveitarfélagið í 

samvinnuverkefninu, gæti þannig orðið leiðandi sveitarfélag í aksturs-þjónustu. Það yrði þá í 

þeirri stöðu að eiga í samskiptum við Strætó vegna kostnaðar við akstur og aðra þætti í 

samskiptum við byggðasamlagið. Reykjavíkurborg yrði faglega og fjárhagslega ábyrg fyrir 



58 

verkefninu og tæki það hlutverk því af samráðshópi félagsmálastjóra. Reykjavík myndi sjá um 

að innheimta kostnað af ferðum til þeirra sveitarfélaga sem væru í samstarfinu og hafa alla 

yfirsýn yfir þessa þjónustu, það er þá yfirsýn sem vantaði þegar verkefninu var hrundið af stað 

í upphafi. 

Líkindi með stofnunum 

Annar þátturinn sem Feiock (2009) bendir á að geti hindrað árangursríka samvinnu er ef 

stofnanir í samvinnu eru innbyrðis ólíkar og eins ef þær eru staðsettar fjarri hver annarri. Slíkt 

getur orðið til þess að kostnaður við samvinnuna verði mun hærri en ella. Einnig getur það 

haft áhrif á þann hátt að það auki allt flækjustig í kringum samvinnuna sjálfa. 

Í akstursþjónustuverkefninu eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu aðilar. Sem 

sveitarfélög er innra skipulag þeirra að miklu leyti líkt, það er þau eru öll starfandi í sama 

lagaumhverfi og ber því öllum að fylgja sömu lögum. Þó svo að þau setji sér sínar eigin reglur 

um akstursþjónustuna þýðir það ekki að innra starfið sé eða verði ólíkt. Að auki eru öll 

sveitarfélögin staðsett á höfuðborgarsvæðinu og því staðsetning þeirra ekki hindrun vegna 

samstarfs. 

Einn helsti munurinn á sveitarfélögunum er þó stærð þeirra þar sem eitt sveitarfélagið er 

margfalt stærra en hin í samstarfinu. Mikilvægt er að huga að því að togstreita getur skapast 

þegar misstór sveitarfélög eru í samvinnu. Fræðin segja okkur að meiri líkur séu á að 

samvinnuverkefni verði vel heppnuð ef ein stofnun er í forsvari fyrir þau og aðrar stofnanir 

sem koma að verkefninu geri þá samning við þá stofnun. Sérstaklega er þetta mikilvægt þegar 

ein stofnunin er mun stærri en hinar þar sem slíkur stærðarmunur getur haft neikvæð áhrif á 

samstarfið gagnvart litlum stofnunum. Lítil sveitarfélög geta upplifað valdleysi gagnvart stóru 

sveitarfélagi eða jafnvel að hið stóra gleypi sjálfstæði og sjálfræði þess litla (Teles, 2016). 

Þetta getur skipt miklu máli í verkefni akstursþjónustunnar þar sem eitt stórt sveitarfélag 

er til staðar sem er tíu til tuttugu sinnum stærra en hin smæstu þar. Því getur skapast annað 

hvort vanmáttur hjá litlu sveitarfélögunum eða að staða Reykjavíkurborgar í öllu ferlinu geti 

orðið verulega ráðandi og gæti slíkt að sjálfsögðu haft áhrif á þær ákvarðanir sem eru teknar í 

ferlinu. Mikill stærðarmunur er á sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu þar sem minnsta 

sveitarfélagið er með innan við 5.000 íbúa og það stærsta með ríflega 120.000 íbúa. Bent hefur 

verið á að slíkur stærðarmunur geti verið til trafala, svo sem við sameiginlega stefnumörkun 

þar sem hagsmunir sveitarfélaga, sem eru svo ólík að gerð og stærð, fari illa saman (Innri 
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endurskoðun, 2011). Í nýjum Lögum um þjónustu við fatlað fólk nr. 38/2018 er í 6. mgr. 3. gr. 

gefin valdheimild til töku stjórnvaldsákvarðana til þess sveitarfélags sem er leiðandi í 

samskiptum og væri mögulega hægt samkvæmt því fyrir litlu sveitarfélögin að fela stærsta 

sveitarfélaginu, það er í þessu tilviki Reykjavíkurborg, að annast þjónustuna fyrir sína hönd. 

Minni sveitarfélögin gætu þá gert þjónustusamning við Reykjavíkurborg um kaup á 

þjónustunni. Með því fyrirkomulagi væri hægt að hafa valdheimildir skýrar og ákvarðanatöku 

ljósa og leiðandi sveitarfélagið myndi þá setja samræmdar reglur sem gilda á öllu svæðinu. 

Þessu til stuðnings bendir McGuire (2006) á að merki sjáist um það að meiri skilvirkni felist í 

því að ein stofnun sé í forsvari fyrir verkefni og stýri þeim en ef allir eru samábyrgir. Að auki 

kemur fram hjá Feiock (2007) að tímafrekt getur verið fyrir sveitarfélög að þurfa að semja um 

verkefni þar sem sveitarfélög geta til dæmis haft mismunandi reglur, stefnur eða gildi sem 

erfitt getur verið að samþætta í slíkri samvinnu. Því sé mikilvægt fyrir alla aðila að vega og 

meta kosti slíkrar samvinnu sem og tíma og fjármagn sem fer í að sinna eftirliti með þeim er 

veitir þjónustuna en þetta er mikilvægur þáttur til að samvinna geti gengið sem best (Hawkins 

og Carr, 2015). Þetta eru því mikilvægir þættir að huga að. Sveitarfélögin ættu því í fyrsta lagi 

að meta kosti og galla samvinnunnar sem best fyrirfram sem og að taka ákvörðun um hvort 

eitt sveitarfélag væri best í stakk búið til að annast þjónustuna á svæðinu fyrir hönd hinna 

sveitarfélaganna. 

Pólitísk staða 

Hið síðasta sem Feiock (2009) bendir á, og kemur fram í Töflu 2, er að mikilvægt sé að huga að 

því hvernig hið pólitíska landslag í stofnununum sé, svo sem hvort pólitískur vilji sé fyrir slíkri 

samvinnu. Yfirmenn stofnana geta haft sérstakan áhuga á slíkum verkefnum ef þau eru líkleg 

þeim sjálfum til framdráttar á framabrautinni. Sérstaklega farsæla samvinnu getur yfirmaður 

þannig nýtt til að sýna fram á eigin ágæti í starfi. Einnig geta pólitískir fulltrúar nýtt sér slík 

verkefni sér til framgangs í sínum pólitíska ferli. 

Þegar horft er á samvinnuverkefni akstursþjónustunnar er ljóst að pólitískur vilji var í 

upphafi fyrir samvinnunni. Sá vilji var bæði til kominn til að svara ákalli hagsmunasamtaka 

fatlaðs fólks, en slík hagsmunasamtök hafa almennt mikil áhrif á pólitíska fulltrúa með því að 

vera öflugur og hávær þrýstihópur. Einnig var viljinn til kominn vegna þess þrýstings sem von 

um fjárhagslegan ávinning var. Það er þó erfitt að segja til um hvort bæjarstjórar hafi hugsað 

sér að þetta verkefni yrði líklegt til árangurs og þar með rós í þeirra hnappagat. Það er hins 
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vegar líklegt að pólitískir fulltrúar hafi viljað fara af stað með þetta verkefni til að sýna fram á 

að þeir svari ákalli fatlaðs fólks og þar með að nýta það sér til framdráttar á pólitíska ferlinum. 

Segja má því að hin pólitíska staða hafi gert það að verkum að jákvæðni gagnvart því að fara í 

verkefnið sameiginlega hafi verið meiri og þar með ýtt undir að verkefninu var hrundið af stað.  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur samvinnuverkefni akstursþjónustu fatlaðs fólks verið skoðað þar sem öll 

sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, að Kópavogi undanskildum, starfa saman að því að veita 

fötluðu fólki akstur milli staða innan svæðisins. Í því verkefni eru öll sveitarfélögin samábyrg 

fyrir þjónustunni, engin ein stofnun er ábyrgari en önnur og allar ákvarðanir eru teknar 

sameiginlega um þjónustuna. Ýmislegt hefur komið í ljós við þá vegferð að skoða samvinnu-

verkefnið og hvort hægt hafi verið að meta það sem árangursríkt samstarf. Í upphafi 

ritgerðarinnar voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar sem hjálpa okkur við að skoða 

hvort samstarfið sé fýsilegt og árangursríkt. Að auki er hægt að nýta niðurstöðurnar til að svara 

þeirri spurningu hvort sveitarfélögin ættu að öllu óbreyttu að halda áfram í svipuðu samstarfi 

nú þegar samningur um sameiginlega þjónustu er að renna út í árslok 2019. 

Fyrsta rannsóknarspurningin sem sett var fram er: Hver ber endanlega ábyrgð í 

samvinnuverkefnum milli mismunandi stofnana þegar engin ein stofnun er í forsvari? Við 

höfum séð að ábyrgðarkeðjan verður flókin þegar búið er að dreifa valdi niður hana. Slíkt getur 

leitt til umboðsvanda. Það sem skapar þó meiri vanda hér er að ábyrgðarkeðjan hefur tekið 

breytingum þegar fleiri aðilar eru komnir inn í hana, sem er þá í okkar tilfelli tvenns konar 

aðilar. Það er í fyrsta lagi Strætó sem utanaðkomandi aðili sem fær valdi dreift til sín, en einnig 

eru það önnur sveitarfélög í samstarfinu. Við höfum einnig séð að allt ferli ákvarðanatöku 

verður flókið, bæði í kringum hóp félagsmálastjóra sem átti að bera faglega og fjárhagslega 

ábyrgð en fékk ekki raunverulegu valdi dreift til sín, sem og hjá Strætó sem byggðasamlagi í 

eigu sömu aðilanna sem eiga að bera ábyrgðina. 

Svarið er því á þann veg að allar stofnanirnar bera ábyrgð en ef raunverulegu valdi er ekki 

dreift til fulltrúa þurfa umboðsmenn (svo sem stjórnir eða bæjarráð) að bera þá ábyrgð 

sameiginlega og allar ákvarðanir eru því teknar með alla aðila samþykka. Hér skal þó minnt á 

það sem Bovens (2007) og Thompson (2017) hafa bent á að þegar margir bera sameiginlega 

ábyrgð verður erfitt að sjá hverjir koma að töku einstaka ákvarðana og á hvaða hátt; sem leiðir 

aftur að þeirri spurningu um hvort allir aðilar geti þá borið ábyrgðina jafnt. 

Næsta rannsóknarspurning var: Hvaða þættir eru það við samvinnuverkefni aksturs-

þjónustu sem ýta undir eða hindra árangur verkefnisins? Hér höfum við séð að þeir þættir sem 

hafa hindrað árangur akstursþjónustuverkefnisins hafa í fyrsta lagi verið skortur á trausti milli 

sveitarfélaganna og Strætó. Einnig hefur komið fram að sveitarfélög, eins og Hafnarfjörður, 
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eru ekki að upplifa að þau sitji við sama borð gagnvart kostnaði við þjónustuna. Sá þáttur 

virðist vera sérstaklega áhrifamikill við ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að segja sig frá 

samvinnuverkefninu. 

Að síðustu virðist það hafa hamlandi áhrif hversu mikill stærðarmunur er á sveitar-

félögunum, sérstaklega með tilliti til þess hversu Reykjavík getur auðveldlega farið í ráðandi 

stöðu gagnvart minni sveitarfélögunum. 

Þeir þættir sem hafa sérstaklega ýtt undir árangur verkefnisins er mikill vilji 

sveitarfélaganna að vinna að sömu markmiðum, hlusta á raddir notenda og hagsmunasamtaka 

og veita góða þjónustu. Sá vilji til samstarfs og að veitingu góðrar þjónustu er mikið til kominn 

frá pólitískum fulltrúum. 

Þriðja rannsóknarspurningin var: Hvers konar samvinna milli sveitarfélaga er æskilegust 

við akstur fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu? Þar sem samvinna milli stofnana þar sem ein 

stofnunin er mun stærri en aðrar í samstarfinu er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á verkefnið er 

hér lagt til, út frá fyrirliggjandi gögnum, að farin verði samningsleið við verkefnið. Lagt er því 

til að Reykjavíkurborg, sem stærsta sveitarfélagið, myndi sjá um að veita þjónustuna og hin 

sveitarfélögin þá gera samning við borgina um kaup á þjónustunni gegn ákveðnum 

umsýslukostnaði. Á þann hátt yrði ekki til togstreita í samstarfinu vegna mismunandi stöðu 

eða stærðar sveitarfélaganna. 

Síðasta rannsóknarspurningin sem á að svara hér var: Er fýsilegt að sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu séu saman í samvinnuverkefni með akstursþjónustu fatlaðs fólks? Þetta 

er nokkuð flókin spurning að svara, en jafnframt líklega sú mikilvægasta fyrir þetta verkefni. 

Komið hefur fram hér að það eru ýmsar ástæður fyrir því að taka þátt í samvinnuverkefni. 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru staðsett á þann hátt að farþegar eru mikið að ferðast 

milli sveitarfélaganna og samnýting bíla er möguleg og á sér oft stað. Til þess að vera ekki að 

veita margfalda þjónustu og hafa til dæmis mun fleiri bíla á götunum en væru við samnýtingu 

er fýsilegt að vera í samvinnu. Einnig er mikill vilji til þess að hlusta á notendur þjónustunnar 

sem hafa kallað eftir því að samnýta þjónustuna. Fyrra meginmarkmið sveitarfélaganna við að 

veita sameiginlega þjónustu var til að veita ekki margfalda þjónustu, svar við ákalli hagsmuna-

samtaka og notenda þjónustunnar. Það markmið náðist, en með því að Hafnarfjarðarbær dragi 

sig úr verkefninu verður samnýtingin vissulega minni. Til þess að veita ekki margfalda þjónustu 

á sama svæðinu er svo sannarlega fýsilegt að vera í samvinnu. 
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Því hefur verið haldið fram að fjárhagsleg hagkvæmni sé einn af helstu kostum samvinnu. 

Annað meginmarkmið sameiginlegrar akstursþjónustu var einmitt til að ná fram fjárhagslegri 

hagræðingu, markmið sem virðist ekki hafa náðst sé miðað við upplifun Hafnarfjarðarbæjar. 

Niðurstöður rannsókna um hvort minnstu sveitarfélögin græði á samvinnu eru nokkuð 

misvísandi. Ef við hugsum um Seltjarnarnes, minnsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu, 

ætti að vera mjög mikilvægt fyrir það að meta vandlega kosti og galla þess að taka þátt í slíku 

verkefni, með tilliti til þess hvort það geti veitt þessa þjónustu sjálft og það með hagkvæmari 

hætti. Að sama skapi væri skynsamlegt fyrir Mosfellsbæ, næst minnsta sveitarfélagið, að skoða 

einnig vel kosti og galla slíks samstarfs. Í því samhengi skal þó minnt á að rannsóknir hafa sýnt 

að dreifbýl sveitarfélög græða minna á samvinnu en þar sem þéttleiki byggðar er meiri, eins 

og á höfuðborgarsvæðinu. Erfitt er því að segja til um hvort sveitarfélögin ættu að vera í 

samvinnu eða sleppa henni alveg. Slíkt verður hvert og eitt sveitarfélag að meta fyrir sig með 

tilliti til kosta og galla slíkrar samvinnu. 

Þó að flest í þessari ritgerð hafi snúið að því að skoða samvinnuverkefni sveitarfélaga er 

hægt að yfirfæra margt af því sem komið hefur fram hér á aðrar stjórnsýslustofnanir, eins og 

ráðuneyti eða aðrar ríkisstofnanir þar sem skipulag annarra opinberra stofnana eru ekki ólík 

skipulagi sveitarfélaga, svo sem hvað varðar lagaramma, pólitískt umhverfi, boðvald og fleira. 

Að miklu leyti eru þetta því sömu þættir sem þarf að huga að áður en farið er af stað í stór 

samvinnuverkefni þó svo að rannsóknir hafi aðallega beinst að því að skoða sveitarfélög. 



64 

Heimildaskrá 

Abernathy, C. R. (2009). Service Delivery Consolidation, Governance and the Enhancement of 
Local Government Capacity: Creating a Service Consolidation Model (doktorsritgerð). 
http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/5/.  

Allers, M.A og de Greef, J.A. (2018). Intermunicipal cooperation, public spending and service 
levels. Local Government Studies, 44(1), 127-150. 

Arntsen, B., Torjesen, D.O. og Karlsen, T. (2018). Drivers and barriers of inter-municipal 
cooperation in health services – the Norwegian case. Local Government Studies, 44(3), 
371-390. 

Baxter, P. og Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and 
implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559. 

Behn, R.D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different 
measures. Public Administration Review, 63(5), 586-606. 

Bel, G. og Warner, M. (2015). Inter-municipal cooperation and costs: Expectations and 
evidence. Public Administration, 93(1), 52-67. 

Bel, G. og Warner, M. (2016). Factors explaining inter-municipal cooperation in a service 
delivery: A meta-regression analysis. Journal of Economic Policy Reform, 19(2), 91-115. 

Berglind Bára Sigurjónsdóttir (2006). Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti. 
Úlfljótur, 4, 545-606. 

Bouckaert, G., Peters, G. og Verhoest, K. (2010). The Coordination of Public Sector 
Organizations: Shifting Patterns of Public Management. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Bovens, M. (2007). Public accountability. Í E. Ferlie, L.E. Lynn Jr. og C. Pollitt (Ritstj.), The 
Oxford Handbook of Public Management (bls. 182-208). Oxford: University Press. 

Boyle, R. (2000). CPMR Discussion Paper 15: Performance Measurement in Local 
Government. Sótt af: 
https://www.researchgate.net/publication/279510381_Performance_measurement_in_l
ocal_government. 

Bromberg, D.E. (2015). Do shared services achieve results? The performance of interlocal 
agreements. Í A.C. Henderson (Ritstj.), Municipal Shared Services and Consolidation: A 
Public Solutions Handbook (bls. 105-122). New York: Routledge. 

Chen, Y. og Thurmaier, K. (2009). Interlocal agreements as collaborations: An empirical 
investigation of impetuses, norms, and success. American Review of Public 
Administration, 39(5), 536-552. 

Dollery, B., Kortt, M.A. og Drew, J. (2016). Fostering shared services in local government: A 
common service model. Australasian Journal of Regional Studies, 22(2), 225–242. 

http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/5/.%20(ekki
https://www.researchgate.net/publication/279510381_Performance_measurement_in_local_government
https://www.researchgate.net/publication/279510381_Performance_measurement_in_local_government


65 

Erlendur Pálsson (2018). Staða akstursþjónustu Strætó (minnisblað). Sótt af: 
https://www.straeto.is/uploads/files/563-9ae9ff01c5.pdf. 

Eva Marín Hlynsdóttir (2019). Local administrative capacity based on the preesence of expert 
staff in municipal city halls and inter-municipal cooperation entities. Stjórnmál og 
stjórnsýsla veftímarit, 15(1), 1-20. 

Feiock, R.C. (2007). Rational choice and regional governance. Journal of Urban Affairs, 29(1), 
47-63. 

Feiock, R.C. (2009). Metropolitan governance and institutional collective action. Urban 
Affairs Review, 44(3), 356-377. 

Fyrsti sérhæfði bíllinn til flutninga á fötluðum (24. febrúar 1977). Tíminn, 23, 2. 

Gunnar Helgi Kristinsson (2007). Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu. Stjórnmál 
og stjórnsýsla veftímarit, 2(3), 225-234. Sótt af: 
https://skemman.is/bitstream/1946/8955/1/b.2007.3.2.2.pdf. 

Hallgrímur Indriðason (2015, 22. maí). Hafnarfjarðarbær ræðir við Strætó. RÚV. Sótt af: 
https://www.ruv.is/frett/hafnarfjardarbaer-raedir-vid-straeto. 

Hawkins, C.V. og Carr, J.B. (2015). The costs of services cooperation: A review of the 
literature. Í A.C. Henderson (Ritstj.), Municipal Shared Services and Consolidation: A 
Public Solutions Handbook (bls. 17-35). New York: Routledge. 

Hefetz, A., Warner, M.E. og Vigoda-Gadot, E. (2012). Privatization and intermunicipal 
contracting: The US local government experience 1992-2007. Environment and Planning 
C: Government and Policy, 30, 675-692. 

Inga Birna Ólafsdóttir (2013). Samvinna sveitarfélaga. Meistararitgerð: Háskóli Íslands, 
lagadeild. 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar (2011). Stjórnsýsluúttekt á byggðasamlögunum, 
Strætó, Sorpu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar (2015). Sameiginleg ferðaþjónusta fatlaðs fólks á 
höfuðborgarsvæðinu. Aðdragandi, innleiðing og framkvæmd breytinga. 

Kettl., D.F. (2006). Managing boundaries in American administration: The collaboration 
imperative. Public Administration Review, 66, 10-19. 

Kjósarhreppur (2011). Verklagsreglur um framkvæmd samnings um félagsþjónustu (vefsíða). 
Sótt af: http://www.kjos.is/samthykktir-og-gjaldskrar/felagsthjonusta-kjosarhrepps/. 

Lupia, A. (2003). Delegation and its perils. Í K. Ström, W. C. Müller og T. Bergman (ritstj.), 
Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies (bls. 33-54). Oxford: Oxford 
University Press. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 

https://www.straeto.is/uploads/files/563-9ae9ff01c5.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/8955/1/b.2007.3.2.2.pdf
https://www.ruv.is/frett/hafnarfjardarbaer-raedir-vid-straeto
http://www.kjos.is/samthykktir-og-gjaldskrar/felagsthjonusta-kjosarhrepps/


66 

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. 

Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. 

Mankiw, N.G. og Taylor, M.P. (2017). Economics 4th edition. Hampshire: Cengage learning. 

Marvel, M.K. og Marvel, H.P. (2007). Outsourcing oversight: A comparison of monitoring for 
in-house and contracted services. Public Administration Review, 67(3), 521-530. 

McGuire, M. (2006). Collaborative public management: Assessing what we know and how 
we know it. Public Administration Review, 66, 33-43. 

Miltenberger, L. (2015). Lessons learned from the nonprofit-government relationship for the 
municipal government manager. í A.C. Henderson (Ritstj.), Municipal Shared Services and 
Consolidation: A Public Solutions Handbook (bls. 76-87). New York: Routledge. 

Morse, R.S., og Abernathy, C.R. (2015). Mapping the Shared Services Landscape. í A.C. 
Henderson (Ritstj.), Municipal Shared Services and Consolidation: A Public Solutions 
Handbook (bls. 143–160). New York: Routledge. 

O‘Leary, R., Gerard, C. og Blomgren, L. (2006). Introduction to the symposium on 
collaborative public management. Public administration review, 66, 6-9. 

Páll Hreinsson (2005). Valdmörk stjórnvalda. Tímarit lögfræðinga, 4, 447-494. 

Ragnhildur Helgadóttir (2011). Reglur um ábyrgð ráðherra. Skýrsla stjórnlaganefndar 2011: 
1. bindi, 303-311. 

Reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 
2019 nr. 145/2019. 

Reynir Jónsson (2012). Minnisblað: Akstur utan höfuðborgarsvæðisins. Svar við fyrirspurn 
Gunnars I Birgissonar á stjórnarfundi 28.09.2012. Sótt af: 
https://www.straeto.is/uploads/files/54-23e9f25437.pdf. 

Robinson, F., Shaw, K., Dutton, J., Grainger, P., Hopwood, B. og Williams, S. (2000). Who Runs 
the North East Now? A Review and Assessment of Governance in North East England. 
Durham: University of Durham. 

Salvör Nordal (2014). Ábyrgð, stofnanir og íslensk stjórnsýsla: Lærdómar af bankahruni. 
Stjórnmál og stjórnsýsla veftímarit, 10(1), 1-16. 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (1976). Sveitarstjórnarmál, 5, 237. Sótt af 
http://ssh.is/saga-ssh. 

Skýrsla framkvæmdaráðs ferðaþjónustu fatlaðs fólks til eigenda Strætó bs. (13. desember 
2015). Sótt af: 
http://www.ruv.is/sites/default/files/lokskyrsla_framkvaemdarads_ferdathjonustu_fatla
ds_folks_13.desember_2015.pdf. 

https://www.straeto.is/uploads/files/54-23e9f25437.pdf
http://ssh.is/saga-ssh


67 

Skýrsla sérstakrar stjórnar ferðaþjónustu fatlaðs fólks (5. mars 2015). Sótt af: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_borgarstjornarfundur/skyrsla_serstakrar_stjo
rnar_ferdatjonustu_fatlads_folks.pdf. 

Soukopová, J. og Vaceková, G. (2018). Internal factors of intermunicipal cooperation: What 
matters most and why? Local government studies, 44(1), 105-126. 

Spicer, Z. (2017). Bridging the accountability and transparency gap in inter-municipal 
collaboration. Local Government Studies, 43(3), 388-407. 

Spremann, K. (1987). Agent and Principal. Í G. Bamberg og K. Spremann (Ritstj.), Agency 
Theory, Information, and Incentives (bls. 3-37). Heidelberg: Springer-Verlag Berlin. 

SSH (2011a). Samþykkt samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sótt af: 
http://ssh.is/images/stories/Verkefni/Sam%C3%BEykktir%20SSH_a%C3%B0alfundur%20
2011.pdf. 

SSH (2011b). Framkvæmdahópur SSH um ferðaþjónustu fatlaðs fólks: Lokaskýrsla. Sótt af: 
https://www.ssh.is/images/stories/Skrslur_og_tgefi_efni/21_02_Verkefnahopur_21_Fer
dathjonusta%20fatladra_Lokaskyrsla_final.pdf. 

SSH (2014a). Sameiginleg ferðaþjónusta fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu: Samkomulag 
sveitarfélaganna. 

SSH (2014b). Sameiginleg ferðaþjónusta fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu: Sameiginlegar 
reglur. 

SSH (2016). Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 40 ára (vefsíða). Sótt af: 
http://ssh.is/saga-ssh. 

SSH (2018). Ársskýrsla á aðalfundi 16. nóvember 2018: Yfirlit yfir starfsemi samtakanna 
2014-2018. Sótt af: 
http://ssh.is/images/stories/Adalfundir_SSH/Adalfundur_2018/Arsskyrsla-
SSH_adalfundur-2018_2018_11_14_pg.pdf. 

SSH (e.d.a). Verkefni SSH (vefsíða). Sótt af: http://ssh.is/verkefni. 

SSH (e.d.b). Byggðasamlög (vefsíða). Sótt af: http://ssh.is/byggdasamlog. 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. 

Sveitarstjórnarlög nr. 8/1986. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

Strætó bs. (2013). Eigendastefna Strætó bs. Sótt af: https://straeto.is/uploads/files/466-
ce6994d1d3.pdf. 

Strætó bs. (2015). Starfsreglur stjórnar Strætó bs. Sótt af: 
https://straeto.is/uploads/files/422-82011fe43e.pdf. 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_borgarstjornarfundur/skyrsla_serstakrar_stjornar_ferdatjonustu_fatlads_folks.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_borgarstjornarfundur/skyrsla_serstakrar_stjornar_ferdatjonustu_fatlads_folks.pdf
http://ssh.is/images/stories/Verkefni/Sam%C3%BEykktir%20SSH_a%C3%B0alfundur%202011.pdf
http://ssh.is/images/stories/Verkefni/Sam%C3%BEykktir%20SSH_a%C3%B0alfundur%202011.pdf
http://ssh.is/saga-ssh
http://ssh.is/byggdasamlog
https://straeto.is/uploads/files/466-ce6994d1d3.pdf
https://straeto.is/uploads/files/466-ce6994d1d3.pdf
https://straeto.is/uploads/files/422-82011fe43e.pdf


68 

Strætó bs. (e.d.a). Fyrirtækið. Sótt af: https://www.straeto.is/is/um-straeto/fyrirtaekid. 

Strætó bs. (e.d.b). Bílarnir. Sótt af: http://www.akstursthjonusta.is/15. 

Strætó bs. (e.d.c). Eigendur, stjórn og skipurit. Sótt af: https://www.straeto.is/is/um-
straeto/eigendur-stjorn-og-skipurit. 

Ström, K. (2000). Delegation and accountability in parliamentary democracies. European 
Journal of Political Research, 37, 261-289. 

Teles, F. (2016). Local Governance and Inter-municipal Cooperation. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

Thompson, D.F. (2017). Designing responsibility: The problem of many hands in complex 
organizations. Í J. van den Hoven, S. Miller og T. Pogge (Ritstj.), The Design Turn in 
Applied Ethics (bls. 32-56). Oxford: University Press. Sótt af: 
https://dash.harvard.edu/handle/1/37092148. 

Thomson, A.M. og Perry, J.L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. Public 
Administration Review, 66, 20-32. 

Thurmaier, K. (2006). High-intensity interlocal collaboration in three Iowa cities. Public 
Administration Review, 66, 144-146. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar (2008). Samantekt starfshóps um ferðaþjónustu fyrir fatlaða 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Warner, M. (2011). Competition or cooperation in urban service delivery. Annals of Public 
and Cooperative Economics, 82(4), 421-435. 

Warner, M. (2015). Municipal Size, Resources, and Efficiency: Theoretical Bases for Shared 
Services and Conolidation. Í A.C. Henderson (Ritstj.), Municipal Shared Services and 
Consolidation: A Public Solutions Handbook (bls. 3-16). New York: Routledge. 

Warner, M. og Hebdon, R. (2001). Local government restructuring: Privatization and its 
alternatives. Journal of Policy Analysis and Management, 20(2), 315-336. 

Þórdís Arnljótsdóttir (2019, 19. mars). Ferðaþjónustu fatlaðra breytt í Hafnarfirði. RÚV. Sótt 
af: https://www.ruv.is/frett/ferdathjonustu-fatladra-breytt-i-hafnarfirdi. 

Þórir Sveinsson (2014). Samstarf sveitarfélaga á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra: Áhrif 
samstarfs á lýðræði og hagkvæmni í rekstri sveitarfélaga. Meistararitgerð: Háskóli 
Íslands, stjórnmálafræðideild. 

https://www.straeto.is/is/um-straeto/fyrirtaekid
http://www.akstursthjonusta.is/15
https://www.straeto.is/is/um-straeto/eigendur-stjorn-og-skipurit
https://www.straeto.is/is/um-straeto/eigendur-stjorn-og-skipurit
https://dash.harvard.edu/handle/1/37092148
https://www.ruv.is/frett/ferdathjonustu-fatladra-breytt-i-hafnarfirdi

