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Útdráttur 

Sameining sveitarfélaga hefur mikið verið í umræðunni enda er það skýr stefna yfirvalda að 

sameina sveitarfélög. Helstu rökin fyrir sameiningu eru hagkvæmni og skilvirkni. Sameining  

sveitarfélaga er flókið ferli og tekur langan tíma í undirbúningi. Því hafa sveitarfélög í gegnum 

tíðina unnið saman af ákveðnum málaflokkum til að hagræða, ná fram hagkvæmni í rekstri og 

á endanum, sem alltaf hlýtur að vera endamarkmiðið að veita þegnum sínum betri þjónustu. 

Slökkvilið landsins eru engin undantekning hvað málefnið varðar. Þungt getur reynst fyrir 

smærri sveitarfélög að reka svo dýra þjónustu og uppfylla hið lögbundna hlutverk sem snýr að 

rekstri slökkviliða en undir hann fellur starfsmannahald, útvegun tækja og búnaðar, þjálfun og 

eldvarnareftirlit, svo eitthvað sé nefnt.  Samvinna sveitarfélaga um rekstur slökkviliða hefur því 

verið talsvert algeng. Byggðasamlag er einn möguleikinn um rekstur slökkviliða og er talsverð 

reynsla af því fyrirkomulagi, samanber Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins, Brunavarnir 

Árnessýslu Brunavarnir Suðurnesja, Brunavarnir Austurlands og Brunavarnir Austur 

Húnavatnssýslu.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða vilja sveitarstjórnarfólks og 

slökkviliðsmanna til sameiningar slökkviliðanna á Eyjafjarðarsvæðinu. Til að meta þörf á 

sameiningu, kostum hennar og göllum, rýnir höfundur einnig í stöðu slökkviliðanna  á svæðinu 

í dag og hvort þau eru að uppfylla lögbundið hlutverk sitt.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að byggðarsamlag sé hentugur kostur eins 

og sögulegt samhengi sýnir og er í anda stefnu stjórnvalda. Að mati höfundar er mikil þörf fyrir 

áframhaldandi rannsóknir á sviði brunamála og þá sér í lagi á landsbyggðinni, mótun stefnu og 

að raunverulegur kraftur verði settur í að efla útkallseiningar slökkviliða smærri sveitarfélaga á 

landsbyggðinni með sameiningu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

Abstract 

The unification of municipalities has been much discussed, as it is a clear policy of the 

authorities to unite municipalities. When looking at the arguments for merging, it is efficiency 

and effectiveness that are the main arguments for merging municipalities. Merging 

municipalities is a complex process and takes a long time to prepare. Therefore, municipalities 

have historically worked together on certain issues to streamline, achieve operational efficiency 

and ultimately, which must always be the ultimate goal, of providing better services to its 

citizens. The country's fire brigade is no exception to this, on the contrary. It can be difficult 

for smaller municipalities to run such expensive services and fulfill their statutory role as a 

municipality to maintain a fire brigade and staff it with equipment, training, fire prevention and 

so on. Therefore, co-operation between municipalities on the operation of the fire brigade has 

been quite common. Co-owned agencies are one of the possibilities for the operation of a fire 

brigade and considerable experience has been gained, for example, with the Fire Brigade of the 

Capital Area, the Árnessýsla Fire Brigade and the Suðurnes Fire Brigade. 

The subject of this dissertation is to examine the willingness of local authorities and 

firefighters to unite the fire brigades in the Eyjafjörður area. To assess the need for unification, 

its advantages and disadvantages, the author also examines the position of the fire brigade today 

and whether they are fulfilling their statutory role. 

The results of the study indicate that regional co-operation is a suitable option, as the 

historical context shows, and is in the spirit of government policy. In the author's opinion, there 

is a great need for continued research in the field of firefighting, especially in the countryside, 

to formulate policy and put real effort into strengthening the call-out units of smaller fire 

brigades in rural areas by merging. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í forystu og stjórnun á viðskiptasviði Háskólans 

á Bifröst. Ritgerðin var unnin 2020-2021. Hugmyndin að efni ritgerðarinnar fæddist við upphaf 

námsins á Bifröst þegar höfundur fór að velta fyrir sér hvað hann vildi skrifa um í ritgerð sinni. 

Sem starfandi varaslökkviliðsstjóri hjá SA þá hefur undirritaður orðið töluvert var við umræðu 

um sameiningu slökkviliða við Eyjafjörð og er mikill vilji fyrir henni meðal stjórnenda 

slökkviliða við Eyjafjörð. Sú þróun hefur þó ekki náð lengra á sveitarstjórnarstiginu en í samtali 

milli sveitastjórnenda, þrátt fyrir áherslu ríkisvaldsins bæði á sameiningu sveitarfélaga og 

myndun samlags um málefni brunavarna samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS 

hér eftir). Á þeim tíma þegar höfundur fór að afla sér upplýsinga um málefnið kom í ljós að 

ákaflega lítið hefur verið skrifað um sameiningu slökkviliða og enn færri rannsóknir hafa verið 

gerðar um málefnið. Rannsókn þessi leitast við að svara rannsóknarspurningunni hvort það er 

til hagsbóta fyrir slökkviliðin og íbúa sveitarfélaga við Eyjafjörð að slökkviliðin sameinist. 

Ég vil á að þakka leiðbeinanda mínum, Haraldi Daða Ragnarsyni, lektor við 

viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst, fyrir alla þá góðu leiðsögn sem hann veitti mér og 

hvatningu við skrif ritgerðarinnar. Ég vil einnig þakka systur minni Gunnhildi Ólafsdóttur fyrir 

yfirlestur. Þá vil ég þakka elskulegri kærustu minni Jófríði Stefánsdóttur fyrir allan skilninginn 

og hvatninguna við gerð þessarar ritgerðar sem án hennar hefði varla orðið að veruleika. Ég vil 

einnig þakka sonum mínum Kristófer Ómari og Ólafi Anton fyrir að sína föður sínum 

þolinmæði og fórna dýrmætum pabba tíma sem ansi oft var varið í ritgerðaskrif. 
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1. Inngangur 

1.1. Viðfangsefni 

Í ritgerð þessari verður rannsakað og fjallað um mögulega sameiningu slökkviliða við 

Eyjafjörð og hvort sú sameining myndi falla að stefnu sveitarstjórna sveitarfélaga við 

Eyjafjörð. Höfundur mun einnig kanna hug slökkviliðsstjóra sem hafa reynslu af 

sameiningu slökkviliða. Ljóst er að hverju sveitarfélagi ber skylda til að sinna þeim 

verkefnum sem til þeirra falla til hagsmuna fyrir íbúa sína, eins og fram kemur í  

sveitastjórnarlögunum (Lagasafn Alþingis, 2011). Rannsóknir sýna að góð þjónusta og 

gott mannlíf skiptir fólk miklu máli varðandi val á búsetu (Staða Og Framtíð Íslenskra 

Sveitarfélaga, 2017). Þjónusta sveitarfélaga er skilgreind sem sú þjónusta sem 

sveitarfélaginu ber að veita samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum. Í rannsókn 

þessari er ætlunin að skoða mögulega sameiningu slökkviliða við Eyjafjörð og rannsaka 

hug sveitarstjórnarfólks til þess. Einnig er ætlunin að meta núverandi gæði á 

slökkviliðum sveitarfélaganna. Slíkt mat getur verið erfitt að framkvæma þar sem 

þjónusta slökkviliða er frekar huglæg og er af þeirri gerðinni að erfitt getur verið að 

meta slíka þjónustu. Almenningur vill síður þurfa á þjónustunni að halda en samt telst 

til gæða að hafa möguleika á fyrsta flokks þjónustu ef til þess kemur. 

Þróun byggðar í landinu er mikið til umræðu um þessar mundir og þá 

sérstaklega í því sambandi að styðja við dreifðari byggðir landsins. Stærð sveitarfélaga 

skiptir þar máli og geta þeirra til að sinna lögbundnum verkefnum en samkvæmt 

sambandi Íslenskra sveitarfélaga þá er bein tenging á milli stærðar sveitarfélaga og getu 

þeirra til að sinna lögbundnum verkefnum, bæði hvað þjónustu og rekstur varðar. Stefna 

stjórnvalda er því að hækka lágmarks íbúafjölda og stuðla þar með að sameiningu 

slökkviliða (Staða Og Framtíð Íslenskra Sveitarfélaga, 2017). 

Verkefnum er beint til sveitarfélaga frá ríki í auknum mæli og má þar nefna til 

að mynda rekstur grunnskóla og málefni fatlaðra. Markmið með að færa þjónustu frá 

ríki til sveitarfélaga er að bæta þjónustuna og laga hana frekar að þörfum notenda með 

tilliti til ólíkra aðstæðna. Samþætting nærþjónustu við íbúa er einnig eitt af markmiðum 

tilfærslunnar samkvæmt viljayfirlýsingu ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga 

(Stjórnarráð Íslands, 2009). En þrátt fyrir smæð sveitarfélaga í dag er þeim lögbundið 

að halda úti þjónustu við íbúa sína, til að mynda í málefnum brunavarna. Í þessari 
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rannsókn mun höfundur kanna hvort smærri sveitarfélög á Eyjafjarðarsvæðinu eru að 

veita þá þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum og einnig hvort gæði þjónustunnar sé 

ásættanleg. Markmið rannsóknarinnar er því að skera úr um hvort sameining málefna 

um brunamál og brunavarnir skili sér í bættri þjónustu, hagkvæmari og skilvirkari 

rekstri. Með bættri þjónustu er átt við að slökkvilið viðkomandi staðar er betur í stakk 

búið til að bregðast við hvers konar vá sem gæti hent og sinnir einnig hlutverki sínu 

með fræðslu til almennings og eftirliti með brunavörnum hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Sameining slökkviliða er þekkt en forsenda sameiningar hjá stofnunum er 

hagræðing, betri þjónusta, meiri yfirsýn og betri nýting mannafla og tækjabúnaðar 

(Leifur Eysteinsson, 2008). 

1.2. Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðinni er skipt upp í átta flokka. Fyrsti hluti hennar er inngangur þar sem höfundur 

fer yfir viðfangsefni, rannsóknarspurningar og markmið, annmarka ritgerðarinnar og 

kynnir aðferðafræði rannsóknarinnar. Annar hluti  er fræðilegur kafli ritgerðarinnar þar 

sem rýnt er í kenningar og líkön í breytingastjórnun og stefnumiðaðri stjórnun. Í þriðja 

hluta fer höfundur yfir málefni sveitarfélagana, þar á meðal  samstarfsform 

sveitarfélaga og byggðasamlög. Fjórði kaflinn fjallar um málefni slökkviliða landsins 

þar sem rýnt er í t.d. starfsemi slökkviliða, ástand þeirra á landsbyggðinni þar sem 

höfundur veltir fyrir sér sameiningu slökkviliða á breiðum grundvelli. Fimmti hluti 

ritgerðarinnar fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem farið er yfir framkvæmd 

og rannsóknaraðferðir og auk þess sem rýnt er í stöðu rannsakanda og réttmæti 

rannsóknarinnar. Í sjötta hluta er rýnt í niðurstöður rannsóknanna með þemagreiningu 

viðtala og tölfræðiniðurstöðum úr spurningarkönnun. Í sjöunda hluta er svo farið í 

samantekt og ályktanir um niðurstöður rannsóknarinnar og samantekt dregin saman auk 

þess ræðir höfundur um mögulegar áframhaldandi rannsóknir sem þörf er á í greiningu 

á málaflokknum. Í áttunda og jafnframt síðasta hlutanum eru lokaorð rituð  þar sem allt 

er dregið saman og ritgerðinni lokað. Heimildarskrá kemur þar á eftir sem og viðaukar 

ritgerðarinnar.  

1.3. Rannsóknarspurningar og markmið 

Höfundur er starfandi varslökkviliðsstjóri hjá Slökkviliði Akureyrar. Áhugi á 

viðfangsefninu kviknaði árið 2018 þegar viðræður um sameiningu slökkviliða við 



 

3 

 

Eyjafjörð voru í gangi en runnu út í sandinn með engum formlegum viðræðum eða 

niðurstöðum. Þegar höfundur hóf nám við Háskólann á Bifröst 2019 sá hann tækifæri í 

að rannsaka málefnið betur og vonandi fá niðurstöður sem hægt er að byggja á og nýta 

til framtíðar. Markmið með verkefni þessu er að rannsaka hvort möguleg sameining 

slökkviliða við Eyjafjörð og nágrennis myndi styrkja slökkviliðin á svæðinu og gera 

þau betur í stakk búin til að sinna þeim lögbundnu verkefnum sem þeim eru falin 

samkvæmt lögum. Í verkefninu er einnig til skoðunar hver vilji sveitarstjórnarfólks er 

til sameiningar og hvernig samvinnuverkefnum er háttað hjá sveitarfélögum nú þegar.  

Í gegnum rannsóknina hafði höfundur fjórar eftirfarandi rannsóknarspurningar 

sér til halds og trausts: 

1. Er sameining slökkviliða við Eyjafjörð fýsilegur kostur? 

➢ Séð frá sveitarstjórnendum 

➢ Séð frá slökkviliðum 

2. Hvert er æskilegt form á rekstri slökkviliða? 

➢ Í byggðasamlag? 

➢ Undir sveitarfélagi? 

➢  Önnur samstarfsform? 

3. Er rekstur slökkviliða á hendi sveitarfélaga góður kostur? 

➢ Fyrir slökkviliðin 

➢ Fyrir sveitarfélögin 

4. Hvernig er núverandi ástand slökkviliða á landsbyggðinni? 

1.4. kynning á aðferðafræði rannsóknar 

Til að fá svör við rannsóknarspurningunum notar höfundur tvenns konar 

rannsóknaraðferðir. Annars vegar notast höfundur við eigindlega rannsókn (e. 

Qualitative) í formi viðtala og eina megindlega rannsókn. Eigindlega rannsóknin 

skiptist í þrjá hluta:  rannsókn A, B og C.  Fyrsti hlutinn (A), eru viðtöl við sjö 

sveitarstjóra sveitarfélaga sem liggja við Eyjafjörð. Annar hluti rannsóknarinnar eru 

viðtöl við þrjá slökkviliðsmenn sem störfuðu sem óbreyttir slökkviliðsmenn þegar 

sameining slökkviliða á höfuðborgarsvæðinu gekk í gegn árið 2000. Þriðji og síðasti 

hlutinn er viðtöl við núverandi slökkviliðsstjóra byggðasamlaga sem voru starfandi sem 

slíkir þegar sameining átti sér stað.  
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Seinni aðferð rannsóknarinnar er megindleg rannsókn (e. Quantitative research 

method). Þá sendi höfundur rafræna spurningakönnun á starfsmenn slökkviliðanna við 

Eyjafjörð. Þar leitast höfundur við að  fá svör við því hvort viðkomandi slökkvilið sé 

vel í stakk búið til að bregðast við hvers konar vá sem upp getur komið með tilliti til 

þjálfunar, búnaðar og eftirlits með brunavörnum hjá fyrirtækjum og stofnunum. 

Höfundur skoðar einnig hver hugur fagmanna er til sameiningar og hvort sameining 

myndi bæta stöðu brunamála í viðkomandi sveitarfélaga.  

Megindleg rannsókn hefur kosti og ókosti í för með sér. Helstu kostir hennar 

eru að hún er einföld í framkvæmd því hægt er að setja upp spurningarkönnun í þar til 

gerðum forritum og senda til þátttakenda sem geta svarað þegar þeim hentar. Einn af 

ókostum megindlegrar rannsóknaraðferðar er að ekki er tryggt að allir þátttakendur setji 

sama skilning í spurninguna og svari eftir sinni bestu vitund. Annar ókostur er sá að 

þátttakendur ígrunda spurningar misvel og því má áætla að í sumum tilfellum sé svarið 

ónákvæmt.  

Þegar valin er  rannsóknaraðferð er mikilvægt að velja aðferð sem hentar 

viðfangsefninu. Markmið rannsóknarinnar er að fá svör við rannsóknarspurningum og 

slíkt skal hafa í huga þegar val á rannsóknaraðferð er ígrunduð. Þegar stuðst er við 

eigindlega aðferðafræði er markmiðið að skilja túlkanir og upplifun fólks út frá 

málefninu (Merriam, 2009). Í þessari rannsókn falast höfundur eftir dýpri skilningi á 

skoðun fólks sem hefur reynslu af málefninu og hver sýn þeirra er á sameiningu.  

Áhugavert er að bera þá sýn saman við upplifun fagfólks sem sinnir sjálfu starfinu, þ.e. 

slökkviliðsfólks í þeim sveitarfélögum sem rannsóknin nær yfir. 

1.5. Annmarkar rannsóknar 

Annmarkar rannsóknanna eru þó nokkrar og má í fyrsta lagi nefna að höfundur 

ritgerðarinnar er slökkviliðsmaður og starfandi varaslökkviliðsstjóri í einu 

sveitarfélaginu sem til skoðunar er. Þó höfundur gæti hlutleysis til hins ýtrasta við gerð 

rannsóknarinnar þá er hann með skoðanir á málefninu sem gætu talist til annmarka. 

Einnig má segja að eigindlegi hluti rannsóknarinnar sé ábótavant sökum fárra viðtala 

en þau voru einungis 12 talsins og því endurspegla niðurstöður rannsóknarinnar ekki 

endilega heildarsýn sveitarstjórnanna. Þess má einnig geta að í tveimur stærstu 

sveitarfélögunum á svæðinu eru ráðnir bæjarstjórar, en ekki kosnir og endurspegla 

persónuleg skoðun þeirra ekki endilega skoðun meirihluta í þeirri sveitarstjórn.  
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Í megindlegri rannsókn ritgerðarinnar er þýði könnunarinnar u.þ.b. 100 

slökkviliðsmenn og voru 51% svarenda frá slökkviliði Akureyrar sem er með sérstöðu 

á því sviði að vera eina atvinnuslökkviliðið. Það hefur jafnframt staðið í mikilli 

endurnýjun búnaðar og tækja síðustu ár og skekkir það því heildarmyndina á stöðu 

slökkviliða utan Akureyrar. Þess má geta að samkvæmt skýrslu starfshóps um brunamál  

er það mat hópsins að slökkvilið í stærri byggðum landsins reki slökkvilið sín á 

viðunandi hátt. Það má því segja að svarhlutfall slökkviliðsmanna utan Akureyrar hafi 

verið frekar lágt og því ber að taka niðurstöðum heildarinnar með fyrirvara. Ætla má 

engu að síður að niðurstöðurnar gefi ákveðna innsýn og vísbendingar í málefninu. 

Í ritgerðinni fjallar höfundur um stöðu brunavarna á Íslandi og ber saman við 

aðrar þjóðir. Hafa verður hugfast og telja má til annmarka, að þegar tölfræði á svo 

lágum tölum (e. statistics of small numbers) eða 0-3 dauðsföll á ári að meðaltali þá þarf 

lítið að gerast til að sveiflur verði miklar. Slíkt sannaði sig árið 2020 þegar þrír 

einstaklingar létust í sama eldsvoðanum sem hefur hlutfallslega mikil áhrif á tölfræðina 

og getur hlaupið á hundruðum prósenta á milli ára. 

Á meðan skrif ritgerðarinnar stóðu yfir geisaði alheimsfaraldur covid-19. 

Sökum þess voru öll viðtöl tekin upp á Teams sem að mati höfundar getur talst til 

annmarka sökum þess að persónuleg tenging, upplifun og túlkanir verða ekki jafn 

skýrar í viðtali í gegnum tölvu eins og þegar um persónulegan fund og samræður um 

ræðir, sem upphaflega var ætlunin.  

Hafa ber í huga að í rannsókninni sem höfundur kallar hluta B, sem byggð er á 

eigindlegri aðferðafræði, er einungis rætt við þrjá starfsmenn sem allir eiga það 

sammerkt að hafa verið í almennu starfi í sameiningarferlinu hjá Slökkviliði 

Reykjavíkur árið 2000. Takmörkun er því á niðurstöðum út frá upplifun fárra 

starfsmanna stofnunarinnar. Einungis er verið að vinna með upplýsingar sem fengnar 

eru úr viðtölum og því ber að varast að alhæfa um niðurstöður hennar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru einungis vísbendingar um upplifun viðmælendanna á 

sameiningarferli stofnunarinnar. Má því leiða líkum  að því að helstu takmarkanir 

rannsóknarinnar séu smæð úrtaksins og einsleitni viðmælenda, sem allir voru almennir 

slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn. Það gæti einnig talist til takmarkana að langt er 

um liðið frá því sameiningin átti sér stað, eða 21 ár og má búast við að upplifun 

viðmælenda og núverandi sýn þeirra á málefninu geti skekkt svör viðmælendanna. Ætla 

má enn fremur að kynjahlutfall hópsins sé einsleitt þar sem allir viðmælendur voru 
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karlmenn en þess má geta að þegar sameiningin átti sér stað þá starfaði engin kona hjá 

slökkviliðinu.  

Í hluta C er einungis tekið viðtal við tvo slökkviliðsstjóra tveggja slökkviliða 

sem hafa verið sameinuð undir byggðasamlag. Takmörkun er því á niðurstöðum út frá 

upplifun tveggja viðmælenda. Einungis er verið að vinna með upplýsingar sem fengnar 

eru úr viðtölum og því ber að varast að alhæfa um niðurstöður hennar. 

2. Fræðilegur bakgrunnur  

2.1. Breytingastjórnun 

Breytingastjórnun má rekja aftur til 1940 og hefur hún tekið miklum framförum í 

gegnum árin þar sem áherslan á mannlega þáttinn við stjórnun og stefnumótun hefur 

aukist í sífellu. Þegar stórvægilegar breytingar eiga sér stað fylgir þeim yfirleitt umrót 

sem snertir tilfinningar einstaklinga. Mikilvægt er að draga úr vanlíðan sem starfsmenn 

geta hugsanlega upplifað með því að nota rétta aðferðafræði og verkfæri við innleiðingu  

breytinganna. Breytingastjórnun er eitt slíkt verkfæri sem mikið hefur verið rannsakað 

af fræðimönnum. Hún er skilgreind sem aðferðafræði um stjórnarhætti sem miðar að 

því að innleiða breytingar skipulagsheilda og taka tillit til innra og ytra umhverfis þeirra 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 

2.2. Breytingar 

Breytingar á skipulagsheildum geta verið margvíslegar. Sumar breytingar hafa lítil áhrif 

í för með sér á meðan aðrar hafa mikil áhrif. Ástæða breytinga í skipulagsheildum er 

að bæta eða efla skipulagsheildina á einhvern hátt (Kotter, 2007). Margt hefur verið 

skrifað um breytingar í skipulagsheildum og mörg fræðirit um efnið verið gefin út. Þar 

á meðal fjallar Leifur Eysteinsson (2008) um breytingar á ríkisfyrirtækjum. Þar bendir 

hann á að mikilvægt er að stjórna breytingum svo þær verði ekki tilviljanakenndar. 

Þekkja þarf viðkomandi skipulagsheild vel og taka mið af venjum, siðum sem og ferlum 

innan skipulagsheildarinnar sem oft á tíðum geta verið flóknir. Stjórnun breytinganna 

felst í því að hafa áhrif á ferlið með því að taka mið af samhengi, atburðarás og 

tímasetningum (Leifur Eysteinsson, 2008).  
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2.3. Tegundir breytinga 

Breytingar geta verið mismunandi innan skipulagsheilda, það er hvort um er að 

ræða fyrir fram ákveðnar breytingar, smávægilegar breytingar eða stórar breytingar. 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir tegund breytinga sem þörf er á en 

það getur auðveldað stjórnendum að velja rétt verkfæri úr stjórnendafræðunum, til 

dæmis hvaða líkan og kenningar er hægt að styðjast við. Samkvæmt Nadler og 

Tushman, (1990) tala þeir um fjórar tegundir breytinga: 

➢ Forvarnaraðgerðir (e. tuning): 

Hér er átt við breytingu innan skipulagsheildar sem fer stigvaxandi og 

þar af leiðandi ber hún ekki mikla áhættu í för með sér. Breytingarnar 

eru þess eðlis að þróun á sér stað dags daglega innan 

skipulagsheildarinnar. 

➢ Aðlögun (e. adaption): 

Líkt og forvarnaraðgerðir þá er aðlögun stigvaxandi breyting en 

munurinn er helst sá að breytingin kemur úr ytra umhverfi 

skipulagsheildarinnar svo sem atburðum, vandamálum eða þrýstingi 

utan frá. 

Endurskipulagning (e. re-orientation): 

Endurskipulagning er breyting sem er stefnumiðuð og felur í sér fyrir 

fram ákveðnar breytingar. Endurskipulagning á skipulagsheildinni á sér 

stað í ljósi fortíðar, nútíðar og framtíðar. 

➢ Endurhönnun (e. re-creation): 

Endurhönnun er áhættumesta breytingin þar sem skipulagsheildinni er 

umturnað í heild sinni og allir þættir eru endurhannaðir (Nadler og 

Tushman, 1990). 

Þróun og breytingar í umhverfi kalla á aðlögunarhæfni skipulagsheilda. Að laga 

rekstur að þeirri öru þróun sem á sér stað er lykilatriði fyrir allar skipulagsheildir. 

Herold og Fedor (2008) telja að allar skipulagsheildir þurfi að aðlagast breyttu umhverfi 

til að framtíð þeirra sé trygg. Það kallar á breytingar en hins vegar bera ekki  allar 

breytingar árangur. Margir þættir í umhverfi skipulagsheilda kalla á breytingu og 

aðlögun og geta það verið þættir eins og breytingar á vinnumarkaði, auknar kröfur af 

hendi hins opinbera og samkeppni svo eitthvað sé nefnt (Herold og Fedor, 2007). Hér 
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áður var sagt að ekki þyrfti að laga það sem ekki er bilað og getur það átt við í mörgum 

tilfellum. Ógnanir og tækifæri í umhverfi skipulagsheilda neyða þær til þróunar og 

breytinga, ekki einungis til að ná betri árangri heldur til að lifa af í nútíma samfélagi 

(Kotter, 1996) 

2.4. Innleiðing breytinga 

Góður undirbúningur er grunnurinn að árangursríkri innleiðingu breytinga en 

samkvæmt rannsóknum þá er undirbúningurinn oft á tíðum takmarkaður (Kotter, 1996). 

Innleiðing breytinga miðast út frá eðli þeirra hverju sinni. Breytingar geta verið af 

ýmsum toga, til að mynda sameining skipulagsheilda, stefnubreyting eða 

skipulagsbreytingar. Allar breytingar kalla á góðan undirbúning og að rýnt sé í ferlið 

frá upphafi til enda. Þróun innleiðingarferlis kallar á ítarlega rýni á skipulagsheildinni. 

Mikilvægt er að skoða í upphafi bæði fyrirtækjamenningu og leiðtogastíl þegar verið er 

að ákveða hvernig eigi að standa að innleiðingunni og hvaða aðferðafræði verði valin 

til verksins. Eins og fram kemur hér að neðan eru ýmis breytingalíkön sem hægt er að 

nota í ferlinu, eins og t.d. átta þrepa líkan Kotters en mörg önnur líkön eru í boði eins 

og hefðbundin verkefnastjórnunarlíkön eða gæðastjórnunarlíkön (Kotter, 2007). 

2.5. Þegar innleiðing breytinga misferst 

Árangur við sameiningu skipulagsheilda fer ekki alltaf eins og vonast er eftir. Töluvert 

magn er til af erlendum rannsóknum þar sem viðfangsefnið er misheppnaðar 

breytingainnleiðingar og verður hér rýnt í kenningu John Paul Kotter (2007) sem hefur 

rannsakað þetta viðfangsefni hvað mest. Hann sýndi fram á í rannsókn sinni, sem 

spannaði 15 ára tímabil, hvernig breytingainnleiðing hjá 100 stórfyrirtækjum hefði 

misfarist. Markmið rannsóknarinnar var að finna hvar mistök stjórnendanna lágu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að  minnsta kosti 24% starfsmanna þurfi að 

vera hliðhollir breytingunum ef innleiðingin á að vera árangursrík. Ef það 

lágmarkshlutfall næst ekki eru yfirgnæfandi líkur á að andstaða við breytingar verði 

það miklar að það muni hafa neikvæð áhrif á breytingainnleiðinguna. Í bók sinni, 

Leading Change (1996), bendir Kotter einnig á að meginástæðan fyrir slæmum 

breytingum innan skipulagsheilda sé hratt innleiðingarferli og að stjórnendur flýti sér 

um of í ferlinu. Hann nefnir nokkur atriði sem hann telur að stjórnendur mættu gera 

betur í ferlinu. Í fyrsta lagi að nái stjórnendur ekki að sannfæra starfsfólk um mikilvægi 
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og nauðsyn breytinganna. Í öðru lagi nefnir Kotter að stjórnendur vanmeti hversu erfitt 

það er fyrir starfsfólk að fara út fyrir þægindarammann og þar af leiðandi vanmeta þeir 

áhrif breytinganna á hegðun og líðan starfsmanna. Að lokum fjallar Kotter um 

óþolinmæði stjórnenda og hræðslu við að takast á við hindranir í veginum (Kotter, 

2007). 

2.6. Þegar innleiðing breytinga er árangursrík 

Samkvæmt Herold og Fedor (2008) byggist árangursrík innleiðing breytinga á því að 

leiðtogar skipulagsheildarinnar temji sér skilvirkar aðferðir og nefna þeir þrjár 

spurningar sem leiðtogi þarf að spyrja sig og svara áður en ferlið hefst.  

➢ Hverju þarf að breyta? 

➢ Hverjir leiða innleiðinguna? 

➢ Hvernig eru aðstæður þar sem breytingarnar munu eiga sér stað? 

Herold og Fedor (2008) eru gagnrýnir á breytingastjórnunarferlið sem að þeirra 

mati einblínir á spurninguna: Hvernig á að gera þetta? án þess að spyrja fyrst 

spurninganna: Hverju þarf að breyta?, Hverjir leiða? og Hverjar eru aðstæðurnar? Á 

mynd 1 kemur fram samhengi þessara spurninga (Herold og Fedor, 2007). 

 

 

   Mynd 1 Lykilþættir alhliða breytingastjórnunar, (Herold og Fedor, 2008). 

2.7. Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning, sem oft er kölluð vinnustaðamenning, hefur löngum verið talin 

einn af mikilvægustu þáttunum í árangri skipulagsheilda. Skilgreining á  
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fyrirtækjamenningu (e. Organizational culture) er mjög víðtæk og hugtakið viðamikið 

innan stjórnunarfræðanna og hafa margar kenningar og líkön verið sett fram. Erfitt 

hefur verið að skilgreina hugtakið og hafa fræðimenn ekki alltaf verið sammála um 

rannsóknaraðferðir sem henta við rannsóknir á svo víðu hugtaki. Helst hefur verið 

notast við megindlegar rannsóknir í formi tölfræði en einnig hafa eigindlegar 

rannsóknaraðferðir verið notaðar í formi viðtala og spurningakannana (Deshpande og 

Webster, 1989). 

Árið 1982 lagði Marvin Bower fram mjög einfalda og hnitmiðaða kenningu um 

fyrirtækjamenningu og sagði í grein sinni að hún væri „ sá háttur sem hér er hafður á 

hlutunum“ (e. the way we do things around here) (Deal, og Kennedy, 1982). Í öllum 

skipulagsheildum er einhvers konar fyrirtækjamenning þrátt fyrir ólíkan styrkleika 

þeirra. Samkvæmt Deal og Kennedey (1982) eru gildi innan skipulagsheildarinnar 

stoðin undir sterkri fyrirtækjamenningu. Ef gildin eru skýr og starfsmenn upplýstir um 

þau eru meiri líkur á að starfsmaður standi undir væntingum innan vinnustaðarins (Deal 

og Kennedy, 1982). Pacanowsky og O'Donnell‐Trujillo (2009) segja 

fyrirtækjamenningu ekki vera enn eitt púslið í púsluspilinu heldur er hún púsluspilið í 

heild sinni. Þeir telja að fyrirtækjamenning sé ekki eitthvað sem skipulagsheildin hefur, 

heldur eitthvað sem skipulagsheildin er.  

2.8. Vinnustaðabragur 

Vinnustaðabragur (e. Organization climate) er hugtak sem lýsir á dýpri hátt 

fyrirtækjamenningu skipulagsheildar. Þegar átt er við vinnustaðabrag þá er átt við 

andrúmsloftið á vinnustaðnum. Margir þættir koma þar við sögu eins og hversu opinn 

og óþvingaður samskiptamáti er á vinnustaðnum, heiðarleiki í samskiptum og hvernig 

samskipti milli yfirmanna og starfsmanna er. Þegar breytingar innan skipulagsheildar 

eiga sér stað er mjög mikilvægt að hafa þessa hluti til hliðsjónar. Ýmsar mælieiningar 

eru notaðar til þess að rýna í stöðu þessara mála og má þar nefna mælingar á 

starfsánægju, trúnaðartrausti, skuldbindingum starfsmanna, starfsþróun og fleiri þáttum 

(Leifur Eysteinsson, 2008).  

Árið 1996 var gerð mjög ítarleg tölfræðileg greining á þeim rannsóknum sem 

lágu fyrir á vinnustaðabrag og  sýndu rannsakendur fram á fjórar víddir sem ber að hafa 

í huga er kemur að því að meta góðan vinnustaðabrag. Þær eru í fyrsta lagi streita í starfi 

og skortur á samheldni. Í öðru lagi auknar áskoranir í starfi og sjálfstæði starfsfólks. Í 
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þriðja lagi er stuðningur starfsmanna frá leiðtogum. Í fjórða og síðasta lagi er svo 

samsettir vinnuhópar, samstarf, vinalegt viðmót og hlýja (Leifur Eysteinsson, 2008). 

2.9. Kenningar og líkön breytingastjórnunar 

Ýmsar kenningar, líkön og ferli hafa verið hönnuð til að takast á við breytingar og 

innleiðingu þeirra. Megintilgangur breytingastjórnunar er að styðja við stjórnendur 

skipulagsheilda í gegnum breytingaferli og innleiðingu. Mikið hefur verið skrifað um 

breytingastjórnun og breytingalíkön sem höfundur fjalla nánar um í kaflanum hér á 

eftir.  

2.9.1. Kraftakenning Lewin 

Sálfræðingurinn og brautryðjandinn Kurt Lewin lagði fram kenningu í 

breytingarstjórnun sem hefur verið notuð sem undirstaða í mörgum 

stjórnunarkenningum samtímans. Kenninginn snýst um þá krafta sem takast á þegar 

breyting innan skipulagsheildar á sér stað, (sjá mynd 2). Lewin taldi að breyting innan 

skipulagsheildar væri ekki atburður heldur væri réttara að líta á hann sem jafnvægið á 

milli tveggja krafta. Annarsvegar er um að ræða drifkraft (e. driving forces) sem lýsir 

sér t.d.  í frammistöðu, metnaði, kunnáttu. Hins vegar er um að ræða hamlandi krafta 

(e. resting forces) sem lýsa sér til að mynda í stöðnuðum hefðum, metnaðarleysi og 

skort á stefnu. Þessir kraftar geta átt við innan hóps eða jafnvel hjá einstaklingunum 

sjálfum og koma fram í viðhorfi, ferlum og venjum starfsmanna. Þessir tveir kraftar eru 

sífellt að takast á og má segja að stöðugt ástand ríkir þegar jafnvægi er á milli þeirra, 

með öðrum orðum þegar enginn breyting er að eiga sér stað. Þegar hins vegar breyting 

á sér stað er það vegna þess að ójafnvægi er til staðar á milli þessara krafta. Til að ná 

fram æskilegum breytingum innan skipulagsheilda er hægt að nýta sér þessa krafta til 

að kalla fram breytingar en þá er nauðsynlegt að greina stöðuna og meta þá krafta sem 

eru ríkjandi innan skipulagsheildarinnar. Með því er unnt öðlast skilning á því hvaða 

krafta þarf að vinna með til að kalla fram æskilega breytingu (Burnes, 2004). 
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                                  Mynd 2 Kraftakenning Lewin (Burnes, 2004) 

 

Ýmis breytingarlíkön hafa verið gerð sem byggja á framangreindum grunni og þar á 

meðal er átta þrepa líkan Kotters, sem fjallað er um í næsta kafla. 

2.9.2. Átta þrepa líka kotter 

Einn af virtustu fræðimönnum á sviði breytingastjórnunar er John Paul Kotter sem setti 

fram líkan sem felur í sér átta þrep til árangursríkrar breytingastjórnunar (mynd 3). 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). 

 

Mynd 3 Átta þrepa líkan Kotters (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011) 

 

Að skynja breytingaþörf: (e. establishing a sense of urgency). Í fyrsta skrefinu 

er þörfin fyrir breytingar skilgreind og hversu mikilvægar breytingarnar eru. Til að sátt 

náist um tilvonandi breytingar þarf starfsfólkið að skynja þörfina á þeim. Starfsfólkið 

þarf að sjá og skynja möguleikana og tækifærin sem felast í breytingunum. Samvinna 

allra aðila er mikilvægust á þessu stigi ferilsins (Kotter, 2007). 
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Gera bandalag um breytingar: (e. Creating the guiding coalition). Annað 

þrepið snýst um að þegar ákvörðun um breytingar hefur verið tekin og stefna mynduð 

innan skipulagsheildarinnar þarf að velja rétta fólkið í framlínuna. Mynda þarf teymi 

sem mun leiða breytingarnar áfram og því mikilvægt að hópurinn sé samsettur með 

ákveðna þætti innanborðs, til dæmis leiðtogahæfileika, trúverðugleika, samskiptahæfni 

og greiningartækni (Kotter, 2007).  

Skapa skýra framtíðarsýn: (e. Developing a vision and strategy). Þriðja þrepið 

lýsir því hvernig breytingar eiga sér stað innan skipulagsheildar og þörf myndast fyrir 

skýra framtíðarsýn. Hagaðilar eru þá upplýstir um hvernig breytingar munu hafa áhrif 

á framtíðina. Skýr framtíðarstefna fyrirtækisins er því mikilvæg og að starfsfólk sé á 

leið í rétta átt (Kotter, 2007).  

Að miðla breytingasýn: (e. Communicating the change vision). Fjórða þrepið 

snýr að miðlun upplýsinga og er eitt af lykilatriðum í breytingastjórn. Upplýsingar um 

stefnu og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar þurfa að vera skýrar og markvissar. 

Mikilvægt er að starfsfólk og hagaðilar skilji markmiðin og hvert er verið að stefna. 

Hætta er á andstöðu ef upplýsingamiðlun bregst (Kotter, 2007).  

Valdstyrkingu starfsfólks á breiðum grunni: (e. Empowering employees for 

broad based action). Fimmta þrepið snýst um að til þess að breytingar nái í gegn og 

framtíðarsýn verði að veruleika þarf starfsfólk að vera samstíga í markmiðasetningu og 

hafa trú á verkinu.  Hindrunum á vegferðinni þarf að ryðja úr vegi til að andstaða við 

breytingar myndist ekki (Kotter, 2007).  

Að búa til áfangasigra: (e. Generating short-term wins). Sjötta þrepið snýst um 

að árangur þarf að vera sýnilegur og ótvíræður og því  mikilvægt að búa til áfangasigra. 

Vinnugleði starfsfólks fylgir í kjölfarið. Þessi aðferð hjálpar einnig teymum innan 

skipulagsheildarinnar að staldra við, fara yfir stefnur og framtíðarsýn og endurstilla 

ferlið (Kotter, 2007).  

Að stuðla að enn meiri breytingum: (e. Consolidating gains and producing 

more change). Sjöunda þrepið snýr að seinni hluta ferlisins þegar hætta er á því að 

hægist á breytingaferlinu. Í því sambandi er mikilvægt að halda vel utan um verkefnið,  

þrýsta á áframhaldandi breytingar og að ekki megi gefast upp. Ýta verður á verkið og 

ekki óttast að hefja nýjar breytingar í kjölfarið á öðrum breytingum (Kotter, 2007).  

Nýjar nálganir í fyrirtækjamenningunni: (e. Anchoring new approaches in 

the culture). Áttunda og síðasta þrepið snýst um að fyrirtækjamenningin getur tekið 
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langan tíma að þróast í kjölfar breytinga. Atferli starfsmanna er breytt og þarf að festa 

það í sessi. Endamarkmiðið er alltaf að fyrirtækjamenningin verði sterk og er 

nauðsynlegt að huga vel að þessum þætti út gegnum ferlið (Kotter, 2007). 

2.9.3. Þriggja þrepa líkan Lewin 

Kurt Lewin setti fram þriggja þrepa líkan að breytingastjórnun sem lagði línuna að 

breytingastjórnun nútímans. Þriggja þrepa líkan Lewin snýst um að greina þá krafta 

sem eru að verki innan skipulagsheildarinnar og hafa áhrif á breytingaferlið. Eins og 

fram kemur á mynd 4 er fyrsta skrefið að affrysta (e. unfreezing) og snýr að því að 

undirbúa hagaðila í breytingaferlinu. Næsta skref er breyting (e. moving) sem snýst um 

að ná fram jafnvægi innan skipulagsheildarinnar eftir að breytingarnar eru gengnar yfir. 

Að lokum er það að frysta upp á nýtt (e. refreezing) og er þá markmiðið að ná fram 

jafnvægi í skipulagsheildina eftir breytinguna og frysta ástandið (Burnes, 2004). 

 

2.9.4. ADKAR líkanið 

Jeff Hiatt er viðskiptajöfur og rithöfundur sem er hvað frægastur fyrir að finna upp 

ADKAR líkanið eftir að hafa rannsakað yfir 300 fyrirtæki, sem á þeim tíma voru að 

ganga í gegnum miklar breytingar. Árið 1995 stofnaði hann Prosci samtökin sem helga 

sig því að aðstoða fyrirtæki að ganga í gegnum breytingar. Ári seinna eða árið 2006 

fullmótuðu Prosci samtökin ADKAR líkanið. ADKAR líkanið lýsir einkar vel hvernig 

einstaklingur sér fyrir sér breytingar. Líkanið er notað til að skilja breytingarnar og 

getur verið gott verkfæri í gegnum breytingaferlið, sér í lagi fyrir starfsmenn. Líkanið 

lýsir fimm grunnatriðum sem taka verður tillit til svo breytingarnar verði árangursríkar. 

Einstaklingar sem standa frammi fyrir breytingum eiga á hættu að átta sig ekki á hraða 

breytinganna innan skipulagsheildarinnar og þar af leiðandi getur það mögulega haft 

neikvæð áhrif á upplifun starfsfólks á breytingunum. Því getur ADKAR líkanið hjálpað 

til við breytingastjórnun (Hiatt, 2006). Þau fimm grunnatriði sem ADKAR líkanið 

inniheldur eru eftirfarandi: 

➢ Skynja þörfina (e. awareness) - Hvers vegna breytinga er þörf. 

                                           Mynd 4 Þriggja þrepa líkan Kurt Lewin (Burnes, 2004) 
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➢ Vilji (e. desire) - Löngunin til að taka þátt í breytingunum. 

➢ Þekking (e. knowledge) - Þekking hvernig á að breyta. 

➢ Geta (e. action) - Hæfni til að innleiða nýja þekkingu. 

➢ Viðhald breytinga (e. reinforcement) - framkvæmdin að halda við 

breytingunum. 

Fyrsta þrepið í ADKAR líkaninu er að skynja þörfina. Í þessu þrepi þarf að átta 

sig á hvers vegna breytinga er þörf. Ef ekkert verður af umræddum breytingum hvaða 

afleiðingar það getur haft á skipulagsheildina? Þá er einnig mikilvægt að upplýsa alla 

hagaðila um alla áhrifaþætti hvort sem það eru innri eða ytri þættir sem kalla á 

umræddar breytingar. Annað þrepið snýst um vilja og að byggja upp löngun til að styðja 

breytingarferlið og vera virkur þátttakandi í því. Getur það verið drifið af þáttum eins 

og starfsöryggi, framtíðarsýn, starfsframa eða óánægju með núverandi ástand. Með 

öðrum orðum snýst viljinn um val einstaklingsins sem er undir áhrifum vegna 

breytinganna, eðli þeirra og aðstæður. Þriðja þrepið snýst um að byggja upp færni 

einstaklingsins með upplýsingum og þjálfun og þar af leiðandi gera hann hæfari til að 

takast á við breytingarnar. Þekking getur meðal annars falið í sér tæki, verklag, reglur, 

fyrirmyndir og þjálfun. Fjórða þrepið snýst um getu til að nýta þekkinguna og getu 

starfsmanna til framkvæmda í breytingaferlinu. Fimmta og síðasta þrepið  snýst um að 

viðhalda breytingum með endurgjöf, hvatningu eða jafnvel umbun fyrir vel heppnaða 

breytingu (Hiatt, 2006). 

ADKAR líkanið er byggt upp út frá upplifun fólks á breytingum til dæmis þar 

sem ekki er hægt að afla þekkingar á breytingum ef ekki er vilji fyrir þeim. Geta kemur 

enn fremur ekki á undan þekkingu þar sem erfitt getur verið að framkvæma það sem 

við höfum ekki þekkingu á í ljósi þess er mikilvægt að líkaninu sé fylgt í réttri röð og 

skipulega þegar breytingarstjórnun á sér stað (Hiatt, 2006). 

2.9.5. Rannsókn Fernandez og Rainey 

Í grein Fernandez og Rainey frá árinu 2006 benda þeir á hversu takmarkað útgefið efni 

er til um innleiðingu breytinga hjá opinberum stofnunum og með grein sinni vildu þeir 

bæta úr því. Þeir réðust í umtalsverða rannsókn á útgefnu efni um innleiðingu breytinga 

hjá hinu opinbera. Þeir tóku saman átta eftirfarandi atriði sem gagnlegt getur verið fyrir 

stjórnendur opinberra stofnanna að styðjast við í innleiðingarferlinu (Fernandez og 

Rainey, 2006). 
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➢ Sýna fram á þörf 

➢ Setja fram áætlun 

➢ Byggja upp innri stuðning við breytingar og sigrast á mótstöðu 

➢ Tryggja stuðning og skuldbindingu stjórnenda 

➢ Byggja upp ytri stuðning 

➢ Hafa til staðar úrræði 

➢ Innleiðing breytinga í stofnunum 

➢ Fylgja eftir alhliða breytingum. 

Sýna fram á þörf: Sýna þarf fram á sannfærandi hátt að þörf sé á innleiðingu 

breytinga innan skipulagsheildarinnar. Því er það hlutverk stjórnenda að sýna fram á 

þörfina bæði innan skipulagsheildarinnar sem og innan hagsmunaaðila. Þegar farið er 

af stað í breytingar þurfa sannfærandi rök að liggja fyrir þeim sem vekja upp áhuga 

starfsmanna á því að taka þátt í ferlinu. Leiðin að settu markmiði breytinganna þarf að 

vera skýr. Miðlun upplýsinga í breytingaferlinu og sannfæring starfsmanna á þörfinni 

fyrir breytingarnar er lykillinn að ná fram árangursríkum breytingum í opinberum 

rekstri eins og Fernandez og Rainey eru að miða á (Fernandez og Rainey, 2006). 

Setja fram áætlun: Ekki dugir eingöngu að sannfæra starfsmenn og hagaðila 

um þörfina á breytingum. Leggja þarf fram skýra og vel unna aðgerðaáætlun þar sem 

markmið og leiðir til að ná þeim eru sett fram. Það má segja að aðgerðaáætlun sé 

einskonar vegvísir um hvert leiðin liggur, hvernig skuli komast á leiðarenda og  

skilgreina hugsanlegar hindranir sem þarf að yfirstíga til að komast á leiðarenda. Til að 

tryggja að innleiðing sé í samræmi við opinbera stefnu þurfa að vera skýr og sértæk 

markmið í aðgerðaáætluninni. Ef ósamræmi er í aðgerðaráætlun er hætta á því að 

aðgerðir séu túlkaðar eftir hentugleika. Frá upphafi skal vera skirt hvert umboð 

embættismanna er til breytinga og hver æskileg útkoma sé (Fernandez og Rainey, 

2006). 

Byggja upp innri stuðning við breytingar og sigrast á mótstöðu: Mikilvægt 

er að stjórnendum takist að draga úr andstöðu við breytingar með aðkomu starfsmanna 

og þannig byggja upp innri stuðning við innleiðinguna. Þegar pólitískar ákvarðanir eru 

teknar, skiptir einnig máli að stuðningur starfsmanna og hagaðila sé fyrir hendi. Alltaf 

má búast við andstöðu við breytingum að einhverju leyti og er þá innri stuðningur 

mikilvægur. Þegar andstaða kemur innan frá og hagaðilar telja breytingar ósanngjarnar 

eða hafa neikvæð áhrif fyrir stofnunina er mikilvægt fyrir stjórnendur að draga úr þeirri 
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andstöðu eins og hægt er með hvatningu, málamiðlunum, umbun og hollustu. 

Stjórnendur þurfa að leiða ferlið með hvatningu og frumkvæði en að sama skapi deila 

valdinu með starfsmönnum og tryggja að lykilstarfsmenn hafi rödd í ferlinu (Fernandez 

og Rainey, 2006). 

Tryggja stuðning og skuldbindingu stjórnenda: Rannsóknir í 

breytingastjórnun hafa sýnt fram á þörfina fyrir aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga í 

innleiðingarferli breytinga. Það getur leitt til árangursríkrar innleiðingar og haft það í 

för með sér að ólík sjónarmið verði sameinuðsameina. Þannig er hægt að sigrast á 

hindrunum sem alltaf geta komið upp í svo flóknu ferli og getur reynst kærkominn 

stuðningur við stjórnendur.  Einnig er mikilvægt að pólitískur stuðningur sé við 

innleiðingu breytinga hjá opinberum stofnunum. 

Byggja upp ytri stuðning: Þegar um opinbera stofnun er að ræða skiptir 

stuðningur ytri hagsmunaaðila miklu máli, svo sem leiðandi stjórnmálaafl hverju sinni 

eða landssamtök hagsmunaaðila svo eitthvað sé nefnt. Til að mynda ef breyting verður 

á verksviði eða kjörum við breytinguna þarf að semja sérstaklega um það við 

stéttarfélög. Mikilvægt er því að byggja upp ytri stuðning við hagsmunaaðila til að 

tryggja framgang breytinganna. Innleiðing stefnumótandi breytinga og samráð við 

hagsmunaaðila er því lykilatriði í innleiðingu breytinga hjá opinberum stofnunum. 

Hafa til staðar úrræði: Til að framgangur breytinganna nái fram að ganga 

þurfa nauðsynleg úrræði að vera til staðar til stuðnings verkefnisins. Til að mynda er 

skortur á fjármagni, mannauði og tækni eitthvað sem getur auðveldlega hindrað 

framgang breytinganna. Gera þarf ráð fyrir að öll úrræði séu tryggð áður en ráðist er í 

innleiðinguna því annars má búast við að breytingar nái ekki þeim framgangi sem ætlast 

er til. 

Innleiðing breytinga í stofnunum: Stjórnendur sem bera ábyrgð á 

innleiðingunni þurfa að festa nýtt verklag í sessi og vinna samkvæmt nýju skipulagi á 

skömmum tíma og jafnframt leggja gamla verklagið af. Mikilvægt er að eftirfylgni sé 

mikil en hún getur snúið að því að safna gögnum úr upplýsingakerfum, hvetja 

starfsmenn meðan breyting á sér stað og hugsanlega aðlaga kerfið að nýju skipulagi. 

Hraði skipulagsbreytinga skiptir einnig máli og eru skiptar skoðanir á því hvort sé 

vænlegra til árangurs að fara hratt eða hægt í þær. Hjá opinberum stofnunum getur 

tíminn verið mikilvægur ef t.d. stuðningur sitjandi stjórnar er til staðar og ekki tryggt 

að sami stuðningur við breytinguna verði við stjórnarskipti. 
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Fylgja eftir alhliða breytingum: Eftirfylgni breytinga að aflokinni innleiðingu 

þarf að vera í takt við þörf starfseminnar. Gera þarf ferla fyrir alla þætti 

skipulagsheildarinnar en ekki einungis þá þætti sem koma að breytingunni. Ekki eru 

allir sammála um þessa nálgun og má segja að sumir fræðimenn vari við því að fara í 

alhliða breytingar í einu skrefi en slíkt getur leitt til aukins kostnaðar og lengri tíma 

innleiðingar (Fernandez og Rainey, 2006). 

2.9.6. Kenningar Bernard Burnes 

Bernard Burnes er talinn einn af fremstu fræðimönnum á sviði breytingastjórnunar í 

dag. Hann hefur gefið út margar rannsóknir um breytingastjórnun, en þær hafa vakið 

mikla athygli og skrif hans verið birt í mörgum virtum tímaritum (University of Stirling, 

2021). Árið 2004 gaf Burnes út bók sem heitir Managing Change þar sem hann greinir 

frá því hver lykillinn er að árangursríkum breytingum. Að mati Burnes þarf að byggja 

upp vilja til breytinga. Hann telur að breytingar geti raskað jafnvægi þeirra með því að 

starfsmennirnir fari inn í óþekkt ástand. Til að forðast það nefnir Burnes nokkur 

mikilvæg atriði. Í fyrsta lagi að þörfin fyrir breytingunum sé skýr. Í öðru lagi að veita 

starfsmönnum reglulega endurgjöf. Í þriðja lagi að sýna tilfinningum starfsmanna 

skilning og upplýsa þá reglulega um árangur breytinganna. Þátttaka starfsmanna í 

breytingaferlinu telur hann skipta máli þar sem hún getur dregið verulega úr andstöðu 

við breytingar. Burnes nefnir einnig mikilvægi þess að sinna upplýsingaflæði og að 

starfsmenn upplifi sig sem hluta af breytingaferlinu og sem mikilvægan hlekk í 

breytingunni. Ýmsir þættir geta haft áhrif á hversu mikil þátttaka starfsmanna er í 

breytingaferlinu. Þættir eins og tímaáætlanir og umfang breytinga geta haft áhrif á 

aðkomu starfsmanna og orðið til þess að breytingin festi sig fyrr í sessi.  

Lykilstarfsmenn skipta einnig miklu máli í breytingaferlinu og mikilvægt að virkja þá 

með stöðugri hvatningu til þess að ná fram skriðþunga í innleiðingu breytinganna. 

Samskipti innan skipulagsheildarinnar er einn af lykilþáttum breytingaferilsins að mati 

Burnes og talar hann um fjölbreyttar samskiptaleiðir við alla hagaðila. Að lokum bendir 

hann á mikilvægi þess að viðhalda skriðþunga við innleiðingu breytinga því annars er 

hætta á því að fjari undan innleiðingunni. Því er mikilvægt að stjórnendur séu 

meðvitaðir um þá áhættu og geri allt sem í þeirra valdi stendur til að viðhalda 

skriðþunganum. Það geta þeir gert með því að veita starfsmönnum og stjórnendum 

stuðning meðan á innleiðingunni stendur (Burnes, 2004). 
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2.10. Stefnumiðuð stjórnun 

Til að fyrirtæki vaxi og dafni þarf stjórnun fyrirtækisins að vera markviss. Stjórnendur 

og leiðtogar þurfa að hyggja að mörgum þáttum í umhverfi sínu og þurfa stöðugt að 

takast á við breytingar í ytra og innra umhverfi. Stefnumiðuð stjórnun er í raun 

samansafn kenninga og aðferða til stjórnunar. Fræðimen eru ekki alltaf sammála 

kenningum og aðferðum sem snúa að stjórnun, enda er stefnumiðuð stjórnun 

þverfaglegt fag sem hugsanlega skýrir ólíkar skoðanir (Runólfur Steinþórsson, 2003). 

Frammistaða skipulagsheilda, hvort sem um ræðir einkafyrirtæki, opinberar 

stofnanir eða samtök, ákvarðast af stjórnunarákvörðunum leiðtoga 

skipulagsheildarinnar. Markmið stefnumiðaðrar stjórnunar er því að ná árangri í rekstri 

skipulagsheildarinnar. Árangur hennar er ekki alltaf fjárhagslegur gróði heldur að auka 

virði (e. added value) hennar. Einnig er hægt að mæla árangur út frá markmiðum 

skipulagsheildarinnar og hvernig gengur að ná þeim. Því má segja að stefnumiðuð 

stjórnun snýst, þegar á botninn er hvolft, um hvernig auðlindir eru nýttar til dæmis 

fjármagn, mannauður, vörumerki, búnaður og samskipti (Runólfur Steinþórsson, 2003). 

2.11. Greining á innra og ytra umhverfi skipulagsheilda 

Tilgangur skipulagsheildarinnar þarf að vera skýr og greina þarf þætti í ytra og innra 

umhverfi, eins og framtíðarsýn, völd hagsmunaaðila, stjórnskipulag, siðferði og 

samfélagsábyrgð, til að finna tilgang og markmið fyrirtækisins.  

Innri áhrifavaldar geta verið margvíslegir en þeir eiga það sameiginlegt að 

brjótast fram sem þrýstingur innan skipulagsheildarinnar. Þetta geta verið þættir eins 

og t.d. fjármál eða álag innan skipulagsheildarinnar. Breytingarnar sem slíkir innri 

áhrifavaldar kalla á geta verið breytilegir eftir aðstæðum hverju sinni. Til að mynda 

getur almennur samdráttur eða minnkandi tekjur kallað á ólíka nálgun heldur en þegar 

um er að ræða versnandi vinnuanda eða aukið álag (Herold og Fedor, 2007).  Þeir nefna 

einnig tvær gerðir áhrifavalda í þessu efni og eru það annars vegar breytingar sem ráðist 

er í vegna breytinga á hugmyndafræði skipulagsheildarinnar, en vegna þess að þeir telja 

það vera skipulagsheildinni til góða án þess að þrýstingur úr ytra eða innra umhverfi 

eigi sér stað, og hins vegar innleiðing á breytingum sem eingöngu er sett á dagskrá af 

einstaklingi sem vill setja mark sitt á skipulagsheildina (Herold og Fedor, 2008). 

Áhrifavaldar úr ytra umhverfi geta einnig verið margvíslegir og má þar nefna til 

að mynda tæknilegar breytingar, alþjóðavæðingu, samskiptamiðla og áskoranir svo sem 
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hlýnun jarðar. Þetta eru þættir sem hafa síbreytileg áhrif á umhverfi og aðstæður 

skipulagsheilda. Lög og reglugerðir taka breytingum og verkefni færast frá ríki til 

sveitarfélaga. Allt þetta eru þættir sem geta haft áhrif og kallað á breytingar innan 

skipulagsheilda. Þjóðfélagsbreytingar eru alla jafna hraðar, en sú staðreynd kallar á að 

leiðtogar séu kvikir að aðlaga skipulagsheildir eftir því (Herold og Fedor, 2008). Árið 

1996 fjallaði Kotter um að þróun alþjóðavæðingar kalli á breytingar hjá 

skipulagsheildum. Mynd 5 sýnir þá þætti sem kalla á breytingar hjá skipulagsheildum 

vegna alþjóðavæðingar annars vegar og vegna efnahagslegra- og þjóðfélagslegra þátta 

hins vegar (Kotter, 1996). 

 

Mynd 5 Hagfræðilegir og félagslegir kraftar sem kalla á breytingar innan skipulagsheilda (Kotter, 1996) 

2.12. PESTEL greining  

Skipulagsheild sem stendur frammi fyrir stefnumótun eða breytingum þarf að greina 

tækifæri og ógnanir í umhverfi sínu. Í PESTEL greiningu, er fjallað um sex þætti sem 

þarf að hafa til hliðsjónar við greiningu á umhverfi skipulagsheildar. Tilgangur 

PESTEL greiningar er að finna áhrifaþætti í umhverfinu sem geta haft bein eða óbein 

áhrif á mótun stefnu eða stöðu skipulagsheildarinnar. Hægt er að nota greininguna til 

að meta hættur í umhverfinu þegar breytingar á markaði eiga sér stað (Lynch, 2015).  
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Þau sex atriði sem PESTEL greiningin snýst um, eru þættir sem breytast ört í 

umhverfinu. Ef skipulagsheild starfar í mjög breytilegu umhverfi, er mjög gagnlegt að 

framkvæma PESTEL greiningu reglulega. Þessir þættir eru: 

Pólitískt umhverfi (e. political): Greining á stjórnmálalegum þáttum í umhverfi 

skipulagsheilda svo sem reglugerðaumhverfi og lagasetningar sem áhrif geta haft. Gott 

dæmi um þennan lið í greiningu eru ákvarðanir stjórnvalda í Covid 19 faraldrinum þar 

sem ákvarðanir um fjöldatakmarkanir og lokanir hafa gríðarleg áhrif á skipulagsheildir. 

Efnahagslegt umhverfi (e. economical): Greining á fjárhagslegu umhverfi 

skipulagsheilda eins og t.d. vaxtastefnu, atvinnuleysi og gjaldeyrishöftum svo eitthvað 

sé nefnt. Þegar fyrirtæki eða skipulagsheild fer í gegnum stefnumótun er mikilvægt að 

greina þessa þætti í umhverfinu því þeir geta haft mikil áhrif á skipulagsheildina (Helgi 

Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Samfélagslega umhverfið (e. social): Greining á samfélagslegum þáttum í 

umhverfi skipulagsheilda svo sem fólksfjölgun, menning og lífstíl og menntun. 

Lífstílsbreyting landsmanna kallar á breytt neysluform sem aftur leiðir til breyttra 

áherslna hjá fyrirtækjum (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Tæknilega umhverfið (e. technological): Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að 

vera á tánum þegar kemur að tækni þar sem ör þróun á sér stað. Tækniframfarir geta 

haft gríðarlega jákvæð áhrif á skipulagsheildir og gott dæmi um það er markaðssetning 

nútíma fyrirtækja í dag á samfélagsmiðlum. Tækni getur því aukið gæði og leitt til 

nýsköpunar og því mikilvægt fyrir skipulagsheildir að greina tækninýjungar stöðugt  

(Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Umhverfismál (e. environmental): Mikil vitundarvakning er meðal 

skipulagsheilda í umhverfismálum og tileinka þær sér umhverfisstefnu í síauknu mæli. 

Loftslagsbreytingar snerta alla og bera fyrirtæki mikla ábyrgð á því sviði og gerð 

umhverfisstefnu og greininga því mikilvæg í rekstri nútíma fyrirtækja í dag  (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Lagaumhverfið (e. legal): Greining á lagaumhverfi er mikilvægur þáttur fyrir 

skipulagsheildir. Hækkun á kjarasamningum, endurvinnslugjöld og svo framvegis eru 

þættir sem skipulagsheildir þurfa að taka með í reikninginn og getur haft bein áhrif á 

framtíðarþróun og starfsemi skipulagsheilda. (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2011). 
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3. Málefni sveitarfélaganna 

3.1. Sameiningarstefna stjórnvalda í sveitarstjórnarmálum 

Mikil og hröð þróun hefur orðið í íslenskum sveitarstjórnarmálum í gegnum áranna rás. 

Sveitarfélögum hefur fækkað og þau að sama skapi stækkað eins og sést á mynd 6. 

 

 

        Mynd 6 Breyting á fjölda sveitarfélaga (Hagstofa Íslands-fjöldi sveitarfélaga, 2020) 

Eins hefur dregið verulega úr sameiningum sveitarfélaga frá árinu 2010 og hafa 

einungis fjórar sameiningar orðið síðan þá (Hagstofa Íslands-fjöldi sveitarfélaga, 2020). 

Á sama tíma og dregið hefur úr sameiningu sveitarfélaga síðustu ár hafa samningar um 

samvinnu sveitarfélaga, sameiginlegt eignarhald og nefndir sem og byggðasamlög 

stóraukist (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2016).  

Árið 2015 setti Ólöf Nordal, þáverandi innanríkisráðherra, saman fimm manna 

verkefnastjórn sem fékk það hlutverk að greina íslenska sveitastjórnarstigið og greina 

leiðir og tækifæri til að styrkja það en frekar. Niðurstaða hópsins var á þann veg að 

fækka þyrfti sveitarfélögum og hækka lágmarksfjölda íbúa. Hópurinn lagði til að þetta 

yrði framkvæmt í þremur þrepum á árunum 2019 til 2026 og yrði fest í lög.  Rök hópsins 

voru þau að til að geta mætt áskorunum framtíðarinnar þyrftu sveitarfélög að öðlast 

nægilegan styrk og eru stærri og fjölmennari sveitarfélög forsenda þess. Ein af 

áskorunum sem hópurinn taldi til röksemda er líffræðileg þróun sem felur í sér breytta 

aldurssamsetningu íbúa, fjölgun innflytjenda og erlendra ríkisborgara og flutningur 

íbúa úr dreifbýli í þéttbýli. Styrkur sveitarfélaganna liggur í meiri sérhæfingu starfsfólks 

og faglegri stjórnsýslu. Að mati hópsins eru lítil sveitarfélög með lítinn slagkraft til að 
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sækja fram. Aukinn fjöldi samninga um samvinnu og byggðasamlaga milli 

sveitarfélaga landsins styður þá kenningu að nauðsynlegt sé að fækka og stækka 

sveitarfélög landsins meðal annars til þess að auka gagnsæi og tryggja lýðræðislegt 

umboð kjörinna fulltrúa gagnvart íbúum þeirra (Staða Og Framtíð Íslenskra 

Sveitarfélaga, 2017). Niðurstaða rannsóknar, sem unnin var af Rannsóknar- og 

þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, styður þá kenningu að fámenn sveitarfélög 

sækjast eftir samvinnu og samstarfi við stærri sveitarfélög til þess að geta uppfyllt 

lögbundnar skyldur þeirra gagnvart íbúum (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2016).  

Það er skýr stefna yfirvalda að sameina sveitarfélög og stofnanir. Ef nýleg 

tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun ríkisins verður að veruleika þá 

verður lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags 250 íbúar frá árinu 2022 en 1000 íbúar frá árinu 

2026. Áhrif tillögunnar verða þau að árið 2022 mun sveitarfélögum fækka um 14 en 

allt að 40 frá og með árinu 2026 ef tillagan nær fram að ganga. Heildarfjöldi 

sveitarfélaga á landinu verður þá 30 talsins í stað 72 eins og staðan er í dag, þar sem 

55,5% sveitarfélaga á íslandi eru með færri íbúa en 1000 talsins (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, 2019). Þarfir samfélagsins kalla á aukna þjónustu og meiri 

hagræðingu. Breytingar í efnahagsumhverfi og starfsumhverfi sveitarfélaga kalla á 

endurskoðun á mörgum þáttum í rekstri þeirra. Leitast sveitarfélög við að hagræða í 

rekstri sínum og ná fram betri skilvirkni í rekstri. Ein leiðin til þess er að samreka 

verkefni líkt og er hlutverk byggðasamlaga. En óhætt er að segja að það muni taka 

talsverðan tíma að sameina sveitarfélög á stórum svæðum eins og til dæmis 

Eyjafjarðarsvæðinu og því má álykta að nokkur ávinningur gæti hlotist af því að 

sameina einstaka þjónustuliði fyrr og stuðla að samvinnu sveitarfélaga eins og til að 

mynda varðandi brunamál og brunavarnir í formi byggðasamlags (Leifur Eysteinsson, 

2008). 

3.2. Sveitarfélög og verkefni þeirra 

Sveitarfélög landsins eru stjórnsýslueiningar innan afmarkaðs landsvæðis, og fara með 

stjórnvald innan síns svæðis og bera þar af leiðandi ábyrgð á sínum málefnum. 

Sveitarstjórnir sem kjörnar eru hvert sinn í lýðræðislegum kosningum fara með 

yfirstjórn sbr. 2. mgr.1.gr. sveitarstjórnarlaga. (Lagasafn Alþingis, 2011). Gunnar Helgi 

Kristinsson,  prófessor við Háskóla Íslands, talar um í bók sinni Íslenska stjórnkerfið 
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að talsvert hagkvæmara sé fyrir þjóðfélagið að þjónusta íbúanna sé á ábyrgð 

sveitarfélaga í stað ríkis.  Boðleiðir eru styttri og þátttaka íbúa er meiri þar sem líklegra 

þykir að þeir taki þátt í sveitarstjórnarmálum í nærumhverfi sínu heldur en landsmálum 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2006).  

Mörg verkefni eru á höndum sveitarfélaga. Þeim má skipta niður í tvo flokka, 

annars vegar lögbundin verkefni sem kveðið er á um í lögum og hins vegar ólögbundin 

eða valkvæð verkefni. Dæmi um lögbundin verkefni er t.d. skylda sveitarfélaganna til 

að sinna félagsþjónustu, rekstri grunnskóla, leikskóla, félagsþjónustu, brunavarna og 

brunamálum, svo eitthvað sé nefnt (Stjórnarráð Íslands, 2020). Ólögbundin eða 

valkvæð verkefni þeirra eru aðeins lítill hluti verkefna sveitarfélaga. Heimild 

sveitarfélaga til að sinna ólögbundnum verkefnum, til dæmis sameiginlegum 

velferðarmálum íbúa, er getið í 3. mgr. 7. gr. Sveitarstjórnarlaga (Lagasafn Alþingis, 

2011). Ólögbundin verkefni sveitarfélaganna eru enn fremur þátttaka sveitarfélaga í 

atvinnustarfsemi.  Uppbygging á íþróttamannvirkjum af ýmsum toga eru algeng 

verkefni sem teljast til ólögbundinna verkefna sveitarfélaga (Sigurður Óli Kolbeinsson 

og Jón Jónsson, 2007). Eins og fram hefur komið eru brunamál og brunavarnir hluti af 

lögbundnum verkefnum sveitarfélaga og mun höfundur ræða um aðkomu yfirvalda að 

brunamálum í kafla 2.4.  

3.3. Frjáls samvinna á milli sveitarfélaga 

Aukning á verkefnum sveitarfélaganna og auknar kröfur sem eru gerðar til 

þjónustuverkefna af ýmsu tagi gerir það að verkum að vaxandi þörf er fyrir samvinnu 

sveitarfélaganna. Verkefni hafa flust frá ríki til sveitarfélaga í auknum mæli, til dæmis 

rekstur grunnskóla árið 1996 og málefni fatlaðra árið 2011. Íbúum á landsbyggðinni 

hefur fækkað í gegnum áranna rás og fólksflutningar hafa orðið miklir yfir til stærri 

þéttbýliskjarna. Þetta gerir það að verkum að erfitt getur reynst fyrir fámennari 

sveitarfélög að sinna verkefnum sínum. Eins og fram hefur komið hefur verið gripið til 

þess ráðs að sameina sveitarfélög til að sporna við þeirri þróun og stuðla að eflingu 

þjónustu sveitarfélaganna. Markmið með sameiningu sveitarfélaga er að þau þurfi ekki 

samvinnu á ákveðnum málaflokkum heldur verði það burðug að þau geti sjálf leyst þau 

verkefni sem þeim er lögboðin (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020). Í apríl 2007 

kom út rannsókn sem gefin var út af rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri. 

Búsetuþróun í landinu hefur gert það að verkum að tvær gerðir sveitarfélaga eru til, 
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annars vegar eru það fámenn sveitarfélög sem geta ekki eins síns liðs veitt þá lögboðnu 

þjónustu sem löggjafinn hefur falið þeim og hins vegar stór og burðug sveitarfélög sem 

veitt geta alla þá þjónustu sem ætlast er til af þeim af löggjafarvaldinu. Samvinna á milli 

sveitarfélaganna er því nauðsynlegur þáttur í því að veita íbúum smærri 

sveitarfélaganna sambærilega þjónustu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020). 

Samstarf sveitarfélaganna er frjálst samkvæmt meginreglu sveitarstjórnarlaga 

nr. 45/1998 í kjölfar þess þegar héraðsnefndir voru felldar í flokk frjálsrar samvinnu 

(Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2007). 

3.4. Ýmis samstarfsform sveitarfélaga 

Samstarfsform sveitarfélaga eru mjög mismunandi eftir landshlutum samkvæmt 

rannsókn sem unnin var af Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri. 

Helstu form samstarfs sveitarfélaga eru eftirfarandi: landshlutasamtök, samningur um 

samvinnu sveitarfélaga, sameiginlegt eignarhald, sameiginlegar nefndir og að lokum 

byggðasamlög (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2016). Óhætt er að segja að 

samstarf sveitarfélaga sé fremur lítið á höfuðborgarsvæðinu en þó eru þrjú stór 

byggðasamlög sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru aðilar að. 

Byggðasamlögin eru Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. sem var sameinað árið 2000. 

Annað er SORPA bs. og að lokum er það Strætó bs. (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2020). Ef aftur er rýnt í skýrslu Rannsóknar- og 

þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri um samstarfsform sveitarfélaga á 

Norðurlandi Eystra kemur í ljós að samstarf milli sveitarfélaga þar er blómlegt en 

byggist aðallega upp á samningi milli sveitarfélaga en einnig af sameiginlegum 

nefndum, til að mynda almannavarnarnefnd, barnaverndarnefnd og heilbrigðisnefnd 

svo eitthvað sé nefnt. Byggðasamlög eru hins vegar einungis tvö á Norðurlandi Eystra 

og eru þau Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar bs. sem, þegar þessi ritgerð er skrifuð, er í 

ferli að sameinast inn í samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi Eystra 

og Hafnarsamlagi Norðurlands bs. 

Í apríl 2016 var gefin út skýrsla um rannsókn sem unnin var með styrk frá 

Byggðarannsóknarsjóði og var markmið rannsóknarinnar að skoða samstarf 

sveitarfélaga innan landshlutanna. Þess má geta að fyrirkomulag, þróun samstarfs og 

umfang er mjög mismunandi eftir landshlutum eins og tafla 1 sýnir. 
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Tafla 1 Form samstarfsverkefna sveitarfélaga eftir svæðum (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 

2016).  

Eins og sjá má á töflu 1. Þá eru samningar algengasta formið eða (100) talsins, 

næst kemur sameiginlegt eignarhald (77), þar á eftir eru sameiginlegar nefndir (67) en 

sjaldgæfasta formið eru byggðasamlög eða (34) talsins. En þegar skoðað er hver 

algengustu form samstarfsverkefna eru eftir landshlutum, eins og sést á töflu 2, þá sýnir 

það vel hversu misjafnt eftir landshlutum samstarfsverkefni eru. 

 

Tafla 2 Algengasta samstarfsformið eftir landshlutum (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2016). 

Þegar farið er ofan í fjölda samstarfsverkefna eftir málaflokkum þá kemur 

afgerandi mynstur í ljós eins og tafla 3 sýnir. Algengast er að samstarfsverkefni séu í 

málaflokkum um skóla- og menntamál (59) og félagsþjónustu (52). Fjöldi 

samstarfsverkefna um slökkvilið (17) sem eru rétt í kringum meðaltal fjölda 

samstarfsverkefna (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2016). 
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Tafla 3 Fjöldi samstarfsverkefna eftir málaflokkum (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2016). 

3.5. Sameining stofnanna innan sveitarfélaga 

Undanfarin ár hefur sameining verið mjög áberandi í umræðunni og mikið rætt um 

sameiningu sveitarfélaga. Margar ástæður geta verið fyrir sameiningum og helst má þar 

nefna þróun samfélagsins. Kröfur eru um einfaldari stjórnsýslu sem skilar aukinni 

hagræðingu. Einnig má tala um betri nýtingu á mannauði, búnaði, aðstöðu og fjármagni. 

Með sameiningu er margt sem bendir til að þá auðveldist yfirsýn yfir þjónustu og að 

sérhæfing og fagmennska aukist. Þegar um ræðir sameiningu fámennra stofnanna þá  

benda rannsóknir til að aukin gæðastjórnun, árangursstjórnun, og mannauðsstjórnun sé 

niðurstaða sameiningarinnar (Leifur Eysteinsson, 2008).  

Óskar J. Sandholt (2006) gerði rannsókn á árunum 2004 til 2006 þar sem hann 

skoðaði sameiningar grunnskóla frá 1996-2004. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

skoða árangur og tilgang sameininga. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur meðal 

annars fram að fjárhagsleg samræming og fagleg efling var megintilgangur 

sameiningarinnar. Meirihluti hagaðila var hlynntur sameiningunni. Eins og áður hefur 

komið fram er samráð og framkvæmd breytinganna það sem mestu máli skiptir í slíkum 

breytingum. Meirihluti aðspurðra telur að árangur hafi náðst á flestum sviðum 
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sameiningarinnar en mestur er hann þó talinn í nýtingu starfskrafta og búnaðar (Óskar 

Jörgen Sandholt, 2006).  

Margar erlendar rannsóknir hafa einnig verið gerðar á þessu sviði. (Craig 

Howley og Jerry Johnson, 2011) gerðu samantekt á niðurstöðum rannsókna um 

sameiningu skóla og fræðsluumdæma. Þeir starfa við háskólann í Ohio, USA og var 

markmið rannsóknar þeirra að varpa ljósi á hvað sameining er og hvað hún í raun hefur 

í för með sér. Rannsókninni var einnig gert að svara spurningum eins og hvers er að 

vænta af sameiningu. Þó svo að rannsóknin hafi verið gerð í Bandaríkjunum má sjá 

sambærilegar aðstæður hérlendis. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

sameining skóla eða skólaumdæma hvíla á tveimur meginstoðum, rekstrarlegum og 

faglegum. Ekki eru eingöngu jákvæðar niðurstöður úr rannsóknum þeirra því einnig 

hefur borið á auknum kostnaði þar sem dregist hefur úr hagkvæmni við sameininguna 

(Craig Howley og Jerry Johnson, 2011). 

3.6. Fjárhagsleg afleyðing sameiningar sveitarfélaga 

Í gegnum tíðina hefur það verið markmið sveitarfélaga að lækka meðalkostnað við 

hvern íbúa sveitarfélagsins. Það kallast stærðarhagkvæmni og hefur verið mikið í 

umræðunni undanfarin ár og áratugi. Þegar íbúum sveitarfélags fjölgar lækkar 

meðalkostnaður og stærðarhagkvæmni myndast. Stærðarhagkvæmni myndast í 

mörgum verkefnum sem sveitarfélögin eru að sinna, til að mynda í veitum, samgöngum 

og rekstri grunnskólanna. Samkvæmt þessu eru lítil sveitarfélög því að veita 

óhagkvæmari þjónustu við íbúa sína heldur en stærri sveitarfélögin og má segja að íbúar 

minni sveitarfélaga séu að fá minna fyrir skattgreiðslur sínar heldur en íbúar stærri 

sveitarfélaga. Einn af þeim þáttum sem styður sameiningu sveitarfélaga er hve erfitt 

reynist fyrir minni sveitarfélög að sinna lögbundnum verkefnum og því ókleift að færa 

frekari verkefni yfir á sveitastjórnarstigið frá ríkinu eins og vel er þekkt í 

nágrannalöndum okkar. Aukin verkefni og skyldur kalla á hugsanlega þvingaða 

sameiningu fyrir minnstu sveitarfélög landsins (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).  

Í rannsókn Vífils Karlssonar og Elísar Árna Jónssonar árið 2015 var 

meðalkostnaður í rekstri sveitarfélaga rýndur í þeim tilgangi að geta séð svart á hvítu 

hvort meðalkostnaður sveitarfélaga lækkaði við sameiningu. Niðurstaða þeirra var á 

þann veg að mögulegt er að ná fram stærðarhagkvæmni  í fjórum af ellefu málaflokkum 

sveitarfélaga sem skoðað var í rannsókninni. Þar er um að ræða þætti eins og 
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hreinlætismál, yfirstjórn, fræðslumál og síðast en ekki síst í brunamálum og 

almannavörnum (Vífill Karlsson og Elías Árni Jónsson, 2011). Framhaldsrannsókn 

Vífils Karlssonar og Sveins Agnarssonar árið 2015 sýndi aðra niðurstöðu og styðja enn  

frekar við það að stærðarhagkvæmni tengist frekar íbúabreytingum á meðalkostnað 

sveitarfélagsins. Með öðrum orðum má segja að aukinn íbúafjöldi lækkar 

meðaltalskostnað en ekki endilega sameining sveitarfélaga. Það skýrir algengi 

samvinnu og samstarfs nærliggjandi sveitarfélaga um rekstur ákveðinna málaflokka. 

Þar er um að ræða sértæk verkefni eins og brunavarnir eða skólahald þar sem gerðir eru 

samningar um samstarf um verkefni á milli  sveitarfélaga (Vífill Karlsson og Sveinn 

Agnarsson, 2015). 

3.7. Akureyri; bær eða borg? 

Þar sem rannsókn þessi fjallar um framtíð brunamála við Eyjafjörð liggur beinast við, í 

umræðunni um samstarfsverkefni sveitarfélaga að skoða stærsta þéttbýliskjarnann á 

Eyjafjarðarsvæðinu. Akureyri er stærsti þéttbýlisstaður utan höfuðborgarsvæðisins og 

veltir höfundur fyrir sér hvaða skyldum Akureyri gegnir sem stóri bróðir. Svæðisbundið 

hlutverk Akureyrar hefur ekki verið skilgreint hingað til en samkvæmt sóknaráætlun 

samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi Eystra er verið að móta 

svokallaða  borgarstefnu fyrir Akureyri (SSNE, 2020). Vel er hægt að kalla Akureyri 

borg út frá þeim þáttum sem skilgreina borgir. Akureyri gegnir nú þegar hlutverki 

borgar hvað þjónustu varðar samkvæmt Þóroddi Bjarnasyni fyrrverandi formanni 

stjórnar Byggðastofnunar. Akureyri hefur skyldum að gegna á Norður- og Austurlandi 

á sama hátt og Reykjavík gagnvart landinu öllu. Akureyri gegnir sérstöðu meðal 

byggðarlaga á Norðurlandi. Í september 2020 ákvað samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra í samvinnu við Akureyrarbæ og samtök sveitarfélaga og 

atvinnuþróunar á Norðurlandi Eystra að setja saman verkefnahóp sem á að skilgreina 

svæðisbundið hlutverk Akureyrar og draga saman þær áskoranir sem stærsti 

þéttbýlisstaður utan höfuðborgarsvæðisins stendur frammi fyrir og hverjar skyldur 

gagnvart nærliggjandi svæðum eru. Að mati höfundar liggur tækifæri í myndun 

framtíðarstefnu er varðar brunamál á Norðurlandi Eystri. 
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3.8. Byggðasamlög  

Í þessum kafla mun höfundur rýna í fyrirbærið byggðasamlag í ljósi þess að hann veltir 

upp þeirri spurningu hvort byggðasamlag um brunamál og brunavarnir á 

Eyjafjarðarsvæðinu sé hentugur kostur, en misjafnar skoðanir eru um það eins og jafnan 

er. En til að geta tekið meðvitaða ákvörðun um að vera sammála fullyrðingunni eða 

ósammála telur höfundur mikilvægt að kafa dýpra ofan í byggðasamlög og skoða 

hvernig þau eru uppbyggð og hvaða reglur lúta þar um.  

3.8.1. Byggðasamlög almennt 

1986 voru samþykkt ný sveitarstjórnarlög nr. 8/1986 þar sem sett var ákvæði í lögin um 

byggðasamlög sem vettvangi fyrir sveitarfélög að vinna saman. Árið 1998 tóku þessi 

lög breytingum þegar ný sveitarstjórnarlög voru samþykkt 45/1998. Í þessum lögum 

var þess getið að sveitarfélög geti unnið saman að ýmsum verkefnum sín á milli. 

Samvinna um slík verkefni gæti farið fram á vettvangi héraðsnefnda, 

landshlutasamtaka, byggðasamlaga og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Í 1. mgr. 82. 

gr. segir að ef um er að ræða samvinnuverkefni sem telst varanlegt, svo sem rekstur 

skóla, heilbrigðisstofnanna eða brunavarna, er möguleiki á myndun byggðasamlags 

sem þá sér alfarið um framkvæmd verkefnisins. Samkvæmt sömu lögum þá segir að ef 

ákvæði laganna um byggðasamlög eiga að vera gildandi þá er gerð sú krafa í lögunum 

að gengið sé  formlega frá stofnun byggðasamlagsins (Lagasafn Alþingis, 2011). 

3.8.2. Stofnun byggðasamlags 

Stofnun byggðasamlags byggir á ákvæði 1. mgr. 94. gr. sveitarstjórnarlaga, svsl hér 

eftir,  þar sem heimild sveitarfélaganna til stofnunar byggðasamlags kemur fram. Þar 

er kveðið á um framkvæmd afmarkaðra verkefna megi stofna byggðasamlag, eins og 

til að mynda rekstur skóla eða um brunavarnir og brunamál. Grunnur þess að 

byggðasamlag getur hentað vel í víðtæk verkefni er sá að byggðasamlag getur tekið 

ákvarðanir um rétt og skyldur manna. Þegar svo er, er mikilvægt að samningur um 

samvinnu sé skýr en meginkostur byggðasamlagsins er sá að miklar kröfur eru gerðar 

um skýrleika og því má leiða af því ljós að byggðasamlag sé hentugt rekstrarform 

varðandi mikilvæg verkefni. Í ákvæði 2. mgr. 94. gr. svsl. er tekið fram að 

byggðasamlögum sé rétt og skylt að hafa orðið byggðasamlag í heiti sínu eða 

skammstöfun þess bs. Þessi gildistaka kom inn í sveitarstjórnarlög 2011. Ætla má að 
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ástæða þess að lögfesta regluna um skammstöfunina bs. sé að marka sérstöðu 

byggðasamlagsins á sama veg og gert hefur verið við önnur félagsform eins og 

hlutafélög (hf), einkahlutafélög (ehf) og sameiningarfélög (sf)  (Sesselja Árnadóttir, 

2007). 

3.8.3. Samningar um byggðasamlög 

Þegar gerður er samningur um byggðasamlag þá þurfa ýmis atriði að koma fram 

samkvæmt ákvæði 3. mgr. 94. gr. svsl. Samningurinn þarf að vera skýr og mikilvægt 

er að taka á öllum mögulegum vafaatriðum sem upp geta komið. Þegar samningur er 

gerður þurfa eftirfarandi ákvæði að koma fram (Lagasafn Alþingis, 2011). 

 

➢ Heiti á byggðasamlagi, eignarhluti hvers sveitarfélags innan 

byggðasamlagsins, hvaða valdheimildir falla á viðkomandi sveitarfélag 

og þau verkefni sem sveitarfélagið sinnir innan samlagsins. 

➢ Hvernig kjör til stjórnar fer fram þar sem fjölda stjórnarmanna er 

tilgreindur, kjörtímabil og hverjir eru varafulltrúar. 

➢ Hvernig ályktunarhæfi funda er fyrirkomið. 

➢ Hvernig standa skuli að skuldbindingum aðildarsveitarfélaga og umboð 

stjórnar til þess. 

➢ Að það liggi fyrir og sé skýrt hvenær þörf sé á staðfestingu á ákvörðun 

stjórnar til sveitarstjórnar. 

➢ Hvernig standa skuli að samningum við einkaaðila og heimildir fyrir því 

sbr. 100. gr. 

➢ Hvernig standa skuli að samningum við einstök aðildarfélög varðandi 

að taka að sér þætti í starfsemi samlagsins. 

➢ Hvernig standa skal að úrgöngu úr samlaginu, þ.m.t. framkvæmd á 

uppgjöri við aðildarsveitarfélög, innlausnir á eignarhlutum 

aðildarsveitarfélaganna og ábyrgð þeirra á skuldbindingum. 

3.8.4. Eignahlutskipti byggðasamlaga 

Það er mikilvægt við stofnun byggðasamlags að eignarhluturinn sé skýr. Það er því ljóst 

að þegar um stærri sveitarfélög er að ræða þá er eðli málsins samkvæmt að renni meiri 

fjármunir til byggðasamlagsins. Þegar rætt er um málefni eins og rekstur slökkviliðs í 
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byggðasamlagi þarf að huga að öðrum þáttum en fjölda íbúa. Huga þarf að áhættumati 

í hverju sveitarfélagi fyrir sig og taka það með inn í myndina. Dæmi um slíka aðferð er 

hjá byggðasamlagi Brunavarna Árnessýslu þar sem eignahlutaskiptin taka mið af 

brunabótamati í sveitarfélaginu auk íbúafjölda. Nokkur stór byggðasamlög eru rekin á 

höfuðborgarsvæðinu og þar er nærtækast að nefna slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 

(SHS). Vegna þess að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru misstór og fjölmenn 

getur það valdið vandkvæðum þegar eignarhluti hvers sveitarfélags er reiknaður. 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) óskuðu eftir stjórnsýsluúttekt í 

febrúar 2011 um byggðasamlögin SORPA bs., Slökkvilið höfuðborgarsviðsins bs. og 

Strætó bs. Þar kom fram að stærsta sveitarfélagið af þeim sex sveitarfélögum sem 

standa af byggðasamlögunum hafi sett sig í einskonar foreldrahlutverk í 

byggðasamlögunum. Hin sveitarfélögin upplifðu að ekki hafi verið hlustað á vilja þeirra 

og Reykjavíkurborg hafi, í krafti stærðar sinnar, ráðið ferðinni. Slík vandamál geta 

óhjákvæmilega komið upp, sér í lagi þegar eitt sveitarfélaganna innan 

byggðasamlagsins er umtalsvert stærra og fjölmennara en önnur (Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar, 2011). Því er það enn mikilvægara að gera skýra samninga um 

hlutverk og eignaskipti byggðasamlagsins.  

3.8.5. Valdheimildir byggðasamlaga 

Sveitarfélög sem standa að stofnun byggðasamlags fela samlaginu ákveðið vald fyrir 

þeirra hönd. Þetta hugtak kallast valdheimild byggðasamlagsins og þarf að vera skýrt 

hvaða valdi byggðasamlaginu er falið af hálfu sveitarfélaganna. Meginástæða 

valdheimilda er að forðast hugsanlega árekstra sem upp geta komið á milli 

byggðasamlagsins og sveitarfélagsins. Annað sem hafa þarf í huga er túlkun á sérlögum 

þar sem byggðasamlaginu gæti verið falið vald í samræmi við samning um 

byggðasamlög og einnig við ákvæði sveitastjórnarlaga. Með þessum valdheimildum 

gerir það byggðasamlaginu kleift að taka stjórnvaldsákvarðanir og eru því undir eftirliti 

ráðherra skv. 109. gr. svsl. eins og á við um sveitarfélögin sjálf. Mikilvægt er að hafa 

það í huga að þrátt fyrir að byggðasamlagið sé í þessu ljósi sjálfstætt stjórnvald starfar 

það í umboði sveitarfélaga sinna og getur stjórn byggðasamlagsins og þar af leiðandi 

ekki tekið allar ákvarðanir eftir sinni eigin hentisemi. Þegar liggja fyrir meiriháttar 

fjárhagslegar ákvarðanir eða breyting á rekstri byggðasamlagsins eru slík mál þess eðlis 

að sveitastjórn getur tekið lokaákvörðun um slíkt (Lagasafn Alþingis, 2011). 
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3.8.6. Stjórn byggðasamlaga 

Þegar byggðasamlag er stofnað þarf að tiltaka í samningi hvernig standa skuli að kjöri 

í stjórn byggðasamlagsins. Í þeim samningi þarf að koma fram  upplýsingar um kjör til 

stjórnar, fjölda stjórnarmanna, varafulltrúa og einnig kjörtímabil. Misjafnt getur verið 

á milli byggðasamlaga hvernig þessu er háttað. Meginreglan er samkvæmt 

sveitarstjórnarlögum:  

„Kjör til stjórnar byggðasamlags getur annaðhvort farið fram á aðalfundi 

byggðasamlags eða á grundvelli tilnefninga sveitarstjórna einstakra 

aðildarsveitarfélaga. Ef kjör til stjórnar fer fram á aðalfundi byggðasamlags skulu í 

samningi um byggðasamlag einnig vera viðeigandi ákvæði um aðalfund þess, þar á 

meðal um öll þau atriði sem getur í 2.–5. tölul. 3. Mgr.“(Lagasafn Alþingis, 2011). 

3.8.7. Ábyrgð og eftirlit byggðasamlaga 

Meginreglur byggðasamlaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum um meðferð mála, 

réttindi og skyldur stjórnarmanna, endurskoðun ársreikninga og meðferð fjármála er að 

byggðasamlag er sjálfstæður lögaðili og þar af leiðandi gilda sömu reglur þar af lútandi 

og um aðrar stofnanir sveitarfélaga. Þar af leiðandi njóta byggðasamlög sömu 

réttarstöðu og aðrar stofnanir innan sveitarfélagsins. Byggðasamlag er stjórnvald og um 

það gilda stjórnsýslureglur, þar sem þau fara með stjórnsýslu sveitarfélags. Endurskoða 

þarf samþykktir byggðasamlaga á 10 ára fresti samkvæmt 1. mgr. 83. gr. 

sveitarstjórnarlaga. Þó lögin séu nokkuð skýr um þau mál sem upptalin hafa verið þá er 

ekkert fjallað um hvernig staðið skal að samstarfi á öðrum vettvangi en þeim er lögin 

nefna. Engar leiðbeiningar eru að finna í lögunum um hvaða tilvik byggðasamlag hentar 

hverju samvinnuverkefni fyrir sig nema um varanlegt samvinnuverkefni sé að ræða, 

svo sem rekstur skóla, heilbrigðisstofnanna eða brunavarnir. Erfitt getur því verið að 

finna rétta samstarfsformið eða félagsformið sem hæfir verkefninu þar sem ekkert er 

getið um það í lögunum. 

4. Málefni Slökkviliðanna 

Í þessum kafla rýnir höfundur í málefni slökkviliðanna á breiðum grundvelli og fer yfir 

starfsemi þeirra og núverandi stöðu mála. Einnig veltir höfundur upp framtíðarsýn í 

málaflokknum og rýnir í ábyrgð slökkviliðsstjóra sem og almennt regluverk 

málaflokksins og hvernig sameiningum slökkviliða hefur verið háttað á landinu í 
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gegnum tíðina. Höfundur veltir einnig upp spurningunni: Af hverju að sameina 

slökkvilið? Og rýnir í smærri slökkvilið á landinu, fjárframlög til slökkviliða og hvernig  

sameining gæti framkallað samvirkni. 

4.1. Starfsemi slökkviliða á landinu 

Starfrækt eru 38 slökkvilið í landinu í 72 sveitarfélögum. Einungis fjögur slökkvilið eru 

atvinnuslökkvilið en þau eru Brunavarnir Suðurnesja, Slökkvilið Akureyrar, Slökkvilið 

Höfuðborgarsvæðisins og Slökkvilið Fjarðabyggðar. Í atvinnuslökkviliðunum með 

sólarhringsvakt eru skráðir u.þ.b. 290 slökkviliðsmenn (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2019b). 

Atvinnuslökkvilið er skipað starfsmönnum í fullu starfi en nokkur hlutastarfandi 

slökkvilið hafa einn eða fleiri starfsmann í fullu starfi. Í mörgum tilfellum er um að 

ræða slökkviliðsstjóra í hlutastarfi sem hefur yfir að ráða slökkviliði hlutastarfandi 

slökkviliðsmanna. Af þeim 38 slökkviliðum sem eru í landinu eru fimm þeirra 

byggðasamlög tveggja eða fleiri sveitarfélaga. Í sex sveitarfélögum landsins er 

sameiginleg yfirstjórn sem annast starfsmannahald þó búnaður sé rekinn í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. Í tveimur sveitafélögum eru rekin óháð slökkvilið, þó með 

sameiginlegan slökkviliðsstjóra. Talsvert algengt er að stærri sveitarfélög taki að sér 

rekstur nærliggjandi minni sveitarfélaga samkvæmt þar til gerðum samningi. Einungis 

eitt sveitarfélag á landinu starfrækir ekki slökkvilið en það er sveitarfélagið 

Árneshreppur á Ströndum en þar var íbúafjöldi einungis 43 þann 1. janúar 2020. 

Heildarfjöldi slökkviliðsmanna á landinu er því samkvæmt Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun 1.600 talsins og langflestir þeirra starfandi í hlutastarfi (Húsnæðis- 

og mannvirkjastofnun, 2019b). 

4.2. Núverandi staða brunamála  

Þegar verið er að meta stöðu brunamála á Íslandi er hægt að nota ýmsa mælikvarða til 

að meta árangur og gæði slökkviliða samanborið við önnur lönd. Hægt er að skoða hve 

mörg dauðsföll verða árlega af völdum eldsvoða miðað við fjölda íbúa. Önnur aðferð 

til að meta stöðu brunamála er að meta efnahagslegt tjón af völdum eldsvoða sem greitt 

er út árlega af vátryggingafélögum. Húsnæðis og mannvirkjastofnun heldur utan um 

tölfræði hér á landi og notar til þess útkallsskýrslugrunn slökkviliðanna. Þessi tölfræði 

er svo gefin út í ársskýrslu HMS. Til að gera grein fyrir stöðu mála hér á landi þarf að 
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bera okkur saman við nágrannaþjóðir. Stofnunin International Association of Fire and 

Rescue services gefur út tölfræði um brunamál víðsvegar um heiminn og hægt að nýta 

sér samanburð á tölum til að skoða stöðu okkar miðað við önnur lönd.  

Þegar tölfræði um dauðsföll af völdum eldsvoða á Íslandi er skoðuð á tímabilinu 

1980-2018 eins og sést á (mynd 7) hafa dauðsföll á Íslandi verið 0.5 - 0.8 manns á 

hverja 100.000 íbúa eða 2-3 dauðsföll á 360.000 íbúa á ársgrundvelli 

(Mannvirkjastofnun, 2018). Þess má geta að síðustu ár hafa þessar tölur farið hækkandi 

en til að mynda var árið 2020 sérstaklega slæmt sökum mikils manntjóns í einum bruna 

og búast má við hækkuðum tölum í framtíðinni. 

 

Mynd 7 Dauðsföll af völdum eldsvoða 1980 -2018 (Mannvirkjastofnun, 2018). 

Tölfræðin sýnir að í samanburði við nágrannalönd okkar er staða brunamála á 

Íslandi nokkuð góð eins og sjá má á (mynd 8). Til að mynda voru dauðsföll af völdum 

bruna í Danmörku árið 2016 0,9 manns á hverja 100.000 íbúa og í Svíþjóð 1,1 (Center 

of Fire Statistic, 2016). 
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Mynd 8 Dauðsföll af völdum eldsvoða á hverja 100.000 íbúa árið 2016 (Center of Fire Statistic, 2016). 

4.3. Framtíðarsýn og stefna í brunamálum 

Óhætt er að fullyrða að sviðsmynd brunamála hefur gjörbreyst í gegnum árin. Götur 

eru að fyllast af rafbílum, húsin rísa hærra, innanstokksmunir eru framleiddir úr 

gerviefnum og ferðamönnum hefur fjölgað, loftslagsbreytingar kalla á hlýnandi veður 

sem aftur kallar á breytingar í gróðurfari sem eykur hættuna á gróðureldum, mikil 

aukning á notkun á timbri í byggingargeiranum svo eitthvað sé nefnt. Framangreinda 

þætti þarf að hafa í huga þegar framtíðarsýn er mótuð og stefna sett í málefnum 

slökkviliða og eldvarna til framtíðar.  

Oft er sagt að sókn sé besta vörnin og myndi höfundur segja að það ætti vel við 

þegar framtíðarsýn brunamála á í hlut. Ný lög um húsnæðis- og mannvirkjastofnun  

tóku gildi 31. desember 2019. Lögin kveða á um hlutverk Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnunar. Í kjölfarið var brunamálasvið stofnunarinnar flutt á Sauðárkrók 

og vinnur nú að stefnumótun og framtíðarsýn brunamála á landinu. Ásmundur Einar 

Daðason félags- og barnamálaráðherra hefur stutt ötullega við málaflokkinn. Hann talar 

um að stórefla brunaeftirlit og bæta viðbúnað minni slökkviliða. Í skýrslu sem unnin 

var af starfshópi skipuðum af stjórn HMS kemur fram að nauðsynlegt er að efla og 

stækka slökkviliðin á landsbyggðinni, annað hvort með sameiningu sveitarfélaga eða 

með myndun brunavarnasamlaga (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020). Einnig er 

tekið fram í skýrslunni að byggingaöryggisgjald, sem verið er að innheimta af aðilum 

sem innheimta vátryggingar, skuli í ríkara mæli skila sér inn í málaflokkinn eins og 

áskilið er í lögunum. Þann 26. mars. 2021 kynnti svo Ásmundur tillögur HMS til úrbóta 
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í brunavörnum í kjölfar stórbruna við Bræðraborgarstíg í júní 2020. Tillögurnar kalla 

m.a. eftir því að heimildir slökkviliða og byggingafulltrúa til álagningu stjórnvaldssekta 

verði endurskoðaðar og rýmri heimildir veittar til aðgangs að íbúðarhúsnæði til eftirlits. 

Þess má geta að núverandi heimildir gefa slökkviliðum og byggingarfulltrúum engan 

rétt til úttekta á brunavörnum íbúðarhúsnæðis (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 

2021). Allt saman eru þetta auknar kröfur á slökkviliðin og engin spurning um að 

stefnumótun og framtíðarsýn brunamála byggir á því að efla slökkvilið og 

eldvarnareftirlit slökkviliða landsins og með því þarf að fylgja fjármagn, og þá sér í lagi 

fyrir minni slökkvilið á landsbyggðinni.  

4.4. Brunavarnaáætlun sveitarfélaga 

Brunavarnaáætlun segir til um hvernig sveitarfélagið tryggir öryggi borgaranna á 

forsendum laga um brunavarnir. Innihald brunavarnaáætlunar er að leggja fram 

skipulega og leggja mat á hverjir helstu áhættuþættir í sveitarfélaginu eru og hvernig 

viðkomandi slökkvilið er í stakk búið til að sinna viðbragði vegna þeirra. Þannig má 

segja að brunavarnaáætlun stuðli að því að vernda líf og heilsu íbúa, umhverfis og eigna 

með viðunandi viðbragði slökkviliðs- og eldvarnareftirlits sveitarfélagsins. Einn 

mikilvægasti þáttur brunavarnaáætlunar er að greina hvar úrbóta er þörf og bregðast við 

því áður en skaðinn skeður. Í þeim 38 slökkviliðum landsins eru samkvæmt HMS 12 

brunavarnaáætlanir slökkviliða í gildi. 15 brunavarnaáætlanir eru ekki í gildi og 8 

áætlanir bíða umsagnar HMS (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2019a). Staða 

brunavarnaáætlana slökkviliða við Eyjafjörð er þannig:  

➢ Slökkvilið Fjallabyggðar – ekki í gildi 

➢ Slökkvilið Dalvíkur – ekki í gildi 

➢ Slökkvilið Akureyrar – Í gildi til 2022 

➢ Slökkvilið Grýtubakkahrepps – ekki í gildi 

➢ Slökkvilið Skútustaðarhrepps og Þingeyjasveitar – í gildi til 2025 

4.5. Regluverk brunamála 

Eins og fram hefur komið fer félags-og barnamálaráðherra með yfirstjórn brunamála í 

landinu. Ábyrgð málaflokksins liggur hjá sveitarfélaginu samkvæmt 10. gr. laga nr. 

75/2000. Sveitarfélagið ber ábyrgð á allri starfsemi slökkviliðs þar með talið 

eldvarnareftirliti. Kostnaður við rekstur slökkviliðs er allur á höndum sveitarfélagsins. 
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Í 11 gr. laganna segir að sveitarfélögum sé skylt að uppfylla kröfur laganna um 

starfsemi slökkviliðanna. Hins vegar segir jafnframt í 16. gr. laganna að 

slökkviliðsstjóri hafi eftirlit innan síns umdæmis að farið sé eftir lögum og reglugerðum 

sem settar hafa verið. Það má því segja að slökkviliðsstjóri eigi að hafa eftirlit með 

lagaskyldu sveitarfélagsins þar sem hann er einnig starfsmaður sveitarfélagsins 

(Reglugerð Um Starfsemi Slökkviliða. Reglugerðasafn, 2018).  

4.6. Skyldur og ábyrgð slökkviliðsstjóra 

Auk þess að hafa eftirlit með að farið sé eftir lögum og reglum í umdæmi sínu eru 

skyldur slökkviliðsstjóra nánar tilgreindar í öðrum greinum laganna. Auk þeirra 

skyldna sem kveðið er á í lögum um að slökkviliðsstjóri beri ábyrgð á slökkvistarfi og 

björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og ökutækjum þá ber hann ábyrgð á að 

virkt eldvarnareftirlit sé framkvæmt í sveitarfélaginu. Í 20.gr. laganna kemur fram að 

slökkviliðsstjóra og eftirlitsmanna hans sé heimill aðgangur til eftirlits. Þar á meðal er 

veitt heimild til myndatöku á öllum þeim stöðum þar sem skoðun og eftirlits er þörf 

samkvæmt lögunum (Lagasafn Alþingis, 2011). Það er hins vegar sérkennilegt að 

slökkviliðsstjóri er starfsmaður sveitarfélagsins og enn fremur er sveitarfélag yfirleitt 

stærsti húsnæðis og lóðareigandi í sjálfu sveitarfélaginu og því fer starfsmaður 

sveitarfélagsins í eftirlit bygginga hjá eigin atvinnurekanda.  

4.7. Sögulegt samhengi sameininga slökkviliða 

Eins og áður hefur komið fram hafa fimm slökkvilið í landinu farið þá leið að reka 

byggðasamlag um brunamál tveggja eða fleiri sveitarfélaga eins og sjá má á mynd 9. 

Þessi byggðasamlög eru Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins (SHS), Brunavarnir 

Árnessýslu (BÁ), Brunavarnir Suðurnesja (BS), Brunavarnir Austur Húnavatnssýslu og 

Brunavarnir á Austurlandi (BA). 
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Mynd 9 Byggðasamlög slökkviliða á Íslandi í samanburði við byggðasamlag við Eyjafjörð (rautt) sem til 

skoðunar er hér (mynd Gunnar Rúnar Ólafsson, 2021). 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) var stofnað 1. júní 2000 þegar 

Slökkvilið Reykjavíkur og Slökkvilið Hafnarfjarðar voru sameinuð. Stofnendur og 

eigendur SHS eru sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Þau eru Reykjavíkurborg, 

Seltjarnarneskaupstaður, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Hafnarfjarðarbær og Garðabær. 

Stjórn SHS er skipuð framkvæmdastjórum aðildarsveitarfélaganna sex eða fulltrúum 

þeirra og jafnmörgum til vara. Fulltrúi fjölmennasta sveitarfélagsins er formaður 

stjórnar sem er borgarstjórinn í Reykjavík. (Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins, 2020). 

Brunavarnir Árnessýslu (BÁ) varð til á árunum 2008-2012. Starfstöðvar BÁ eru 

átta talsins í dag. Við sameiningar hafa slökkvilið hvers sveitarfélags gengið inn í 

rekstur BÁ. Starfsstöðvar BÁ eru á eftirfarandi stöðum: Bláskógarbyggð, Stokkseyri, 

Laugarvatni, Reykholti, Árnesi, Hveragerði, Þorlákshöfn og Flúðum. BÁ er undir stjórn 

Héraðsnefndar Árnesinga sem er byggðasamlag. Stofnendur Héraðsnefndar Árnesinga 

bs. eru öll sveitarfélög í Árnessýslu. Verkefni byggðasamlagsins er að annast yfirstjórn 

og rekstur ýmissa stofnanna fyrir hönd sveitarfélaga svo sem Listasafns Árnesinga, 

Byggðasafns Árnesinga, Héraðsskjalasafns Árnesinga, Tónlistarskóla Árnesinga, 

Almannavarna Árnessýslu og Brunavarna Árnessýslu (Brunavarnir Árnessýslu, 2015). 

Brunavarnir Suðurnesja bs. (BS) var stofnað 1. janúar 2015. Stofnendur og 

eigendur byggðasamlagsins eru Reykjanesbær, Sveitarfélagið Garður, Sveitarfélagið 

Vogar og Sandgerðisbær (Nú Suðurnesjabær). (Brunavarnir suðurnesja, 2021). 
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Brunavarnir Austur Húnavatnssýslu samanstanda af Sveitarfélaginu 

Blönduósbær og Húnavatnshrepps. Byggðasamlagið var stofnað 1995. 

Brunavarnir á Austurlandi er sameiginlegt rekstrarfélag sex sveitarfélaga. 

Sveitarfélögin sem standa að byggðasamlaginu eru Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, 

Vopnafjarðarhreppur, Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur og Seyðisfjörður. 

Yfirstjórn er skipuð einum fulltrúa frá hverju sveitarfélagi og sitja sveitar- og 

bæjarstjórar sem fulltrúar í stjórn. Á Fljótsdalshéraði er slökkvistöð staðsett á 

Egilsstaðaflugvelli. Þar hefur Slökkviliðsstjóri Brunavarna á Austurlandi aðstöðu 

(Brunavarnir Austurlands, 2021). 

4.8. Framlög sveitarfélaga til brunavarna  

Kostnaður við rekstur slökkviliðs getur verið mikill og eins og áður hefur komið fram 

getur það verið þungur baggi fyrir smærri sveitarfélög að halda úti öflugu, vel 

þjálfuðu slökkviliði með búnaði og tækjum sem ráða við þær aðstæður sem upp geta 

komið. Enginn efast um mikilvægi þess að halda úti öflugu slökkviliði og sýna tölur 

Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar frá 2018 að kostnaður samfélagsins vegna 

eldsvoða er talsverður eða u.þ.b. 3,3 milljarðar króna og að sama skapi voru þrír sem 

létust í eldsvoðum það árið (Mannvirkjastofnun, 2018). Þess skal getið að ekki hefur 

verið gefin út ársskýrsla HMS síðan 2018 en tölur fara hækkandi bæði í kostnaði 

samfélagsins vegna eldsvoða sem og dauðsfalla í eldsvoðum. Til samanburðar fer 

kostnaður samfélagsins hækkandi vegna tjóns sökum eldsvoða en árið 2018 voru 

greiddar bætur vegna brunatjóns upp á 3.3 milljarða en var 1,3 milljarðar árið 2015. 

Þessar tölur sýna mikilvægi slökkviliða og eldvarna.  

Ekki er það eina skylda slökkviliðsins að sinna eldvarnareftirliti og eldsvoðum 

því mörg önnur lögbundin verkefni eru á höndum slökkviliðanna. Í töflu 4 hér að neðan 

má sjá fjölda útkalla eftir verkefnum á landsvísu 2018. Ætla má að útköllin séu talsvert 

fleiri þar sem ekki öll slökkvilið skrá útköll sín í útkallsgrunn. 



 

41 

 

 

Tafla 4 fjöldi útkalla eftir verkefnum á landsvísu árið 2018 (Mannvirkjastofnun, 2018). 

 

Slökkvilið sveitarfélaganna eru mikilvægar stofnanir og hafa það hlutverk að 

tryggja öryggi íbúa. Mjög misjafnt er eftir sveitarfélögum hversu miklum fjármunum 

er falið í brunamál. Skipta má rekstri slökkviliða í nokkra þætti og eru þeir: 

rekstrarkostnaður, þjónustukaup, launakostnaður, vörukaup og annar tilfallandi 

rekstrarkostnaður sem um ræðir. Athyglivert finnst höfundi að styrkir til 

björgunarsveita og almannavarna eru hjá mörgum sveitarfélögum talinn hluti af 

rekstrarkostnaði slökkviliðsins samanber ársreikninga sveitarfélaganna. Til að gera sér 

grein fyrir hversu mikið sveitarfélög leggja til brunamála tók höfundur saman framlög 

á árskýrslu nokkurra sveitarfélaga 2019 á landinu og reiknaði út hlutfall heildartekna 

sveitarfélagsins af framlögum sveitarfélagsins til brunamála á fjárhagsáætlun það árið. 

Kom í ljós að hlutfall heildartekna sem tengjast framlögum til brunamála er æði 

misjafnt eins og tafla 5 sýnir. 



 

42 

 

 

Tafla 5 Framlög sveitarfélaga til brunamála (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019). 

 

Hlutfall af heildartekjum sveitarfélaga sem rennur til brunamála er æði misjafnt 

og samkvæmt ofantöldum sveitarfélögum er það allt frá 0,89% til 5,33%. Í ljósi þessarar 

tölfræði virðist búseta skipta máli þegar litið er til brunaöryggismála (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2019). 

4.9. Slökkvilið í smærri byggðum 

Samkvæmt skýrslu starfshóps um brunamál, skipuðum af HMS, kemur fram að ætla 

má að slökkvilið í smærri sveitarfélögum hafi ekki bolmagn til að takast á við stærri 

hættur innan sveitarfélagsins. Hér er átt við hættur sem snúa að stærri iðnfyrirtækjum, 

jarðgöngum, höfnum og öðrum viðkvæmum iðnaði sem algengur er í smærri byggðum. 

Langir þjóðvegir og aukning ferðamanna hefur einnig mikil áhrif og aukna hættu í för 

með sér. Stórum iðnfyrirtækjum fylgir aukin hætta á stórum efnaslysum, bæði í 

fyrirtækinu sjálfu og á þjóðvegum landsins þar sem flutningur á hættulegum efnum fer 

nú nær alfarið fram á vegum landsins en ekki sjóleiðis eins og áður var. Það er mat 

starfshópsins að mikilvægt er að vinna að því að stækka slökkvilið á landsbyggðinni og 
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þá aðallega með sameiningu sveitarfélaga eða myndun brunavarnasamlaga eins og 

höfundur er að rannsaka hér. Einnig eru sífellt auknar kröfur til slökkviliða um gerð 

áhættumats, starfsmannastjórnun og skjalfestingu öryggis svo eitthvað sé nefnt. Þá 

nefnir starfshópurinn að erfitt getur reynst fyrir slökkviliðsstjóra í hlutastarfi að 

uppfylla skyldur sínar og því væri stærri eining alltaf betra fyrirkomulag. 

Starfshópurinn leggur það til það til í skýrslunni að huga ætti að sérstöku átaki til að 

sameina minni slökkvilið (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020).  

4.10. Af hverju að sameina slökkvilið? 

Hugtakið „slökkvilið“ er skilgreint sem sú starfsemi sveitarfélaga sem fæst við 

brunavarnir, mengunaróhöpp, eldsvoða og björgun á fastklemmdu fólki úr 

mannvirkjum og farartækjum á grundvelli ákvæða laga um brunavarnir (Reglugerð Um 

Starfsemi Slökkviliða. Reglugerðasafn, 2018). Þar er einnig fjallað um slökkvistarf sem 

aðgerðir slökkviliðs til að fást við eldsvoða og mengunaróhöpp á vettvangi og björgun 

á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum. Flest það sem fellur undir þessar 

skilgreiningar er þess eðlis að líta verður á það sem markmið frekar en verkefni. Þannig 

er það markmið að slökkva eldinn áður en hann nær að breiðast út um alla bygginguna 

með tilheyrandi afleiðingum. Markmið að ná öllum út úr byggingunni ósködduðum en 

ekki er öruggt að það takist. Gera má ráð fyrir að lengd útkallstíma og þjálfun 

slökkviliðsmanna sé það sem hefur mest áhrif á það hvort markmiðið náist. Það eru 

hins vegar fáar fræðirannsóknir til sem styðja þessa tilgátu eða aðrar kenningar um það 

hvaða þættir þjónustunnar hafi mest áhrif á útkomuna. Ef  miðað er við að þessi kenning 

sé rétt, þá mun sameining slökkviliða við Eyjafjörð ekki þýða fækkun slökkvistöðva 

eða fækkun útkallshópa þar sem viðbragðstíminn er mikilvægur og líkur á óhöppum 

meiri þar sem byggð er þéttari. Það sem má gera ráð fyrir að breytist við sameiningu er 

meiri sérhæfing starfsmanna í eldvarnaeftirliti, þjálfunarstjórnun, stjórnsýslu, 

starfsmannamálum og búnaðarmálum. Með aukinni sérhæfingu er gert ráð fyrir bættri 

þjónustu til almennings í formi öflugs eldvarnaeftirlits, betri búnaðar og betur þjálfaðs 

útkallsliðs á hverjum stað. Einnig gæti sameining aukið áhuga hæfra einstaklinga til að 

starfa í slökkviliðinu annað hvort í aðalstarfi eða vera hluti af útkallseiningu á smærri 

stöðunum. Til að styðja kenninguna má líta til slökkviliða sem eru rekin sem 

byggðasamlög, eins og Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins, Brunavarnir Árnessýslu og 

Brunavarnir Suðurnesja, en öll þessi slökkvilið hafa verið til fyrirmyndar hvað varðar 
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þjálfun slökkviliðsmanna og eldvarnaeftirlit á sínum svæðum. Helstu tækifæri í 

sameiningu slökkviliða við Eyjafjörð felast þar af leiðandi í samhæfingu liðanna undir 

einni stjórn sem ætla megi að muni leiða af sér hagkvæmni í rekstri. Hagkvæmni myndi 

einnig nást í innkaupum á búnaði og tilfærslu búnaðar eftir þörfum á milli 

útkallseininga. Samnýting á mannskap er einnig þáttur sem gæti talist til tækifæra, þá 

sérstaklega er snýr að eldvarnareftirliti og mannskap í mannfrek verkefni. Ýmsir gallar 

felast einnig í sameiningu slökkviliða á svo stóru svæði og má þar helst nefna 

landfræðilega stærð svæðisins og hugsanlegar lokanir vegna færðar milli 

útkallseininga. Einnig er hugsanlegt að kostnaður við stofnun byggðasamlags verði 

mun meiri en sveitarfélög eru að áætla, enda mjög misjafnt hvað sveitarfélög setja 

mikið fjármagn í málaflokkinn.  

4.11. Samvirkni sameiningar slökkviliða 

Samvirkni er sá virðisauki sem fæst þegar þættir vinna saman sem ein heild. 

                                                                                              -Mark Twain 

 

Margvíslegar ástæður geta legið að baki þess að sameina fyrirtæki eða stofnanir innan 

sveitarfélaga. Ein ástæðan er sú að fyrirtæki eða stofnanir geta útvíkkað starfsemi sína 

og með því náð fram auknum umsvifum og samlegðaráhrifum. Til að sameining geti 

talist réttmæt þarf að sína fram á ávinning af sameiningu fyrirtækisins eða stofnuninni. 

Dæmi um slíkan ávinning getur verið bætt þjónusta og betri rekstrarárangur t.d. í formi 

einnar yfirstjórnar og nýtingu mannafla og búnaðar. Meginmarkmið er að skapa sterka 

skipulagsheild sem er meira virði, veitir betri þjónustu og skilar jákvæðum 

rekstrarárangri sem kemur fram í samlegðaráhrifum. Dæmi um slíkt er þegar stofnun A 

og B sameinast í stofnun C. Þá myndast meiri verðmæti á stofnun C en Stofnanir A og 

B höfðu hvor í sínu lagi. Settar hafa verið fram jöfnur sem útskýra þetta ferli nánar og 

lýsir sameiningu á fyrirtæki A og B: 

NPV = VAB – (VA + VB) – P – E 

Þar sem:  

NPV= Núvirði sameinaðs fyrirtækis 

VAB = Sameiginlegt virði fyrirtækja A og B.  

VA = Virði fyrirtækis A  

VB = Virði fyrirtækis B  

P = Álag sem greitt er fyrir fyrirtæki B  
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E = Kostnaður við sameiningarferlið  

 

Til þess að sameining sé réttlætanleg og núvirði hennar jákvætt verður niðurstaða 

jöfnunnar að vera jöfn eða NPV verður að vera hærra. Stærðarhagkvæmni er því sá 

ábati sem vinnst við sameiningu. Sá ábati sem um ræðir getur verið samlegð í samstarfi 

um þjálfun og fræðslu,  sameining vaktsvæða, aukin samnýting búnaðar, aukin 

fagmennska í stjórnun og skipulagi og að auðveldara að mæta vaxandi kröfum. 

Hagvæmni næst þegar rekstrarkostnaður lækkar við hverja framleidda einingu, til 

dæmis með lægri launakostnaði stjórnenda þar sem eðlilegt er að þeim fækki í 

yfirstjórn. 

5. Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum hluta verður farið yfir rannsóknaraðferðir, þátttakendur, framkvæmd 

rannsóknar, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt stöðu rannsakanda. Til að 

svara rannsóknarspurningunum er stuðst við blandaða rannsóknaraðferð. Í þessum kafla 

er gert grein fyrir bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum.  

5.1. Eigindleg rannsókn 

Eigindlegri rannsókn ritgerðarinnar er skipt niður í þrjá hluta: A, B og C.  Hluti A er 

viðtöl við Sveitarstjóra sveitarfélaga við Eyjafjörð þar sem rannsakandi falast eftir 

þeirra skoðun og sýn á sameiningu slökkviliða við Eyjafjörð. Í hluta B tók höfundur 

viðtal við þrjá starfsmenn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Með þeim er aflað 

upplýsinga með viðtölum við starfsmenn sem gengu í gegnum þær breytingar þegar 

sameining slökkviliða á höfuðborgarsvæðinu árið 2000 gekk yfir. Í hluta C tók 

höfundur viðtöl við tvo núverandi slökkviliðsstjóra sem hafa gengið í gegnum 

sameiningu slökkviliðs undir byggðasamlag.  

Eigindleg rannsóknaraðferð á vel við þegar verið er að skoða og rannsaka stök 

tilfelli þar sem aðalmarkmiðið er að greina og skilja aðstæður og reynslu hagaðila. Oft 

á tíðum geta myndast nýjar kenningar og tilgátur þegar eigindleg rannsóknar aðferð er 

notuð (Bell og Bryman, 2007). Rannsóknaraðferðin sem höfundur notar er eigindleg 

rannsóknaraðferð í formi viðtala með hálf opnum spurningum (e. semi-structured 

interviews) (Merriam, 2009).  Þau miða að því að skilja sjónarhorn viðmælenda út frá 

þeirra eigin upplifunum. Með því geta viðmælendur lýst upplifun sinni og reynslu með 
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eigin orðum. Þannig má öðlast dýpri skilning á aðstæðum og líðan fólks. Megin ástæðan 

fyrir því að eigindleg aðferð varð fyrir valinu var sú, að höfundur telur efni 

rannsóknanna beggja byggist á upplifun og reynslu starfsfólks og telur höfundur betri 

svör koma með viðtölum við fólk sem hefur persónulega reynslu af málefninu. 

Við val á rannsóknaraðferð er afar mikilvægt að velja rannsóknaraðferð sem 

hentar viðfangsefninu og  mikilvægt að skoða þá rannsóknarspurningu sem rannsóknin 

á að svara. Þegar stuðst er við eigindlega aðferðafræði er það markmiðið að skilja 

túlkanir og upplifun fólks út frá málefninu (Merriam, 2009). Viðtalsrammar 

rannsóknarinnar (sjá viðauka 3, 6 og 9), sem rannsakandi styðst við, endurspeglar 

rannsóknarspurningarnar og markmið rannsóknarinnar. Viðtalsramminn nýtist 

rannsakanda sem minnislisti í viðtölunum og er ólíkur spurningarlista megindlegrar 

aðferðar á þann veg að það eru engin fyrir fram ákveðin svör. Viðtalsrammi er því fyrst 

og fremst hjálpargagn rannsakanda og auðveldar að fá þær upplýsingar frá 

viðmælendum sem skipta máli í þágu rannsóknarinnar (Langford o.fl., 2012). Greining 

á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar fer fram með þemagreiningu þar sem þættir í 

reynslu og eða upplifun viðmælendanna eru greindir. Þemu eru þættir sem viðmælendur 

hafa sameiginlega reynslu eða upplifun af (Kristin G. Esterberg, 2002).  

5.2. Réttmæti og áreiðanleiki  

Réttmæti rannsóknarinnar byggist á því að rannsakandi mælir það sem hann fyrir fram 

hefur einsett sér. Skipta má réttmæti rannsóknarinnar upp í innra og ytra réttmæti. Innra 

réttmæti snýr að skilningi rannsakanda á raunveruleika viðmælandans og hvort greining 

rannsakandans sé í samræmi við túlkun hans á viðmælendum sínum. Styrkleiki 

eigindlegrar rannsóknar felst því í innra réttmæti þar sem nálægð við viðmælanda og 

djúpur skilningur á svörum hans er lykilatriði í eigindlegri rannsókn. Öfugt við innra 

réttmæti, sem er styrkur rannsóknarinnar, er ytra réttmæti veikleiki eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar þar sem mögulegt er að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Til að slíkt gerist ekki og til að tryggja ytra réttmæti rannsóknarinnar er mikilvægt að 

lýsa aðstæðum viðmælenda á skýran hátt og þar með tryggja gagnsæi rannsóknar svo 

aðrir geti  dæmt um réttmæti rannsóknarinnar (Bryman, 2016). Áreiðanleiki rannsóknar 

tryggir að faglega hafi verið staðið að framkvæmd hennar og að rannsóknin sé 

samkvæm gögnum hennar. Það er ómögulegt að segja til um hvort sömu niðurstöður 

kæmu fram ef sama viðtalsrannsókn er lögð tvisvar sinnum fram fyrir sama hóp 
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viðmælenda og því er mikilvægt að hönnun viðtalsrammans sé hugsuð með réttmæti 

hans í huga (Bryman, 2016). Viðmælendur í þessari rannsókn búa yfir mikilli reynslu 

af sveitarstjórnarstiginu og hafa mikla reynslu af stjórnun og þar af leiðandi má fullyrða 

að þeir hafi góða í viðfangsefni rannsóknarinnar, sem höfundur telur að styrki innra 

réttmæti rannsóknarinnar. Fáir einstaklingar eru í úrtaki rannsóknarinnar, eða einungis 

sjö, og þar af leiðandi gæti það skekkt ytra réttmæti hennar. 

5.3. Staða rannsakanda 

Höfundur rannsóknarinnar er starfandi varaslökkviliðsstjóri hjá einu af þeim 

sveitarfélögum sem er hluti af rannsókninni og er því í stjórnendahlutverki innan þess 

hóps sem verið er að rannsaka. Einnig er höfundur undirmaður eins viðmælanda í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar. Því er mikilvægt að rannsakandi gefi sér ekki fyrir 

framgefnar skoðanir og gæti hlutleysis til hins ýtrasta. Við gagnagreiningu var 

sérstaklega gætt að siðferðilegum álitamálum til að tryggja að ekki sé hægt að rekja 

gögn til viðkomandi viðmælanda þar sem nafnleynd er til staðar. Ekki er hægt að segja 

að rannsakandi hafi nokkra hagsmuni að gæta í rannsókninni og lagði hann mikla 

áherslu á hlutleysi við vinnslu rannsóknarinnar.    

5.4. Megindleg rannsókn 

Eftir að eigindlegum viðtalsrannsóknum og þemagreiningu lauk kom að megindlegri 

rannsókn (e.Quantitative research method). Megindleg rannsóknaraðferð byggir á 

tölulegum gögnum sem rannsakandi safnaði með rafrænni spurningakönnun sem send 

var á alla skráða slökkviliðsmenn á svæðinu. Megindleg aðferðafræði snýst um að safna 

tölulegum upplýsingum og gefur rannsóknaraðferðin möguleika á að fara víðar yfir 

sviðið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Má því segja að 

takmörkun megindlegrar rannsóknar sé sú að hún býður ekki upp á mikla dýpt á 

málefninu. Söfnun upplýsinga fer fram á kerfisbundinn hátt en jafnframt hlutlausan og 

notast er við tölfræðilegar aðferðir við greiningu gagna. Í megindlegum rannsóknum 

eru kenningar eða fullyrðingar settar fram og breytur skilgreindar og greindar eða 

bornar saman. Markmiðið með megindlegri rannsókn er því að nota tölfræðina til að 

lýsa og skýra upplýsingar sem rannsakandi nýtir svo til að svara rannsóknarspurningum 

sínum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Eftir greiningu á eigindlegri viðtalsrannsókn við sveitastjórnendur 

sveitarfélaganna var spurningarlisti (sjá viðauka V) settur saman og sendur rafrænt með 

forritinu Microsoft forms á alla slökkviliðsmenn á Eyjafjarðarsvæðinu. Val á forritinu 

byggðist á því að rannsakandi hefur töluverða reynslu af notkun þess. 

Spurningakönnunin var uppsett með 16 spurningum þar sem þrjár þeirra voru 

bakgrunnsspurningar og 13 spurningar sneru því beint að málefninu, þar sem svarendur 

tóku afstöðu til ákveðinnar fullyrðingar. Notast var við fimm punkta likert-kvarða. Við 

öflun rannsóknargagna var spurningalisti notaður. Við notkun á slíkum spurningarlista 

er upplýsingum safnað um skoðun þýðisins á málefninu sem verið er að rannsaka.  

5.5. Þátttakendur rannsóknar 

Höfundur notaðist við markvisst úrtak (e. purposeful sampling) við val á viðmælendum 

í eigindlega hluta rannsóknarinnar. Með markvissu úrtaki voru valdir viðmælendur sem 

búa yfir reynslu og þekkingu á málefninu. Höfundur setti sig í samband við 

viðmælendur sína í gegnum tölvupóst og lýsti fyrir þeim viðfangsefninu. Einnig 

útskýrði höfundur ítarlega hverju væri verið að leita eftir með þátttöku þeirra í 

rannsókninni og upplifði höfundur mikinn áhuga fyrir henni. Sökum alheimsfaraldurs 

Covid-19 var viðmælendum boðið að taka viðtalið á samskiptaforritinu Microsoft 

Teams og þáðu allir viðmælendur það. Höfundur sendi viðmælendum tillögu að 

fundartíma í tölvupósti og viðmælendur annað hvort samþykktu eða komu með tillögu 

að öðrum fundartíma. Í kjölfarið voru fundarboð send til viðmælenda og stóðust öll 

viðtölin utan eins þeirra sem þurfti að endurskipuleggja sökum anna viðmælenda. Í 

eigindlegri viðtalsrannsókn, hluta A, tók höfundur viðtal við sjö viðmælendur. 

Hópurinn skiptist á þann veg að þrír viðmælendur eru konur en fjórir þeirra eru karlar. 

Allir viðmælendanna eru starfandi bæjarstjórar/sveitarstjórar síns sveitarfélags og því 

vel kunnugir málefninu, eins og sjá má á töflu 6. Í hluta B tók höfundur viðtal við þrjá 

slökkviliðsmenn sem störfuðu hjá SHS árið 2000 og gengu í gegnum sameiningu 

slökkviliða á höfuðborgarsvæðinu. Í hluta C tók höfundur viðtöl við þrjá 

slökkviliðsstjóra þriggja byggðasamlaga sem allir voru starfandi slökkviliðsstjórar í 

sameiningunni.  
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Tafla 6 Yfirlit yfir viðmælendur eigindlegra rannsókna (Gunnar Rúnar Ólafsson, 2021). 

Í megindlega rannsóknarhluta ritgerðarinnar sendi rannsakandi öllum 

slökkviliðsstjórum sveitarfélaga sem liggja við Eyjafjörð tölvupóst með kynningarbréfi 

(sjá viðhengi 12) og óskaði eftir leyfi fyrir að senda spurningarkönnunina á starfandi 

slökkviliðsmenn í þeirra slökkviliðum og jafnframt að fá netfangalista starfsmanna. 

Allir slökkviliðsstjórar á svæðinu tóku vel í beiðnina og þann 23. febrúar 2021 sendi 

rannsakandi kynningarbréf (sjá viðhengi 10) á 99 slökkviliðsmenn. Fimm netföng voru 

óvirk var því heildarþýði 94 slökkviliðsmenn og 59 slökkviliðsmenn svöruðu 

könnuninni sem gerir 62.8% svarhlutfall.  

6. Niðurstöður 

Í þessum kafla fer höfundur yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðukaflanum er 

skipt niður eftir þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru. Fyrst verður fjallað um 

niðurstöður úr eigindlega hluta rannsóknarinnar sem skiptist í þrjár hluta sem aðskildar 

eru með (A, B og C) hluta. Fjallað er um niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar 

eftir niðurstöður hluta A eigindlegrar rannsóknar, þar sem niðurstöður beggja 

rannsókna fjalla um sama málefnið. Samantekt niðurstaðna kemur svo fram í lok hvers 

hluta. Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á greiningu allra rannsóknaraðferða, bæði 
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eigindlega og megindlega hluta rannsóknarinnar með þemagreiningu viðtala og 

tölulegum niðurstöðum rafrænu spurningakönnunarinnar. Markmið rannsóknarinnar er 

að fá svör við rannsóknarspurningunum sem fram komu í inngangi. 

6.1. Niðurstöður þemagreiningar (Hluti A) 

Við greiningu gagna og úrvinnslu þeirra voru fjögur þemu sem voru gegnumgangandi 

í viðtölunum. Fyrsta þemað er viðhorf til sameiningar. Annað þema rannsóknarinnar er 

núverandi staða slökkviliðanna og er þá höfundur að skoða hvort slökkviliðin séu að 

uppfylla lögbundið hlutverk sitt samkvæmt lögum. Þriðja þemað er byggðasamlag um 

slökkvilið og varpar ljósi á hvort vilji sé fyrir hendi til að sameina slökkvilið á svæðinu 

undir byggðasamlag. Fjórða og jafnframt síðasta þemað er rekstur slökkviliða af hendi 

sveitarfélaga.  

6.2. Viðhorf til sameiningar 

Þegar horft er til sameiningar slökkviliða á Eyjafjarðarsvæðinu er sú hugmynd ekki ný 

af nálinni. Hugmyndir um sameiningu hafa verið ræddar meðal sveitarstjóra svæðisins 

áður en hefur ekki skilað neinum árangri hingað til. Akureyri er stærsta og fjölmennasta 

sveitarfélagið á svæðinu og eina sveitarfélagið sem rekur slökkvilið þar sem starfsmenn 

eru í fullu starfi. Slökkvilið Akureyrar er þar af leiðandi eina starfandi atvinnuliðið á 

svæðinu. Sameining slökkviliða sveitarfélaga sem liggja við Eyjafjörð er ofarlega í 

huga rannsakanda við greiningu gagna. Skoðanir viðmælenda á málefninu er mjög 

mismunandi og eru það landfræðilegir þættir og stjórnun sameiginlegs slökkviliðs sem 

vega þar þyngst í skoðunum sveitarstjóra. Ástrós nefnir að fyrir sveitarfélög sem liggja 

nálægt Akureyri er það mikill kostur að hafa svo sterkt atvinnulið nálægt og mikið 

öryggi fyrir íbúa sveitarfélaganna. Aðspurð um hennar sýn á sameiningu svaraði Ástrós 

spurningunni á eftirfarandi veg: 

Fyrir minni sveitarfélögin þá er þetta klárlega bara æðislegt [] það er það 

sem það er og þarna færð bara frábæra þjónustu í staðinn, ert bara að tryggja 

íbúana (Ástrós). 

Eins og áður kom fram eru skoðanir sveitarstjóra á málefninu misjafnar eftir 

staðsetningu og þegar skoðuð eru sjónarhorn sveitarstjóra sem eru lengra frá Akureyri 

kemur í ljós að álit á sameiningu er önnur. Eins og Einar orðar það þá talar hann um 

kosti sameiningar en einnig um hættuna á því að stjórnin færist fjær: 



 

51 

 

Ég sé klárlega kostina í sameiningu en ég sé líka hættuna í því að það verði 

ákveðin fjarlægð frá kjörnum fulltrúum sem er líka bæði gott og vont, en 

ég sé líka að við erum jaðarbyggð í þessu byggðasamlagi, þannig það er 

ólíklegt að við hefðum mikla stjórn og það er alltaf mikil hætta þegar 

eitthvað færist fjær þér þannig það er ákveðin ógn í því en líka tækifæri 

(Einar).  

Katla telur að það séu sóknarfæri fólgin í því að sameina slökkviliðin sem eru 

nær Akureyri, og taka jarðarbyggðirnar ekki inn í þá sameiningu: 

Maður þarf líka að horfa á vegalengdirnar og bara ég held að það sé miklu 

meira sóknarfæri fyrir slökkviliðin í miðsveitinni eins og við segjum þá er 

ég að tala um Akureyri, Svalbarðsstrandarhrepp og Eyjafjarðarsveit. Þetta 

er orðið auðvitað lengra mun lengra eins og út á Grenivík plús göngin og 

allt það þannig að miðað við þá atvinnustarfsemi sem við erum með þá 

komumst við ekki hjá því að vera með allan þann búnað sem við erum með 

í dag (Katla). 

Katla er sammála Einari varðandi það að missa stjórn slökkviliðsins frá 

jaðarbyggðum og segir: “Ókosturinn er að stjórnunin færist lengra frá sveitarfélaginu 

og stjórnun verður fjarlægð“ (Katla). 

Þvert á móti Kötlu og Einari segir Fannar, sem er bæjarstjóri bæjarfélags nálægt 

Akureyri,  að það myndi ekki mikið breytast fyrir slökkviliðin nálægt Akureyri en það 

myndi hafa talsvert jákvæð áhrif á slökkviliðin í jaðarbyggðum sem hann þekkir úr 

fyrra starfi: 

Ég myndi nú  ekki telja að það hefði mikil áhrif á okkar sveitarfélag sem 

slíkt og þá aðallega vegna nálægðarinnar við Akureyri og þá uppbyggingu 

á slökkviliðinu sem hefur verið þar. En komandi frá sveitarfélagi í jaðrinum 

þá hugsa ég að það myndi hafa töluvert mikil jákvæð áhrif þar, einmitt með 

tilliti til þjálfunar á slökkviliðsmönnum, eldvarnareftirlits og þekkingar inn 

í slökkviliðsins (Fannar). 

Einar kemur einnig inn á að mat hans á því að ef sameinað yrði á svo stóru svæði 

væri mikilvægt að framkvæmdarstjórar sveitarfélaganna væru í stjórn sameinaðs 

slökkviliðs en ekki kjörnir fulltrúar.  
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Grundvallaratriðið í mínum huga væri að þetta væri skipulagt þannig að 

stjórn væri samansett úr framkvæmdarstjórum sveitarfélaga, ekki kjörnum 

fulltrúum. Það er til að fyrirbyggja hluta af þeim ógnunum sem ég benti þér 

á áðan og snúa að fjarlægð frá kjörnum fulltrúum (Einar). 

Sveitastjórar sveitarfélaga sem liggja nær Akureyri hafa minni áhyggjur af því 

að missa frá sér stjórn slökkviliða í sínu sveitarfélagi og tala á hinn veginn um að með 

sameiningu myndu þau hafa meira um stjórnun slökkviliðsins að segja eins Bergþóra 

orðaði það, sem er sveitarstjóri sveitarfélags sem liggur nálægt Akureyri: 

Ég hef ekki heyrt annað en að það er með þessa sveitarstjórn eins og aðrar 

þá vildu þær koma oftar að borðinu og betri aðgang með brunavarnarmál 

eins og önnur en það er bara eins og við sögðum áðan þá er það bara 

munurinn á að vera með samning um þjónustu eða með þetta í 

byggðasamlagi (Bergþóra). 

Eins og fram hefur komið eru mismunandi skoðanir meðal sveitarstjórnarfólks 

á hugmyndinni um að sameina slökkviliðin við Eyjafjörð og hvort það myndi hafa 

jákvæða þróun fyrir slökkviliðin og þjónustu þeirra við íbúa. Samkvæmt viðmælendum 

þá virðist hugur sveitarstjórnenda til sameiningar snúast mikið um fjarlægð 

sveitarfélagsins frá stærsta þéttbýliskjarnanum. 

6.3. Staða lögbundinna hlutverka slökkviliða 

Samkvæmt ársskýrslu sveitarfélaganna er mjög misjafnt hvert framlag þeirra til 

brunamála er eins og fram kemur í kafla 2.14. og má einnig sjá á töflu 5. Þegar 

sveitarstjórar voru spurðir hvort, að þeirra mati, slökkvilið uppfylli skyldur sínar 

gagnvart lögbundnu hlutverki sínu, eru flestir á því máli að svo sé en jafnframt tala 

viðmælendur um að það megi gera betur eins og Einar kom inn á: 

Miðað við það að það hafa ekki kvartanir borist eða ábendingar eða 

aðfinnslur já en ég held líka að það sé hægt að gera betur snýst um 

einhverskonar kraft, fagmennsku (Einar). 

Það getur verið þungur baggi fyrir lítil sveitarfélög að halda úti slökkviliði sem 

á að uppfylla skyldur sínar gagnvart lögum þegar kemur að útkallsþjónustu slökkviliða. 

Eldvarnareftirlit í minni sveitarfélögum getur einnig verið erfitt þegar slökkviliðsstjóri 

sér einnig um það. Oft á tíðum er um lítið samfélag að ræða og erfitt getur reynst að 
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sameina eftirlitsskyldu með eldvörnum innan slíks samfélags þar sem nándin er mikil 

og kunningsskapur til staðar.  

En hins vegar er það líka flókið að í litlu samfélagi þá er alltaf erfitt þegar 

þú kemur inn í fyrirtæki hjá frænda þínum og ætlar að láta hann gera 

eitthvað ég er svolítið á því að það eigi að koma einhver utanaðkomandi 

jafnvel (Einar). 

Í máli Einars kemur fram að erfitt getur verið fyrir eldvarnareftirlit að beita sér 

og sínum valdheimildum gagnvart náunganum í litlu samfélagi en einnig getur verið 

erfitt í stærri samfélögum að beita valdheimildum gagnvart yfirmönnum 

slökkviliðsstjóra það er sveitarfélaginu sjálfu. Eins og fram kemur í kafla 4.4. um 

skyldur og ábyrgð slökkviliðsstjóra kemur fram í 16. gr. laganna að slökkviliðsstjóri 

hafi eftirlit innan síns umdæmis að farið sé eftir lögum og reglugerðum sem settar hafa 

verið. Það má því segja að slökkviliðsstjóri eigi að hafa eftirlit með lagaskyldu 

sveitarfélagsins þar sem hann er einnig starfsmaður sveitarfélagsins. Flestir 

viðmælendur höfðu frá einhverjum slíkum hagsmunaárekstrum að segja eins og Ástrós 

sem telur þetta mjög verða spurningu: 

Já, Þetta er bara mjög verð spurning og ég hef alveg lent í því í mínu fyrra 

starfi að slökkviliðsstjórinn hann sem sagt gaf ekki heimild fyrir þorrablóti 

því hann taldi að brunavörnum væri áfátt og það í húsnæði sveitarfélagsins, 

það varð allt vitlaust og það var auðvelt fyrir suma að fara og nánast reka 

hann (Ástrós). 

6.4. Er byggðasamlag hentugur kostur? 

Byggðasamlag um málefni brunamála er þekkt fyrirkomulag og eru rekin fimm 

byggðasamlög um brunamál á landinu öllu. Slökkvilið er mjög sérhæfður rekstur og 

þekking innan slökkviliðsins er gríðarlega mikilvægur þáttur. Því er mikilvægt að 

rekstraraðilar sem sjá um reksturinn og útdeila fjármagninu séu með grunnþekkingu á 

málaflokknum. Mikilvægt er að þeir geri sér grein fyrir muninum á rekstri slökkviliðs 

og rekstri annarra eininga innan sveitarfélagsins og má þar t.d. nefna rekstur skóla, 

áhaldahúss og strætó, svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt viðmælendum þá eru málefni 

slökkviliða sveitarfélaganna mjög lítið rædd innan sveitarstjórnarinnar: 
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Nei þetta er ekki…[hugsar] brunavarnir eru ekki áberandi, hluti af þeim 

eru svolítið áberandi sem er í rauninni rekstrarþátturinn, starfsmannamálin 

og þess háttar en þetta er ekki áberandi og svolítið sjálfala málaflokkur 

(Einar). 

Bergþóra er sama sinnis og sagði málaflokkinn ekki vera fyrirferðarmikinn  

innan síns sveitarfélags: 

Nei ég myndi segja að þetta væri svona [hugsar]..veit ekki hvað ég á að 

skjót á þetta eru aðallega umræður í kringum fjárhagsáætlanagerð… já fyrst 

og fremst það svo erum við alltaf með reglulega fjármálafundi þar sem við 

förum yfir málin með deildarstjórum og þá kemur s.s. slökkvistjórinn á 

svoleiðis fundi og þá er oft verið að ræða önnur mál varðandi slökkviliðið 

(Bergþóra). 

Allir viðmælendur eru kunnugir byggðasamlögum á sínum svæðum og Þór 

talaði um þekkingu á byggðasamlagi frá sínu fyrra starfi: 

Við erum fyrir slíku og við erum aðilar að byggðasamlögum eins og 

hafnarsamlaginu þar sem við erum með Akureyri og svo byggingafulltrúar 

Eyjafjarðar sem eru fjögur sveitarfélög í kringum Akureyri. Þetta er form 

sem virkar og gengur bara mjög vel og við höfum í rauninni verið alveg 

opin fyrir að fara í þessa átt og skoða samstarf frá slökkviliðunum við 

fjörðinn í byggðasamlagi  en það sem hefur haldið aftur af þessari vinnu er 

fyrst og fremst Akureyri og pólitíkin þar hefur verið á móti 

byggðasamlögum ég veit ekki alveg af hverju (Þór). 

Flestir viðmælendur eru sammála um að kostir og gallar eru tengdir því að setja 

slökkvilið á svæðinu undir byggðasamlag. Helst er það aðkoma að stjórn og málefnum 

byggðasamlagsins sem færist lengra frá sveitarfélaginu sem er sá þáttur sem 

viðmælendur lýstu einna helst  áhyggjum sínum af: 

Hún [sameiningin] gæti gert það en hún gæti líka haft gagnstæð áhrif. Það 

veltur á þeim sem stýra málaflokknum því byggðasamlag er í rauninni 

eyland með sérstakri stjórn og [ ] þetta er svona veldur hvor er heldur dæmi 

og það getur farið í báðar áttir í mínum huga. Ég sé klárlega kostina í 

sameiningu en ég sé líka hættuna í því að það verður ákveðin fjarlægð frá 

kjörnum fulltrúum sem er líka bæði gott og vont en ég sé líka, við erum 
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jaðarbyggð í þessu byggðasamlagi þannig það er ólíklegt að við hefðum 

mikla stjórn og það er alltaf mikil hætta þegar eitthvað færist fjær þér, 

þannig það er ákveðin ógn í því en líka tækifæri (Einar). 

Sveitarstjórar sveitarfélaga lengst frá stærsta þéttbýliskjarnanum deildu 

áhyggjum sínum af fjarlægð stjórnar byggðasamlagsins við jaðarbyggðar 

byggðasamlagsins og Katla sagði stjórnun verða fjarlæga: 

Mér finnst það ágætis form þegar það eru mörg sveitarfélög sem koma að  

en ef það er bara samstarf á milli tveggja þá höfum við meira sótt í að vera 

með samstarfssamning þar sem annað sveitarfélagið hýsir starfsemina. 

Ókosturinn er að stjórnunin færist lengra frá sveitarfélaginu og stjórnun 

verður fjarlægð (Katla). 

Rekstur slökkviliðs undir byggðasamlagi er ákjósanlegur kostur og fellur vel 

undir formið byggðasamlag eins og fram kemur í sveitarstjórnarlögum og höfundur 

hefur fjallað um. Einnig má segja að fyrri sameiningar slökkviliða undir byggðasamlag 

sýna að hægt er að ná fram hagræðingu og betri þjónustu við íbúa. Bergþóra hafði 

eftirfarandi að segja um hennar skoðun á byggðasamlagi um rekstur slökkviliða: 

Já sko það er hægt að fara nokkrar leiðir í svona samstarfsverkefnum en 

fyrir mál eins og Slökkvilið þá finnst mér ósköp eðlilegt að það sé horft til 

byggðasamlags, ég sé því ekkert til fyrirstöðu, ég held hérna að það er 

ýmislegt sem kemur til, það getur orðið svona meira sjálfstæði í starfi og ég 

held að það fari svolítið eftir því hvaða verkefni það eru sem verið er að 

framselja en ég held að brunamál séu eitt af þeim og að það falli vel undir 

(Bergþóra). 

Þegar spurt var út í þau samlegðaráhrif eins og til dæmis þau sem 

byggðasamlag gæti haft á svæðinu nefndi Þór að þjálfun slökkviliðsmanna verði 

markvissari og betri:  

Það er það sem við höfum séð jákvætt við sameiningar í byggðasamlög er 

einmitt þessi atriði, markvissari og betri þjálfun og betri fag þekking í 

heildina, það myndi styrkjast af því leiti. Ég er ekkert viss um að endilega 

að það væri ódýrara í sjálfu. Sér ekki nema að það væri farið að spara í 

þjónustunni við höfum  frekar horft á að það myndi styrkja þjálfunarþáttinn 

og svona (Þór). 
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Fannar er á sama máli og Þór að sameining gæti styrkt þjálfun og gert hana 

markvissari. Hann nefndi líka útkallsþunga sem er afar mikilvægur þáttur þegar 

alvarleg slys eiga sér stað eða þegar eldur kviknar. Þá skiptir máli að hafa mannskap til 

að bregðast við: 

Já ég myndi fyrst og fremst [halda] að það yrði styrkleiki í stærðinni hvað 

varðar þjálfun eldvarnareftirlit, flæði á milli sveitarfélaga í útköllum til 

dæmis og slíku. Það hlýtur að einfalda svona miðlæga aðgerðastjórn, í 

samvinnu við aðgerðarstjórn svæðisins, já ég myndi líta á slíka hluti heldur 

en fjárhagslegt samlegðaráhrif (Fannar). 

Sumir telja fyrirbærið byggðasamlag vera flókið eins og Ástrós kom inn á og 

telur betri kost að fara einfaldlega í sameiningu sveitarfélaga: 

Almennt er ég á móti byggðasamlögum. Þau eru allt of flókin og geta orðið 

svona sjálfstæðar einingar einhvern vegin og oftar en ekki er verið að fást 

við gríðarlega mikla fjármuni og það er eiginlega engin almennileg 

eftirfylgni með þeim. En það þarf þá að vera þannig að það séu 

framkvæmdarstjórar sveitarfélaganna sem sitja þar í stjórn en í mínum huga 

á alls ekki að vera að færa þjónustuna , lögbundna þjónustu í byggðasamlög, 

það er bara tóm vitleysa, það á bara að sameina sveitarfélögin (Ástrós). 

6.5. Er rekstur slökkviliða af hendi sveitarfélaga hentugur kostur? 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort þeir telja rekstur slökkviliðs af hendi 

sveitarfélags vera hentugan kost höfðu flestir viðmælenda sögu að segja um árekstra 

sveitarstjórnenda við Slökkviliðsstjóra. Misjafnar skoðanir eru á málinu meðal 

sveitarstjórnenda. Ástrós þekkir dæmi um slíka hagsmunaárekstra og velti upp 

spurningunni hvort brunamál eigi jafnvel heima hjá ríkinu:   

 

en þarna....[hugsar] það er alveg ástæða til að spyrja þessara spurninga hvort 

slökkviliðin ættu ekki í rauninni að heyra undir HMS gömlu 

brunamálastofnun, þetta væri þá bara hlutverk ríkisins að sjá um 

brunavarnir og þá væru þið bara partur af útkallsliðinu, mér fannst það alltaf 

dálítið skrítið að það væri okkar hlutverk að vera fyrsta hjálp og fara og 

bregðast við bílslysum þú veist að eiga klippur og annan búnað  þú veist að 

það væri okkar að sjá um það þannig að hérna sko mér fyndist ekki óeðlilegt 
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að þetta væri í höndum ríkisins við myndum þá pottþétt lenda í því að það 

væri ekki auðveldara og líklegast flóknara þú veist undir fjárveitingavaldi 

ríkisins fyrir slökkviliðin út á landi þá væri líklega færri og stærri lið og það 

væru fleiri atvinnumenn heldur en er í dag  og við værum ekki með svona 

sjálfboðaliða slökkvilið eins og slökkvilið eru með mjög víða (Ástrós). 

Hægt er að fullyrða að sveitarfélög landsins eru stærstu lóða- og 

fasteignaeigendur innan síns sveitarfélags og að sama skapi eru þau að reka slökkvilið 

og eldvarnareftirlit og eiga að taka á út eignir og beita þvingunum til að tryggja 

eldvarnir sömu fasteigna. Varðandi þessa hagsmunaárekstra er Þór þeirrar skoðunar að  

byggðasamlag á svæðinu væri mun hentugri kostur og myndi við það myndast önnur 

nálgun gagnvart sveitarfélögum og eignum þeirra: 

En ég held að þetta sé alveg raunverulegur punktur sem þú ert að koma inná 

og þetta myndi klárlega ef það væri byggðasamlag um allan fjörðinn þar 

væri ein deild þar sem það væri allt önnur nálgun gagnvart 

sveitarfélögunum og fasteignum þeirra. Ég er viss um að þetta myndi 

styrkja eldvarnareftirlitið. Kannski er þetta hluti af ástæðunni að Akureyri 

hugnast ekki byggðasamlag til að slíta ekki þetta beina boðvald niður. Ég 

hef ekki heyrt neitt annað en að Brunavarnir Árnessýslu séu búin að 

styrkjast mikið undanfarið undir þessu byggðasamlagi. Maður upplifir það 

að það sé að styrkjast (Þór). 

Já mér finnst það allt í lagi að reka slökkvilið, að það sé ekki hamlandi t.d. 

vegna úttekta og eftirlits. Maður er allavega jafn skyldugur að framfylgja 

því frá eigin starfsmanni eins og frá utanaðkomandi aðila, þetta er bara 

spurning um eftirfylgnina og að ganga í það sem verið er að gera 

athugasemdir við. Ég held að sveitarfélögin reyni nú að hafa þetta uppfyllt 

eins og krafist er sko. Við höfum verið mjög hörð á að veita aldrei leyfi 

nema það sé komið frá slökkviliðsstjóra og svo byggingafulltrúa (Katla). 

6.6. Niðurstöður Spurningakönnunnar (Megindleg rannsókn) 

Í fyrstu fjórum spurningum könnunarinnar leitaði rannsakandi eftir 

bakgrunnsupplýsingum þar sem spurt var um aldursbil, kyn, starfsaldur og hvaða 

slökkvilið viðkomandi slökkviliðsmaður tilheyrir. Kynjahlutfall svarenda var eins og 

við var að búast mjög einsleitt þar sem stéttin er mjög karllæg og mikill meirihluti 
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slökkviliðsmanna karlmenn. 93% svarenda voru karlmenn en einungis 7% konur (Sjá 

mynd 10.) 

 

Mynd 10 kynjahlutfall svarenda 

Eins og glögglega sést á (mynd 11) voru flestir þátttakendur könnunarinnar á 

aldursbilinu 46-55 ára. Mjög svipað svarhlutfall var á milli aldursflokka frá 26 ára til 

55 ára.  

 

Mynd 11 Aldursbil svarenda 

Starfsreynsla er einn af mikilvægustu þáttum í mannauði slökkviliða. Þegar 

starfsreynsla slökkviliðsmanna á svæðinu var skoðuð, kom í ljós að hún var talsverð 

eins og (mynd 12) sýnir. 47.5% svarenda voru með 10 ára starfsreynslu í slökkviliði 

eða minna en 52.5% svarenda voru með 10 ár eða meira í starfsreynslu. 
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Mynd 12 Starfsaldur svarenda 

Eins og sjá má á (mynd 13) þá tilheyrði langstærsti hluti þátttakenda 

könnunarinnar Slökkviliði Akureyrar. Þátttakendur þaðan voru 30 talsins eða 51% 

þátttakenda. Slökkvilið Akureyrar er langstærsti vinnustaðurinn meðal þessara 

slökkviliða í úrtakinu og einnig eini vinnustaðurinn þar sem atvinnulið er um að ræða. 

Sjö þátttakenda voru frá slökkviliði Dalvíkur og þrír úr slökkviliði Fjallabyggðar. Sjö 

þáttakendur komu úr slökkviliði Grýtubakkahrepps og að lokum voru 12 

slökkviliðsmenn frá Þingeyjarsveit sem tóku þátt í rannsókninni.  

 

Mynd 13 heimabyggð svarenda 

Þegar skoðað er hvort slökkviliðsmenn á svæðinu töldu sitt slökkvilið uppfylla 

lögbundnar skyldur sínar um starfsemi slökkviliða kom í ljós að misjafnt hvort um var 
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að ræða aðbúnað, slökkvistarf, mengunarmál eða þjálfun. Heilt yfir má segja að 

slökkviliðsmenn á svæðinu töldu sitt slökkvilið nokkuð vel í stakk búið til að sinna 

lögbundnu hlutverki sínu eins og (mynd 14) sýnir. Athygli vekur að 76% þátttakenda  

voru frekar eða mjög sammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 14 Uppfyllir þitt slökkvilið lögbundnar skyldur sínar? 

Til að svara þeirri spurningu hvort sameining slökkviliða myndi bæta þjónustu 

við íbúa á svæðinu þarf að skoða núverandi stöðu slökkviliðanna varðandi þætti sem 

slökkvilið þurfa að hafa í lagi til að geta sinnt sínu lögbundna hlutverki. Þegar 

slökkviliðsmenn voru spurðir út í þeirra sýn á það hvort sameining myndi bæta þjónustu 

slökkviliðsins við íbúa voru mun jákvæðari raddir á lofti eins og (mynd 15) sýnir. 20% 

slökkviliðsmanna voru mjög sammála fullyrðingunni og 32% voru frekar sammála 

henni. 37% slökkviliðsmanna voru hvorki sammála né ósammála og því er lítill hluti 

slökkviliðsmanna ósammála eða frekar ósammála, eða einungis 11%. 
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Mynd 15 Myndi sameining bæta þjónustu við íbúa?  

Til að slökkvilið geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu þarf það að hafa 

fullnægjandi slökkvi- og björgunarbúnað til starfsins. Þegar þátttakendur voru spurðir 

um núverandi stöðu á slökkvi- og björgunarbúnaði kom í ljós að 28% svarenda töldu 

það í lagi eða framúrskarandi en 64% svarenda töldu slökkvi- og björgunarbúnað yfir 

meðallagi. Einungis 8% svarenda töldu slökkvi- og björgunarbúnað vera í slæmu 

ástandi og þurfa endurnýjun (sjá mynd 16). 

 

Mynd 16 Ástand slökkvi- og björgunarbúnað í þínu slökkviliði? 

Þegar kom að endurnýjun búnaðar í sameiginlegu slökkviliði voru þátttakendur 

flestir á því máli að sameining hefði jákvæð áhrif á endurnýjun búnaðar þar sem 

einungis 13% svarenda voru því frekar ósammála eða mjög ósammála eins og (mynd 

17) sýnir: 
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Mynd 17 hefur sameining jákvæð áhrif á endurnýjun búnaðar 

Reykköfun er eitt hættulegasta starf á friðartímum og því mikilvægt að þjálfun 

og búnaður sé fullnægjandi. Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort þeirra slökkvilið 

væri vel í stakk búið til að takast á við reykköfun og slökkvistarf. 88% svarenda voru 

frekar eða mjög sammála fullyrðingunni, og 7 % hvorki né og þar af leiðandi einungis 

5% svarenda fullyrðingunni ósammála eins og mynd 18 gefur til kynna. 

 

Mynd 18 Hversu vel er þitt slökkvilið í stakk búið að takast á við reykköfun og slökkvistarf? 

Eins og gefur að skilja er þjálfun slökkviliðsmanna gríðarlega mikilvægur þáttur 

í því að slökkvilið sé í stakk búið til að sinna hlutverki sínu. Þegar þessi þáttur var 

rýndur kom í ljós að 32% slökkviliðsmanna taldi þjálfun þurfa að vera meiri eða 

ástandið vera óviðunandi. Að sama skapi voru 68% þátttakenda sem töldu þessi mál 

vera í góðum málum eins og (mynd 19) gefur til kynna. 
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Mynd 19 Er þjálfun slökkviliðsmanna nægjanleg í þínu slökkviliði? 

Þegar spurt var um hvort sameining myndi bæta þjálfun slökkviliðsmanna á 

svæðinu var mikill meirihluti sammála því eða um 56% og 32% segja hvorki vera 

sammála né ósammála en einungis 11% svarenda eru frekar eða mjög ósammála 

fullyrðingunni eins og sjá má á mynd 20. 

 

Mynd 20 Myndi sameining hafa jákvæð áhrif á þjálfun slökkviliðsmanna 

Óumdeilanlegt er að öflugt eldvarnareftirlit er starfrækt í hverju sveitarfélagi. 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort sameining slökkviliða gæti haft jákvæð áhrif 

á eldvarnareftirlit, forvarnir og fræðslu á svæðinu var niðurstaða þátttakenda á þann veg 

að 68% svarenda voru frekar eða mjög sammála. 29% voru hvorki sammála né 

ósammála og einungis 9% svarenda voru ósammála því að sameining hefði jákvæð 

áhrif á eldvarnareftirlit og fræðslu á svæðinu, (sjá mynd 21). 
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Mynd 21 Sameining myndi hafa jákvæð áhrif á eldvarnareftirlit 

6.7. Niðurstöður, Sameining SHS árið 2000 í byggðasamlag (Hluti B) 

Í þessum kafla fer höfundur yfir niðurstöður hluta B í eigindlegri rannsókn 

ritgerðarinnar. Spurningarnar voru byggðar upp á þremur meginþemu sem eru 

undirbúningsferli, innleiðingarferli og lærdómsferli sameiningar slökkviliðs 

Höfuðborgarsvæðisins árið 2000. Viðmælendur rannsóknarinnar voru slökkviliðsmenn 

með langan starfsaldur og upplifðu sameiningu SHS árið 2000. Viðmælendurnir þrír 

ganga undir dulnöfnunum Arnar, Bjarni og Davíð.  

6.8. Undirbúningsferli sameiningarinnar  

Sameining slökkviliða á höfuðborgarsvæðinu hafði lengi verið í bígerð. Viðmælendur 

voru spurðir hvernig þeim hafi litist á hugmyndina þegar þeir heyrðu af henni 

upphaflega. Arnari leist ekki vel á sameininguna á sínum tíma en Bjarni og Davíð voru 

jákvæðir fyrir henni og töldu hana styrkja liðið og veita betri þjónustu fyrir almenning. 

Arnar lýsti undirbúning sameiningarinnar: 

Sko þegar þetta lá svona fyrir að þetta myndi verða, ég var á móti henni á 

þessum tíma og eftir á að hyggja þá kom það í bakið á mér, en ég var bara 

spurður og ég segi bara mína skoðun, er bara heiðarlegur með það. Svo er 

annað að þetta var búið að vera í kortunum í mörg ár, þetta vofði yfir og 

hafði áhrif í fjölda ára. Ástæðan fyrir að ég var mótfallinn þessu var 

félagslegt starf myndi hrapa niður, allskonar viðburðir, fótboltamót o.þ.h. 

myndi falla niður, þetta var svona megin ástæðan fyrir að ég var mótfallinn 
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sameiningunni, en innst inni vissi ég að þetta var rétt en þetta var mín 

skoðun á þessum tíma (Arnar). 

Bjarni og Davíð voru sammála um að þetta myndi bæta þjónustuna og töluðu 

um að það hafi alltaf verið jákvæðni fyrir sameiningu og að þetta myndi hafa það í för 

með sér að rígurinn á milli sveitarfélaga myndi hætta. Bjarni orðaði það á eftirfarandi 

hátt: 

Já bara eins og mig minnir var ég alltaf vel stemmdur fyrir sameiningunni 

því það var búið að pirra mig í mörg ár þessi smáborgara rígur sem var á 

milli SR og SH og þá sérstaklega frá SH til okkar, við vissum að við 

vorum með tæki og tól, menntun o.fl. umfram þá en þeir létu bara 

grínlaust sjúklinga finna fyrir því (Bjarni). 

Davíð svaraði spurningunni á þennan hátt: 

Ég man ekki til þess að maður hafi verið sérstaklega að pæla í þessu en 

fannst eins og þetta hafi verið skynsamlegt og ekkert annað að gera í 

stöðunni. Mér fannst alltaf eins og þetta svæði hafi verið eitt svæði og fannst 

það frekar asnalegt að vera að fara á móti Hafnfirðingunum þar sem það 

áttu að vera einhverjar línur, svo var andinn ekkert sérstakur. Svo átti ekki 

að vera einhver munur á manni í Hafnarfirði eða Reykjavík (Davíð). 

Þegar spurt var út í ríkjandi starfsanda hjá Slökkviliði Reykjavíkur fyrir 

sameiningu voru allir viðmælendur sammála um að starfsandi þar hafi verið ákaflega 

góður. Miklum fjölda manna á vakt var deilt á tvær stöðvar. Arnar lýsti þessu á 

eftirfarandi hátt: 

Jú mennirnir voru góðir félagar og þó að við séum góðir félagar þá eru menn 

þarna sem koma í bakið á þér undir eins og þú kemur úr húsi en okkur bar 

nú gæfa til þess að þetta kom aldrei niður á okkur í útköllum, þetta var 

skemmtilegur vinnustaður og góðir tímar (Arnar). 

Davíð hafði þetta að segja um starfsanda slökkviliðsins fyrir sameiningu: 

Já það var mikið félagslíf og góður andi fyrir sameiningu, en við finnum 

þetta líka í dag ef við getum og þegar við getum gert eitthvað saman 

stöðvarnar, farið í útkallsæfingu saman eða líkamsrækt að hérna það er allt 

öðruvísi eins og kannski ef við erum bara fimm saman, en andinn er ekkert 
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verri, hann hefur bara breyst, formið hefur breyst. Það voru meiri læti og 

húllum hæ fyrir sameiningu (Davíð). 

6.9. Innleiðingarferli sameiningarinnar 

Rannsakandi spurði viðmælendur sína út í hvernig sameiningin var kynnt fyrir 

starfsmönnum. Arnar minnist þess ekki sérstaklega að kynningarfundir hafi verið 

haldnir, en ljóst var að við sameininguna myndu engir missa störf sín eða missa stöður 

og þ.a.l. var ró yfir mannskapnum: 

Já það voru haldnir kynningarfundir og ég held að hvað mig varðar var 

kynningin ekkert slök, það vantaði s.s. ekkert upp á það, en það stóð upp úr 

að við vorum ekki að missa nein réttindi og við vorum auðvitað glaðir með 

það. Það skiptir auðvitað máli að vera ekki að rugga bátnum mikið og setja 

starfsmenn í upplausn, en við héldum á sínum tíma að það væri verið að 

gera mjög vel við okkur þessa þrjá sem misstu stöðu sína og það var til að 

mynda búinn til launaflokkur handa okkur, aðstoðarvarðstjóri með 

sérverkefni. En ég reyndi að sækja þessi réttindi þar sem þetta var kol 

ólöglegt, en það var enginn vilji til að gera neitt í þessu. Sko ég man 

sérstaklega það sem Ingibjörg Sólrún sagði að við myndum halda vinnunni 

og við vorum bjartir að því leiti til, en ég tapaði auðvitað stöðu minni á 

þessu og í raun heilmiklum framtíðarmöguleikum, ég missi 

aðstoðarvarðstjórastöðuna út af þessu, það var auðvitað pólitík í þessu. En 

maður trúði að þetta yrði leiðrétt og það þurfti að koma þremur varðstjórum 

inn frá Hafnarfirði í stöðu og þ.a.l. missti ég þessa stöðu ásamt tveimur 

öðrum. Það þurftu að vera ákveðin hlutföll af stjórnendum í þessari 

sameiningu en þetta voru góðir karlar en þeim náttúrulega leið aldrei vel í 

þessu stóra liði, þeir voru auðvitað vanir miklu minna umhverfi (Arnar). 

Hinir tveir viðmælendurnir minntust þess ekki að þetta hafi verið kynnt 

sérstaklega eins og Bjarni kom inn á: 

Ég man það ekki, því miður en ég held að það hafi ekki verið kynnt vel, ég 

var ekki orðinn yfirmaður á þessum tíma, kannski fengu yfirmenn meiri 

upplýsingar en það skilaði sér held ég ekki til okkar (Bjarni). 

Þegar spurt var um aðgerðir yfirstjórnar til að þjappa starfsfólki saman töluðu 

allir viðmælendur um svokallaða Nesjavallarferð sem var hópeflisferð og átti að gefa 
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starfsmönnum færi á að koma með hugmyndir að skipulaginu og stefnunni. Allir 

viðmælendur voru sammála um ágæti þessarar ferðar en einnig voru þeir allir sammála 

um að lítið eða ekkert hafi verið gert með það sem um var rætt: 

Jú það voru svo kallaðar Nesjavallarferðir þar sem var unnið að fyrir fram 

ákveðinni niðurstöðu. Þar sem menn komu hver í kappi við hvorn annan að 

koma með hugmyndir til að ganga í augun á yfirmönnum sem voru þarna á 

staðnum, þannig það verður til þess að það kemur ekkert heilstæð mynd út 

úr þessu þegar yfirmenn eru á staðnum. Varðandi stjóranna þá mega þeir 

ekki safna já mönnum í kringum sig því  það er bara vísasti vegur til að það 

verði stöðnun og engin gagnrýni eða réttara sagt að menn rýni saman til 

gagns og það er málið og það er mjög sterkt að hafa einhvern til geta sagt 

manni til syndanna ef þörf er á og maður verður að vera maður til að þola 

það, það er verið að hjálpa manni, því miður er fílabeinsturn í SHS og þar 

þrífst bara ein opinber skoðun og menn eru hættir að tjá sig því hann varð 

bara reiður karlinn (Arnar). 

Bjarni talaði um umrædda hópeflisferð á jákvæðan hátt þó svo að hann telji að 

því hafi ekki verið fylgt eftir og þar af leiðandi hafi ferðin ekki skilað miklu: 

Það var hópeflisferð þar sem átti að koma tillögur hvernig við sáum 

framtíðina og eitthvað þannig. Það var jákvætt að gera þetta en ég held að 

það hafi ekki komið mikið út úr því samt. Okkar tilfinning var allavega 

þannig að það skilaði sér lítið, menn voru ósáttir því það komu margar 

góðar hugmyndir þarna en það skilaði sér lítið til baka. Þannig var allavega 

tilfinningin (Bjarni). 

Þegar ávinningur sameiningarinnar er skoðaður og raunveruleg ástæða hennar 

rýnd voru allir viðmælendur sammála um að hinn raunverulegi ávinningur hafi verið 

hagræðing í rekstri, það er að ein yfirstjórn fyrir allt höfuðborgarsvæðið var megin 

ávinningur sameiningarinnar: 

Stærsti ávinningurinn hafi verið hagræðing í rekstri fyrir sveitarfélögin og 

betri þjónusta, ég held að það sé stóra hagræðingin. Það var alveg metnaður 

hjá hinum líka, Hafnfirðingunum til dæmis og mig minnir að það hafi verið 

mikil endurnýjun á flotanum hjá þeim. Það var mikið lagað til hjá þeim á 

flugvellinum í búnaði og aðbúnaði, þarna var mikil og góð uppbygging og 
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svo var þetta bara sameiginlegt að það er verið að mennta alla eins þannig 

þú ert að fá sömu þjónustu hvort sem þú ert í Mosfellssveit eða Hafnarfirði 

(Davíð). 

Ávinninginn er einnig að finna í stærðinni, þar sem stærra og fjölmennara lið er 

öflugra eins og Arnar komst að orði: 

Náttúrulega stærra lið og fjölmennara, allt höfuðborgarsvæðið undir einni 

stjórn sem er eðlilegt. Það á að vera þannig og væntanlega hefur verið 

sparnaður líka (Arnar). 

6.10. Lærdómsferli sameiningarinnar 

Til að draga lærdóm af sameiningunni spurði rannsakandi viðmælendur hvað hefði 

betur mátt gera í sameiningunni. Viðmælendur töluðu um að fara hægar í dreifingu 

mannaflans. Arnar talaði um að það hefði átt að leyfa starfsfólki að vera þar sem því 

leið vel:  

Það mátti fara hægar í að dreifa mannskapnum, svo var það hrokahópurinn 

SR að við vissum það að við vorum úr stærsta, öflugasta og besta 

slökkviliðinu, það lá alveg fyrir og þannig að það átti bara að leyfa mönnum 

að vera þar sem þeim leið vel og vera í þessari sérhæfingu. Það var bara 

aldrei í myndinni að menn fengu að sleppa undan sjúkraflutningum og það 

varð togstreita sem myndaðist, þetta snertir persónulegar þarfir, svo voru 

Hafnfirðingarnir [órólegir] þegar þeir komu inn (Arnar). 

Bjarni talaði um að gera hlutina með heilum hug og ráðast í hlutina, eða eins og 

hann orðaði það: 

Ég held að þar sem var búið að taka ákvörðunina þá er langbest að stíga 

bara skrefið og gera þetta bara þú veist en svo eru það upplýsingarnar sem 

ég man nú ekki nógu vel en þær skipta máli. Svona þarf að ráðast bara í, 

ekki gera með hálfum hug. Sem ég reyndar tel að hafi verið gert loksins á 

endanum (Bjarni). 

Davíð telur manneklu vera viðvarandi vandamál eftir sameiningu og benti á 

atriði sem betur máttu fara „að fylla á kerfið þannig að sameiningin standi undir sér. 

Fjölga í samræmi við fjölgun útkalla“ (Davíð). 
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6.11. Niðurstöður þemagreiningar (Hluti C) 

Við þemagreiningu í hluta C eigindlegrar rannsóknar, voru eftirfarandi þemu greind úr 

viðtölunum. Fyrsta þemað var sameining slökkviliða á landsbyggðinni. Annað þemað 

var samstarfsform slökkviliða. Þriðja þemað sneri að framkvæmd sameiningar og 

skiptist í fjögur undirþemu og voru: undirbúningur sameiningar, innleiðing 

sameiningar, áhrif sameiningar á fyrirtækjamenningu og stefnumótun. Viðmælendur 

rannsóknarinnar voru slökkviliðsstjórar sem störfuðu sem slíkir þegar slökkvilið þeirra 

sameinuðust undir byggðasamlag. Viðmælendurnir tveir nefnast hér Pálmi og Jónas. 

6.12. Sameining slökkviliða á landsbyggðinni 

Viðmælendur voru, á þeim tíma er viðtölin fóru fram, slökkviliðsstjórar slökkviliða á 

landsbyggðinni sem höfðu sameinast undir byggðasamlag. Þeir voru spurðir út í skoðun 

þeirra á sameiningu slökkviliða á landsbyggðinni og Jónas var mjög jákvæður fyrir 

sameiningu slökkviliða þar sem umhverfi slökkviliða hefur tekið miklum breytingum í 

gegnum árin og talaði einnig um aukningu á verkefnum slökkviliða: 

Almennt séð er ég jákvæður fyrir sameiningu slökkviliða á landinu. Á 

undanförnum árum hefur lagaumhverfi breyst allverulega og aukin verkefni 

eins og þú þekkir [hlær], fært á hendur slökkviliða. Öll stjórnsýsla gerir það 

að verkum bara að það er bara nauðsynlegt að þetta verði sterkari og öflugri 

einingar, bara mjög mikilvægt. En á sama tíma er mjög mikilvægt að 

tryggja sjálfstæði slökkviliða. Að það sé ekki undir hælnum á einhverjum 

embættismönnum hjá sveitafélögunum (Jónas). 

Pálmi er einnig mjög hlynntur sameiningu slökkviliða á landsbyggðinni þar sem 

kröfur til slökkviliða aukast sífellt og samstarf og samræmi milli slökkviliða er 

nauðsynlegt til eflingar slökkviliðanna. Pálmi nefndi einnig að honum þykir ekki skipta 

máli hvar slökkviliðsstjórinn er staðsettur ef samræming útkallseininganna er til staðar: 

Mér finnst það mjög jákvætt og mér finnst það eigi að vera. Af því að það 

hefur alltaf verið heilmikil krafa á slökkviliðið, og hún er ekkert að [krafan] 

minnka og það er bara eðlilegt, því þetta er þannig starf. Það er sko meiri 

líkur á að geta keyrt samræmd slökkvilið sem sagt með samræmdan búnað, 

samræmdar áherslur og menntun og getu með því að keyra saman, því þá 

skiptir ekki máli hvar fílabeinsturninn er, þ.e. hvar slökkviliðsstjórinn er. 
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Svo lengi sem að hann reki og samhæfi liðið sitt. Þannig að ég er mjög 

fylgjandi sameiningu. Þar snýst allt um viðhorf síðan að baki, viðhorf 

stjórnmálamanna og viðhorf slökkviliðsmanna og hvernig tekst að gera 

þetta samræmt þannig að það sé ekki hver höndin upp á móti annarri 

(Pálmi). 

Í kafla 6.4 fjallar höfundur um rekstur slökkviliða af hendi sveitarfélaga og hvort 

það rekstrarform sé hentugt. Í framhaldinu veltir höfundur því fyrir sér hvort hentugra 

væri að sameina slökkvilið undir byggðasamlög sem lausn við þeim rekstrarvanda sem 

fylgir því þegar sveitarfélög reka sín eigin slökkvilið. Í viðtölum við sveitarstjóra 

(rannsókn A) og slökkviliðsstjóra (rannsókn C) kom berlega í ljós í niðurstöðum beggja 

hópa að árekstrar eiga sér stað þeirra á milli þegar kemur að ábyrgð og skyldum. Sbr. 

Jónas, slökkviliðsstjóri í slökkviliði á landsbyggðinni sem rekið er undir byggðasamlagi 

sagði: 

Það [að starfa undir sveitarfélagi] gengur bara ekki saman!, ég hef séð þetta 

bara í gegnum tíðina hérna í kringum mig og út um allt land að menn eru 

bara í bullandi vandræðum með þetta sko (Jónas). 

6.13. Samstarfsform um brunamál 

Eins og fram kemur í sveitarstjórnarlögum er sérstaklega getið um samvinnuverkefni 

sveitarfélaga í 82. gr laganna um stofnun byggðasamlags (Sveitarstjórnarlög Lög 

Alþingi, 2011):  

„Sé um að ræða varanlegt samvinnuverkefni sveitarfélaga, svo sem rekstur 

skóla og heilbrigðisstofnana eða brunavarnir, geta sveitarfélög myndað byggðasamlag 

sem tekur að sér framkvæmd verkefnisins“. 

Jónas vitnaði í ofangreinda reglugerð sveitarstjórnarlaganna í máli sínu: 

Þannig að það er mikil breyting á örfáum árum. Þannig ég myndi allan 

tímann mæla með því og ég held að það sé bara í lögum [hikar] það voru 

samþykkt ný sveitastjórnarlög 2010 ef ég man þetta rétt, tíu eða ellefu. Og 

þar er kveðið á um það að samstarfsverkefni sveitafélaga skuli vera í 

byggðasamlags formi, Þannig ég skil ekki alveg sko þegar að menn eru með 

einhverjar allskyns útgáfur af þessu, af hverju er ekki bara farið eftir 

lögum?, ég er ekki alveg að [hikar…] En það er líka tekið fram að það er 

eitt sveitarfélag sem getur rekið slökkvilið og selt öðrum þjónustuna, það 



 

71 

 

er líka samkvæmt lögum sko. En ef menn ætla að gera þetta saman að þá 

skal það vera byggðasamlagsformi. Þannig að ég mæli með þessu eindregið 

sko bara hvar og hvenær sem er, því að þetta [byggðasamlag] hefur reynst 

okkur bara gríðarlega vel (Jónas). 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað form á samstarfi slökkviliða þeir telja að 

hentaði best, sagði Pálmi: 

Fyrir mér skiptir auðvitað miklu máli að slökkviliðsstjóri heyri undir æðstu 

stjórn, sem sagt það er þá annað hvort bæjarstjóra, sveitarstjóra eða 

einhverja stjórn. Ég held að byggðasamlag sé mjög hentugt form af því þar 

heyrir slökkviliðsstjórinn undir stjórn þá allra aðila sem að koma að, sé ekki 

undir hælnum á einhverjum einum, sem getur komið í veg fyrir ákveðna 

hagsmunaárekstra. Það hefur ekki eitt sveitarfélag yfir honum að segja því 

það getur svo sannarlega gerst að það hérna komi upp einhver mál þar sem 

einhverjir ákveðnir aðilar, innan sveitarstjórnar eða aðrir, átti sig ekki alveg 

á hvar línan er, hvernig þú átt að stjórna og stýra. Þannig að byggðasamlag 

held ég að sé mjög hentugt form bara út af stjórnarfyrirkomulaginu þar 

(Pálmi). 

Jónas deilir skoðun Péturs á byggðasamlagi og talaði um talar um algjöra 

byltingu til hins góða á starfsumhverfi og rekstrarumhverfi við stofnun 

byggðasamlagsins: 

Eftir að byggðasamlagið var stofnað að þá verður bara gjörbreyting á. Þeir 

sem eiga kjörgengi í stjórn, það eru sveitarstjórnarmenn, fólk sem að hefur 

eitthvað vægi í sínu sveitarfélagi. Þannig að þegar ég er búinn að fá 

samþykkta fjárhagsáætlun þá….[hugsar] þó að hún þurfi formlega að fá 

staðfestingar í sveitarfélögunum öllum, samkvæmt samþykktum félagsins, 

að þá stendur það [fjárhagsáætlunin]. Allar ákvarðanir sem eru teknar að 

þær bara standa, þetta er ekkert verið að hræra í eða reyna að hafa áhrif á 

það sem að við erum að gera á nokkurn hátt. Þetta er bara gjörbreyting á 

öllu starfsumhverfi, rekstrarumhverfi [hikar] hérna reksturinn verður miklu 

markvissari og betri (Jónas). 
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6.14. Framkvæmd sameiningar 

Höfundur veltir fyrir sér framkvæmd svo mikilla breytinga innan 

skipulagsheildar sem sameining er og hvernig best sé að standa að slíkum breytingum. 

Í ljós kom að utanaðkomandi sérfræðiþekking í breytingastjórnun hefur ekki verið nýtt 

í sameiningum sem hér er um að ræða. 

6.14.1. Undirbúningur sameiningar 

Þegar viðmælendur voruð spurðir út í undirbúningsferli sameiningar sem þeir 

stýrðu þá voru báðir viðmælendur sammála því að ekki hafi verið notast við sérstakar 

kenningar eða líkön í breytingastjórnun þó svo að margt í aðferðafræði þeirra falli vel 

undir kenningar í fræðunum. Pálmi ræddi um undirbúning sameiningarinnar árið 2013 

og hafði þetta að segja um notkun kenninga eða líkana breytingastjórnunar: 

Nei, ekki á þessum tíma sko. Þetta er seinasta sameiningin [hugsar] sem er 

2013, þá er ég reyndar búinn að vera einn vetur í háskólanáminu. En ég 

hafði ekki þekkingu á þessum hugtökum öllum þegar við förum af stað í 

þetta. Það sem var í rauninni haft að leiðarljósi var í rauninni sko bara 

heiðarleiki gagnvart mönnunum, að þeir vissu hvað væri í gangi og skildu, 

og fengu að spyrja eins og þeir vildu. En þessi verkfæri voru ekki notuð 

(Pálmi). 

Pálmi sagði að verkefnanálgunin hafi ekki verið fræðileg út frá kenningum eða 

líkönum, en nefndi upplýsingaflæði til starfsmanna sérstaklega: 

Já, það voru haldnir nokkrir fundir. Þar sem var komið saman, eins og núna 

þegar var sameinað síðast þá hittumst við held ég í tvígang á Hóteli í 

[sveitarfélaginu] þar sem voru bara opnir fundir fyrir alla sem vildu. Og þar 

var svona farið…..voru línurnar lagðar eins og þetta var sett upp. Svo gátu 

menn bara spurt eins og þeir vildu. (Pálmi). 

Varðandi upplýsingaflæði til starfsmanna nefndi Jónas að það hafi verið 

mikilvægt að allir starfsmenn upplifðu áframhaldandi starfsöryggi og voru þar að auki 

öryggir með kjör sín: 

Kynning til starfsmanna var nú kannski ekkert mjög… hérna [hikar] 

markviss eða hérna mjög mikil. Það voru ekki haldnir einhverjir fundir til 

þess að kynna það sérstaklega. Þeim var sagt hvað væri að gerast og 
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auðvitað voru trúnaðarmönnum kynnt þetta og farið yfir þetta, en ekki 

svona….[hikar] hérna farið kannski mjög djúpt í það. En það sem að þeim 

var þó sagt og það sem var þó farið vel í gegnum með þeim, var það að þetta 

myndi ekki hafa nein áhrif á þeirra kjör (Jónas). 

6.14.2. Innleiðing sameiningar 

Sömu sögu var að segja af undirbúninginn og innleiðingu breytinganna, það er að ekki 

var unnið eftir fyrir fram ákveðnum breytingastjórnunarlíkönum en margt í 

aðferðafræði slökkviliðsstjóranna samræmdist kenningum breytingastjórnunar. Þar má 

nefna mannlega þáttinn og starfsanda sem samkvæmt Pálma var markvisst farið í að 

byggja upp og lögð áhersla á jákvæða ímynd starfsmanna: 

þá duttu menn bara inn í æfingarformið sem við höfðum, sem að var talsvert 

meira en hafði verið hjá hinum liðunum. Þannig þá byrjuðum við strax að 

hræra saman stöðvunum, þannig að aðrar stöðvar fóru að æfa með hinum. 

Þannig að þá í rauninni varð miklu meira líf í æfingunum og jákvæðara og 

svona góður andi. Það var síðan strax farið í að endurnýja eldgalla, og 

hjálma og stígvél, og hanska og setja menn í einkennisföt sem hafði ekki 

verið. Þannig það var svona markvisst unnið í því að byggja upp 

persónulega ímynd manna, sem sagt menn upplifi sig sem máttarstólpa 

samfélagsins, sem þeir svo sannarlega eru. þannig það var svona 

já.....[hugsar]auðvitað var það nauðsynlegt að menn væru í góðum búnaði 

en auðvitað skapar það ákveðna jákvæðni líka þegar menn upplifa sig 

örugga, og flotta, það má ekki gleyma því [hlær] (Pálmi). 

Samkvæmt (Kotter, 2007) er góður undirbúningur grunnurinn að árangursríkri 

innleiðingu breytinga þótt rannsóknir sýni að oft sé hann takmarkaður. Samkvæmt 

viðmælendum var undirbúningsferlið fremur langt sem gæti skýrt það að sameining 

slökkviliða viðmælenda tókst vel: 

Þetta gekk bara alveg áfallalaust fyrir sig. það er bara [hikar], sko mín 

upplifun er sú og ég held að starfsmenn finni það á eigin skinni að þetta er 

bara gjörbreyting. það kom hvergi lægð í þetta eða einhver aftur kippur eða 

eitthvað sem við hefðum viljað gera betur. Þetta bara gekk eins vel eins og 

bara hægt er að hugsa sér, ég hefði ekki getað fyrir fram skrifað það betur 

sko (Jónas). 
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6.14.3. Áhrif sameiningar á fyrirtækjamenningu 

Í öllum skipulagsheildum er einhvers konar fyrirtækjamenning þrátt fyrir ólíkan 

styrkleika þeirra. Samkvæmt Deal og Kennedey (1982) eru gildi innan 

skipulagsheildarinnar stoðin undir sterkri fyrirtækjamenningu. Ef gildin eru skýr og 

starfsmenn upplýstir um þau, eru meiri líkur á að starfsmenn standi undir væntingum 

innan vinnustaðarins (Deal og Kennedy, 1982). Samkvæmt viðmælendum þá varð 

breyting á starfsanda við sameiningarnar og sagði Pálmi: 

Já, það gerir það svo sannarlega. Sérstaklega ef það tekst vel að blanda 

stöðvum [slökkvistöðvum] saman. Þannig að menn úr öllum samfélögunum 

hittist reglulega á stöðvum og annað. Að það verður miklu meiri léttleiki og 

svona öll togstreita eyðileggst sem sagt hverfur. Það var heilmikil togstreita 

á milli þessara slökkviliða áður, sumum allavega. Allt svoleiðis eyddist. 

þannig að það er allt hvað varðar þetta mannlega, eða að mínu mati, hefur 

haft… [hugsar] er ofsalega jákvætt, hefur haft jákvæðar afleiðingar hvað 

það varðar sko (Pálmi). 

Jónas talaði um sjáanlega breytingu á starfsanda fyrir og eftir sameiningu og 

sagði að sameiningin hafi gjörbreytt umhverfi slökkviliðsins til betri vegar og að öll 

aðstaða starfsmanna sé til fyrirmyndar: 

Við erum náttúrulega með sérfræðing í hverjum manni [hlær], eins og vill 

nú vera í þessum geira. En eins og ég sé það þá er ég með alveg gríðarlega 

öflugan og góðan hóp starfsmanna. Það er heilt yfir mikil eining, þó svo að 

það geti alltaf komið upp einhver mál sem að þarf að taka á, og þá er það 

bara gert. Það hefur alveg gerst, og hérna á eftir að gerast. Heilt yfir er 

starfsandinn mjög góður. Það er mikill munur á eftir breytingu [sameiningu] 

og fyrir breytingu, það er bara mikill munur á, alveg gríðarlegur. Í dag búa 

menn við bara fyrsta flokks starfsaðstæður, húsnæðislega, búnaðarlega, það 

er góð líkamsrækt, það er góð aðstaða til að þrífa allan búnað, föt og bara 

alveg sama hvað er. Sauna klefi inni og svo eru þeir starfsmennirnir að búa 

til hérna útisvæði fyrir okkur, sem er sauna klefi og heitur pottur og kaldur 

pottur og bara frábær aðstaða. Þetta eru þeir bara að gera í eigin tíma. Þeir 

gerðu það ekki ef að starfsandinn væri ekki góður sko, það er alveg klárt 

mál, Þeir eiga alveg heiður skilið (Jónas). 
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Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort vilji hafi verið fyrir sameiningunni 

meðal starfsmanna þá talaði Jónas um að vilji fyrir sameiningu hafi verið fyrir hendi og 

að ástandið fyrir hafi ekki verið upp á sitt besta: 

Hann var bara mjög góður alveg frá [hikar]… ég fann aldrei fyrir neinum 

mótbárum frá starfsmönnum, en það má kannski líka hérna litaði það að á 

þessum tíma voru búin að vera djöfulsins læti og hamagangur og 

djöflagangur og við vorum verulega óheppnir hérna með stjórnarmenn sem 

að hérna gengu fram með þeim hætti að það var algjörlega óviðunandi, þeir 

vissu ekkert hvað fólst í því að vera í stjórn svona fyrirtækis. Og hérna menn 

voru orðnir mjög langþreyttir á framkomu þeirra manna og það var djöflast 

á okkur sko, og menn voru náttúrulega guðs lifandi fegnir þegar þessu var 

breytt og í dag mundi ekki nokkur maður vilja hafa annað form á þessu. 

þetta er bara algjörlega sjálfstæð eining sem fær bara meiri frið (Jónas). 

6.14.4. Stefnumótun 

 Stefnumótun var ekki áberandi í breytingaferlinu samkvæmt viðmælendum en 

þó töluðu báðir slökkviliðsstjórar um framtíðarstefnu og markmið sem þeim hefur 

gengið vel að ná: 

Já, við er náttúrulega búnir að vera með það lengi í hausnum að bæta úr 

húsnæðismálum, sem er búið að gera í dag. Ég tók fyrir nokkrum árum, já 

það eru nokkuð mörg ár síðan og ég hef verið með sko tíu ára plan alltaf. 

Ég var nú að fletta þessu hérna fyrir [hugsar] já svona um það bil sem við 

vorum svona hálfnaðir með þetta, já svona ár síðan, þá var ég að fletta 

þessu. Og þá sá ég það að það sem ég setti á tíu ára plan að á svona tólf 

árum var ég búinn að ná öllum þeim markmiðum og rúmlega það og  hérna 

og þá setur maður sér ný markmið [hlær] og þá hérna þannig að við horfum 

alveg til framtíðar, og við erum náttúrulega með brunavarnaáætlun gilda, 

þar er litið til endurnýjunar á tólum og tækjum. Og við erum komnir fyrir 

vind í húsnæðismálum þannig það er svona stór áfangi fyrir okkur (Jónas). 

 Pálmi nefndi að ekki hafi verið notast við sérstök stefnumótunarverkfæri svo 

sem SVÓT eða PESTEL í stefnumótun en talaði um að alltaf sé verið að vinna eftir 

stefnum: 
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Já. Við sko höfum náttúrulega unnið út frá ákveðnum stefnum og sú stefna 

auðvitað er að byggja upp okkar lið sem atvinnulið og annað. Það er það 

sem að við auðvitað erum alltaf að vinna að. En ég hef ekki núna, ekki 

undanfarin kannski tvö-þrjú ár unnið eftir einhverjum sérstökum 

stefnumótunar verkfærum sko. Það gerist kannski fyrst og fremst vegna 

þess að verkefnaálagið verður svo mikið að maður einhvern veginn nær 

ekki að nota verkfærin sem eru til af því að maður er alltaf að reyna að ná 

andanum [hlær] (Pálmi). 

7. Samantekt og ályktanir 

Síbreytilegt og hratt samfélag kallar á breytingar sem geta verið í formi aðlögunar, 

endurskipulagningar eða jafnvel endurhönnunar þar sem allir þættir 

skipulagsheildarinnar eru endurskipulagðir (Nadler og Tushman, 1990). 

Breytingastjórnun er mikilvægt verkfæri fyrir stjórnendur skipulagsheilda til þess að 

auka líkurnar á að breytingin verði árangursrík. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að 

skipulagsheildir ráðast í breytingar og má orsökina oft finna í ytra umhverfi þeirra eins 

og t.d. vegna efnahagslegra, pólitískra eða jafnvel umhverfisverndunar sjónarmiða 

(Herold og Fedor, 2008). Ágætt dæmi um ytri breytingar sem hafa áhrif á 

skipulagsheildir er stytting vinnuvikunnar sem nú er verið að innleiða á vinnustöðum 

landsins. Sú breyting sprettur upp af pólitísku ytra umhverfi. Breytingar innan 

skipulagsheilda er eðlilegur og óumflýjanlegur þáttur í rekstri þeirra og því er mikilvægt 

fyrir stjórnendur að ná yfirsýn yfir breytingaferlið og nota til þess aðferðir 

breytingastjórnunar, eins og kenningar og líkön, en með þeim getur stjórnandi aukið 

líkurnar á árangursríkari breytingum ( Burnes, 2004; Kotter, 1996).  

Eins og greint var frá í inngangi ritgerðarinnar lagði höfundur af stað með það 

að leiðarljósi að kanna mögulega sameiningu slökkviliða við Eyjafjörð út frá sjónarmiði 

sveitarstjóra sveitarfélaga sem liggja við Eyjafjörð. Höfundur rýndi einnig í hvernig 

sveitarstjórnendur sem og slökkviliðsmenn telja slökkvilið þeirra vera statt gagnvart 

því að sinna lögbundnu hlutverki sínu og hvort sameining myndi bæta þjónustu 

slökkviliða við íbúa sína. Annar hluti rannsóknarinnar sneri að því að skoða sameiningu 

slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins árið 2000 og rýna sérstaklega í undirbúning og 

innleiðingu breytinganna á þeim tíma og hvað megi læra af þeirri sameiningu. Til að fá 

innsýn í álíka sameiningu og hér er til skoðunar tók höfundur einnig viðtöl við starfandi 

slökkviliðsstjóra (hluti C) sem starfa undir byggðasamlagi. Til að ná fram markmiðum 
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rannsóknarinnar voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar sem höfundur hafði til 

hliðsjónar við skrif ritgerðarinnar. 

 Í þessum kafla greinir höfundur frá niðurstöðum rannsóknanna og ber þær 

saman við fræðilega umræðu úr fræðikafla ritgerðarinnar en þó alltaf með 

rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi. 

7.1. Er sameining slökkviliða við Eyjafjörð fýsilegur kostur? 

Sameining slökkviliða er stór breyting og flokkast undir endurhönnun samkvæmt 

Nadler, D. A, og Tushman (1990), eins og fram kemur í kafla 2.3. Endurhönnun er 

áhættumikil breyting þar sem öllu er umturnað. Þegar umræða um slíkar breytingar eru 

settar fram þá þarf samkvæmt Herold og Fedor (2007) að spyrja fyrst spurningarinnar: 

Hverju þarf að breyta? Myndi spurningin heldur vera þessi: Er þörf á sameiningu 

slökkviliða við Eyjafjörð? Svarið við henni er skýr að mati höfundar. Ör þróun síðustu 

ára hefur aukið kröfur til slökkviliða verulega eins og kemur fram í kafla 4.3. Vegna 

þessa telur starfshópur sem skipaður er af HMS, og inniheldur sérfræðinga um 

brunamál, að slökkvilið í smærri sveitarfélögum hafi ekki bolmagn til að takast á við 

stærri hættur innan sveitarfélaganna. Niðurstaða starfshópsins var því sú að stækka 

þurfi slökkvilið minni sveitarfélaga, annað hvort með sameiningu sveitarfélaga eða með 

bandalagi um brunamál. Þegar viðhorf slökkviliðsmanna á svæðinu til sameiningar 

voru skoðuð, kom einnig í ljós að mikill meirihluti telur að sameining hefði jákvæð 

áhrif á endurnýjun á búnaði og tækjum, þjálfun slökkviliðsmanna og eldvarnareftirlits 

eins og fram kemur í kafla 6.6. 

Samkvæmt viðtölum við sveitarstjórnendur kom fram að málefni 

slökkviliðanna eru ekki mikið rædd innan sveitarstjórnanna, en það lýsir málaflokknum 

ágætlega. Best þykir að vera sem minnst var við hann, eða þangað til eitthvað stórt 

gerist. Ef sameining slökkviliða við Eyjafjörð yrði að veruleika, hefði sú breyting mikil 

áhrif í för með sér. Eins og fram kemur í kafla 2.9.2. talar Kotter um að ástæða breytinga 

sé til þess fallin að bæta eða efla skipulagsheildina á einhvern hátt og endurspeglar það 

niðurstöður starfshóps HMS um að stækka þurfi minni slökkvilið landsbyggðarinnar og 

þar með búa til stærra og öflugra slökkvilið. Auknar kröfur í reglugerð slökkviliða um 

bakvaktir gera smærri slökkviliðum erfitt fyrir að halda úti rekstri auk endurnýjun á 

búnaði, svo eitthvað sé nefnt. Hugur sveitarstjórnarfólks við Eyjafjörð til sameiningar 

slökkviliða er misjafn. Sveitarfélög nær Akureyri eru öll viljug til myndunar 
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byggðasamlags, enda eru þau nú þegar með samstarfssamning um málefnið. 

Sveitarfélög í jaðri svæðisins eru ekki jafn viljug og hafa þá aðallega landfræðilegir 

þættir og hræðsla við að missa frá sér stjórn brunamála á sínu svæði áhrif á það. 

Sveitarfélög á jaðarsvæðinu hafa gert árangurslausa tilraun til að sameina slökkvilið á 

svæðinu, samanber niðurstöðu Byggðaráðs Dalvíkurbyggðar frá 7. janúar 2021 

(Dalvíkurbyggð, 2021). Akureyri sem hefur þá sérstöðu að vera langtum fjölmennasti 

staðurinn á svæðinu, og rekur nú þegar mjög öflugt atvinnulið, sér ekki ávinning af 

sameiningu á svæðinu samkvæmt viðmælanda og telur að kostnaðurinn muni aukast og 

ávinningurinn ekki vera þess virði, sem er þvert á stefnu stjórnvalda samkvæmt skýrslu 

starfshóps um brunamál (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020). 

7.2. Hvert er æskilegt form á rekstri slökkviliða? 

Höfundur hefur skoðað núverandi samstarfsform á rekstri slökkviliða undir 

sveitarfélögum. Sitt sýnist hverjum í þeim efnum en samkvæmt viðmælendunum er það 

mikilvægt framfaraskref  að sameina slökkviliðin í stærri einingar. Samræmd slökkvilið 

í búnaðarmálum, þjálfun og menntun er samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar 

mikil efling á allri starfsemi slökkviliðanna. Í því tilliti nefndi Pálmi að þá skipti litlu 

máli hvar fílabeinsturninn er, þ.e. hvar yfirstjórn er staðsett, svo lengi sem samhæfing 

í liðinu er til staðar. Að vera með stærri og sterkari slökkvilið nýtist þar að auki betur 

þar sem tíminn hefur sýnt að verkefni slökkviliða hafa aukist töluvert og lagaumhverfið 

breyst í takt við það. Einnig er mikilvægt að tryggja sjálfstæði slökkviliða er kemur að 

faglegri sérþekkingu og það getur verið erfitt fyrir slökkviliðsstjóra að heyra undir svið 

eða deild innan sveitarfélagsins sem tekur ákvörðun um fjárveitingu til málaflokks, þar 

sem lítill skilningur er á faglegri þekkingu að hálfu sviðsstjóra eða yfirmanns 

slökkvistjóra. Slökkviliðsstjóri á alltaf að heyra undir æðsta stjórnvald samkvæmt 

viðmælendum, sem getur til að mynda verið bæjarstjóri eða stjórn byggðasamlags. 

Stækkun slökkviliða á landsbyggðinni er skýr stefna yfirvalda. Meginástæðan 

fyrir því er sú að rekstur slökkviliða í minni bæjarfélögum á landsbyggðinni hefur verið 

erfiður sem í kjölfarið getur bitnar á gæðum slökkviliða. Því til stuðnings má nefna, 

eins og fjallað er nánar um í kafla 4.4., að einungis 32% slökkviliða eru með 

brunavarnaáætlun í gildi. Ætla má að ástæða þess að brunavarnaáætlun er ekki í gildi 

eða ekki komin til umsagnar HMS sé að erfitt er fyrir sveitarfélög að uppfylla kröfur 

um lögbundnar skyldur, svo sem mönnunarkröfur og bakvaktir slökkviliðsmanna, sem 



 

79 

 

um næstu áramót munu breytast og verða talsvert kostnaðarsamar fyrir sveitarfélögin. 

Brunavarnaáætlanir gefa íbúum og stjórnum sveitarfélaga gott yfirlit yfir starfsemi og 

ástand slökkviliða, en yfirlitið fjallar um að mönnun sé viðunandi, að slökkviliðið sé 

vel tækjum búið og þjálfað til að mæta þeim áhættum sem áhættugreining leiðir í ljós 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2019a). Þessi lága tala um brunavarnaáætlanir 

sveitarfélaga sem eru í gildi gefur til kynna að núverandi ástand brunamála sé ekki nógu 

gott og að horfa þurfi til lausna í þeim efnum.  

Eins og fram kemur í sveitarstjórnarlögum er byggðasamlag það form sem 

mælst er til samkvæmt 82. gr. laganna um samvinnuverkefni sveitarfélaganna. Þegar 

viðmælendur í eigindlegri rannsókn, hluta C, voru spurðir út í það form sem þeir telja 

hentugast í rekstri slökkviliða, þá kemur fram að báðir slökkviliðsstjórar telja 

byggðasamlag langtum hentugasta formið. Þeir nefndu einnig að þannig heyri 

slökkviliðsstjóri undir stjórn byggðasamlagsins sem getur komið í veg fyrir 

hagsmunaárekstra. Samkvæmt þeim fimm byggðasamlögum um brunamál, sem 

starfandi eru í landinu í dag, er mikil ánægja meðal þeirra sem starfa undir 

byggðasamlagi með fyrirkomulagið en að sama skapi reynist mikil óánægja hjá 

slökkviliðsstjórum sem reka slökkvilið sín undir sviði eða deild innan sveitarfélags. 

Byggðasamlag myndi því útiloka hagsmunaárekstra, sem geta myndast með núverandi 

fyrirkomulagi. Jónas nefndi til að mynda í viðtalsrannsókninni, að sveitarstjórnin geti 

vísað málefnum frá sér yfir til slökkviliðsins, og með því komist hjá óþarfa 

hagsmunaárekstrum. 

Öll þau byggðasamlög sem rekin eru í dag eru mjög öflugar útkallseiningar og 

hentar rekstri slökkviliða á stóru svæði með mörgum byggðakjörnum vel að mati 

viðmælenda. Allir sveitarstjórar sveitarfélaganna voru á því máli að lítið fari fyrir 

málefnum slökkviliðanna innan stjórnkerfisins. Eins og einn viðmælandi orðaði það 

„þetta er ekki áberandi og svolítið sjálfala málaflokkur“. Þessar niðurstöður benda til 

að málaflokkurinn þurfi meiri faglega rekstrarþekkingu, sem myndi nást betur með 

byggðasamlagi að mati viðmælenda. Sveitarstjórnendur voru einnig sammála því að 

byggðasamlögum fylgja bæði kostir og gallar, og nefndu þá helst þann galla að missa 

frá sér stjórn slökkviliðsins. Sú skoðun er í ósamræmi við frásögn slökkviliðsstjóra 

byggðasamlaga sem töluðu um að slökkvilið minni sveitarfélaga, sem voru hluti af 

sameinuðu slökkviliði, hafa eflst til muna. Einnig kemur fram í kafla 3.12, þar sem rætt 

er um eignahlutskipti byggðasamlaga, að mikilvægt er að eignahluturinn sé skýr áður 
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en byggðasamlag er stofnað og áhættumat hvers eignahluta framkvæmt. Þá þarf að vera 

skýrt við stofnun byggðasamlags hvernig kjör í stjórn skal háttað og samningar þurfa 

að vera skýrir. Eins og fram kom í kaflanum hér á undan geta átt sér stað 

hagsmunaárekstrar á milli sveitastjórnenda og slökkviliða varðandi rekstur 

eldvarnareftirlits, rekstrarfé til slökkviliða og skyldur slökkviliðsstjóra. Sameining 

slökkviliða í byggðasamlag setur skýra línur varðandi valdheimildir samkvæmt kafla 

3.13. Þar segir að sveitarfélög sem standa að stofnun byggðasamlags fela samlaginu 

ákveðið vald fyrir þeirra hönd. Þetta hugtak kallast valdheimild byggðasamlagsins og 

þarf að vera skýrt hvaða vald það er sem byggðasamlaginu er falið af hálfu 

sveitarfélaganna.  

Í viðtalsrannsókn við sveitarstjóra sveitarfélaganna, kemur enn fremur fram að 

að þættir svo sem vegalengdir á milli sveitarfélaga og ófærð eru ókostir sameiningar. 

Ef skoðuð eru byggðasamlög um brunamál á Íslandi, eins kemur fram í kafla 4.2., þá 

sést að stærð svæðisins og vegalendir hjá slökkviliðum Eyjafjarðar eru ekki ósvipaðar 

og gengur og gerist í öðrum byggðasamlögum á landinu, eins og sjá má á mynd 9. Það 

má því segja að mögulega hafa sveitarstjórar í Eyjafirði meiri áhyggjur af stærð og 

vegalengdum en ástæða er til. Að mati slökkviliðsstjóra byggðasamlaga skiptir stærð 

landsvæðis slökkviliðsins engu máli ef samræming er á milli útkallseininga.  

Kostnaður sem sveitarfélög leggja til brunamála er æði misjafn eftir 

sveitarfélögum eins og tafla 5 í kafla 4.3. sýnir. Stofnun byggðasamlags um brunamál 

á svæðinu myndi útrýma þeim hróplega mismun sem sveitarfélög leggja til brunamála. 

Í kafla 3.11 kemur fram að samningur um byggðasamlag þurfi að innihalda eignarhluti 

hvers sveitarfélags. Myndi því liggja ljóst fyrir hver greiðsla hvers sveitarfélags inn í 

byggðasamlagið er í upphafi og ræðst sú upphæð af íbúafjölda og áhættugreiningu.  

7.3. Er rekstur slökkviliða af hendi sveitarfélaga góður kostur? 

Þegar rýnt er í fjórðu rannsóknarspurninguna: „Er rekstur slökkviliða á hendi 

sveitarfélags hentugur kostur?“, kemur fram að rekstur slökkviliðs getur verið 

fjárhagslega erfiður fyrir sveitarfélögin. Hallarekstur sveitarfélaganna getur bitnað á 

slökkviliðum jafnt og öðrum stofnunum innan sveitarfélaganna eins og dæmi eru um. 

Ástæðurnar geta til dæmis verið vegna gengisbreytinga og hækkana á kjarasamningum, 

svo ekki sé minnst á heimsfaraldur. Allt þetta getur orðið til þess að hagræða þurfi í 

rekstri sveitarfélaganna og þar af leiðandi í rekstri slökkviliðanna samhliða. Slökkvilið 
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eru í raun mjög viðkvæm fyrir niðurskurði og hagræðingu. Ástæðan er sú að vegna eðli 

starfseminnar geta slökkvilið ekki lækkað þjónustustig sitt til almennings án þess að 

ógna öryggi íbúa. Eins og fram kemur í töflu 5 á bls. 42 er  hlutfall af heildartekjum 

sveitarfélaga sem renna til brunamála æði misjafnt eftir sveitarfélögum, eða allt frá 

0,89% til 5,33% hjá þeim sveitarfélögum sem borin voru saman hér. Ætla má að 

sveitarfélag sem leggur til 5.33% af heildartekjum sveitarfélaga til brunamála hafi 

meira svigrúm til niðurskurðar og hagræðingar heldur en sveitarfélag sem leggur til 

0,89% af heildartekjum sínum til brunamála (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019). 

Samkvæmt viðtölum við sveitarstjórnendur kom í ljós að flestir höfðu frá 

einhverjum hagsmunaárekstrum að segja í samvinnu milli sveitarstjórnenda og 

slökkviliðsstjóra. Sama á við um frásagnir slökkviliðsstjóra og voru báðir hópar 

sammála um tilvist hagsmunaárekstra. Ábyrgð slökkviliðsstjóra er mikil því hann er 

ábyrgur samkvæmt lögum fyrir því að slökkvilið hans uppfylli kröfur laganna um 

starfsemi slökkviliða. Einn af þeim mikilvægu málaflokkum sem tilheyrir 

slökkviliðsstjóra er að halda úti öflugu eldvarnareftirliti í sveitarfélaginu. Í núverandi 

fyrirkomulagi þar sem sveitarfélag rekur slökkvilið og er með slökkviliðsstjóra í vinnu 

hjá sér, þá geta myndast hagsmunaárekstrar á þessu sviði. Sveitarfélög eru alla jafnan 

stærsti húsnæðis- og lóðareigandi í hverju sveitarfélagi. Samkvæmt núverandi 

fyrirkomulagi geta því myndast hagsmunaárekstrar þegar eldvarnareftirliti er fylgt eftir 

með tilheyrandi umsögnum, sektum og jafnvel lokunum hjá eigin yfirmanni. 

Slökkviliðsstjóri er starfsmaður sviðs eða deildar og er á sama stjórnunarstigi og 

forstöðumenn stofnanna sveitarfélagsins sem hann starfar fyrir. 

7.4. Hvernig er núverandi ástand slökkviliða á landsbyggðinni? 

Við vitum að brunamál á Íslandi eru viðunandi í samanburði við nágrannaþjóðir okkar. 

Eldsvoðum hefur fjölgað síðustu ár eins og kemur fram í kafla 4.3. Sífellt auknar kröfur 

á slökkvilið landsins reynast smærri sveitarfélögum erfiðar þegar kemur að rekstrinum. 

Má þar nefna gerð áhættumats og brunavarnaáætlana, auknar kröfur við skjalfestingu 

og skráningu og bætta starfsmannastjórnun. Ofan á það bætist að mikil aukning 

ferðamanna til landsins þýðir að meiri umferð er um þjóðvegi landsins með tilheyrandi 

slysahættu. Auk þess hefur flutningur hættulegra efna um þjóðvegi aukið álag 

slökkviliðanna. Sameining slökkviliða við Eyjafjörð er því að mati höfundar tækifæri 

til uppbyggingar öflugs útkallsliðs- og eldvarnareftirlits þar sem fjármunir sem renna í 
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málaflokkinn eru nýttir skynsamlega. Samkvæmt spurningarkönnun megindlegrar 

rannsóknar var mikill meirihluti svarenda sammála því að slökkvilið þeirra væri vel 

statt í búnaðarmálum og endurnýjun búnaðar, en mikilvægt er að ítreka annmarka 

rannsóknarinnar sem snúa að því að yfir 50% svarenda voru frá Slökkviliði Akureyrar, 

þar sem hefur verið mikil endurnýjun á búnaði og tækjum undanfarin ár og skekkir það 

því myndina og segir lítið um ástand búnaðar og tækja í minni slökkviliðum utan 

Akureyrar. Mikill meirihluti svarenda talaði þó um að sameining slökkviliða myndi 

hafa jákvæð áhrif á endurnýjun búnaðar en einungis 13% slökkviliðsmanna voru þeirri 

fullyrðingu ósammála.  

Þegar sveitarstjórar voru spurðir hvort slökkvilið þeirra væru að uppfylla 

lögbundið hlutverk sitt þá voru flestir á því máli að svo væri, þó svo flestir hafi verið 

þeirrar skoðunar að alltaf megi gera betur.  Óumdeilanlegt er að það þurfi að vera öflugt 

slökkvilið og eldvarnareftirlit starfrækt í hverju sveitarfélagi. Eins og fram hefur komið, 

getur verið erfitt að reka eldvarnareftirlit innan lítils samfélags þar sem nánd er mikil. 

Þegar þátttakendur spurningakönnunar voru spurðir hvort sameining slökkviliða gæti 

haft jákvæð áhrif á eldvarnareftirlit, forvarnir og fræðslu á svæðinu var niðurstaða 

þátttakenda afgerandi á þann veg að 68% svarenda voru frekar eða mjög sammála, 29% 

voru hvorki sammála né ósammála og einungis 9% svarenda voru ósammála því að 

sameining hefði jákvæð áhrif á eldvarnareftirlit og fræðslu á svæðinu. Að sama skapi 

voru sveitarstjórar sveitarfélaganna sammála því og töluðu flestir um að þeir kannist 

við hagsmunaárekstra á milli slökkviliða og sveitarfélaga. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda því til þess að sameining myndi bæta og efla stöðu slökkviliðanna. Samkvæmt 

kenningu Kotter (2007) sem höfundur fjallar um í kafla 2.9.2., þá snúast breytingar um 

að bæta og efla skipulagsheildina og er lykilatriði í ákvörðun stjórnenda um hvort eigi 

að ráðast í breytingar (Kotter, 2007). 

Að mati höfundar samræmast niðurstöður rannsóknarinnar skoðun starfshóps 

HMS um að rými sé til eflingar hjá slökkviliðum minni sveitarfélaga á landsbyggðinni. 

Það er því mikilvægt að vinna að því að stækka slökkviliðin, annaðhvort með 

sameiningu sveitarfélaga eða með myndun brunavarnasamlags t.d. í formi 

byggðasamlags um málaflokkinn (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020). 
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7.5. Hvernig er best að standa að sameiningu slökkviliða? 

Þegar eigindleg rannsókn, hluti B, var skoðuð með tilliti til þess hvernig best er 

að standa að sameiningu slökkviliða, kom í ljós að betur hefði mátt standa að 

sameiningarferlinu og  þá sérstaklega með tilliti til starfsmanna og starfsánægju. Ljóst 

er að settir voru saman ólíkir hópar þó svo að hóparnir þrír hafi verið svipaðar einingar 

að grunni til. Einingarnar störfuðu allar að bráðaþjónustu og slökkvistörfum en voru 

hins vegar ólíkar þegar kom að menningu og hefðum innan þeirra. Samkvæmt 

viðmælendum örlaði á ríg eða illindum á milli þessara hópa fyrir sameiningu. Nálægð 

hópanna þriggja fyrir sameiningu var mikil og þar sem SR var mun stærri eining en 

hinar tvær, sýndi það sig að meiri framþróun var innan SR en hinna tveggja eininganna. 

Sameining þessara aðila í eina heild hefur gert sameinað slökkvilið að mjög öflugu og 

alhliða björgunarliði. 

Heilt yfir telur rannsakandi að sameiningin hafi gengið vel og markmiðum hafi 

verið náð. Hagkvæmni var náð í rekstrinum, slökkviliðið varð stærra og öflugra, minni 

einingum var dreift um höfuðborgarsvæðið og stjórnun liðsins var undir einum hatti, 

sem hefur skilað sér í betri nýtingu á mannskap og búnaði. Ljóst er að betur hefði mátt 

gera, sér í lagi í innleiðingarferlinu, og þá sérstaklega það sem sneri að mannauðnum 

sjálfum, dreifingu hans á stöðvar og aðlögun hans að nýrri starfslýsingu.  

Sameiningin SHS árið 2000 var stór breyting og hefði ADKAR líkanið sem höfundur 

ræðir um í kafla 2.1.9.3. verið gott verkfæri fyrir stjórnandann til að sjá fyrir sér hvernig 

breytingarnar myndu ganga og fá skilning allra hagaðila á ferlinu öllu (Hiatt, 2006). 

Undirbúningur sameiningarinnar tók langan tíma og má segja að sameiningin 

hafi verið ágætlega undirbúin sem sýnir sig í því að ekkert alvarlegt kom upp á sem 

setti ferlið í hættu. Alltaf má þó gera betur og hefði verið hægt að nálgast sameininguna 

með því að nýta kenningar breytingastjórnunar betur. 

Lykillinn að árangursríkum breytingum er að byggja upp vilja til breytinga, 

samkvæmt Bernard Burnes, sem höfundur fjallar um í kafla 2.9.6. Samkvæmt Burnes 

þarf þörfin að vera skýr og veita þarf starfsmönnum endurgjöf og sýna tilfinningum 

starfsmanna skilning (Burnes, 2004). Samkvæmt viðmælendum hefði mátt gera betur á 

þessu sviði. Við sameininguna hefði mátt leggja meiri áherslu á mannlega þáttinn í 

formi upplýsingagjafar, endurgjafar til starfsmanna og aukinnar aðkomu þeirra að 

ferlinu og hefðu verkfæri breytingastjórnunar nýst vel til þess. Eftir sameiningu var 
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mikið lagfært í aðbúnaði, bæði á húsnæði, bílum og búnaði. Eftir viðtöl við 

viðmælendur er það mat rannsakanda að sameiningin hafi verið nauðsynlegt skref til 

eflingar liðsins og til að ná fram hagræðingu í rekstri. Innleiðingarferlið sjálft hefði mátt 

vanda betur og taka hefði mátt meira tillit til skoðana og þarfa mannskapsins. 

Hópeflisferðin sem viðmælendur vitnuðu í var mjög góð aðferð að mati rannsakanda 

en það hefði mátt fylgja henni eftir til enda og klára að taka saman skoðanir starfsmanna 

um málefni sem betur máttu fara í nýstofnuðu byggðasamlagi SHS bs.  

Lærdómur sem draga má af sameiningu SHS árið 2000 er sá að sameining 

skipulagsheilda er mikil breyting. Breytingar á skipulagsheildum geta verið 

margvíslegar og haft mismunandi áhrif á heildina. Í svo stórum breytingum er 

mikilvægt að nota þau verkfæri sem fræðimenn hafa skapað til að þær verði 

árangursríkar. Átta þrepa líkan Kotters, Kraftakenning og þriggja krafta kenning Lewin  

eru líkön sem hefðu nýst stjórnendum vel við sameininguna árið 2000.  

Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind hvers fyrirtækis og er menntun, þjálfun 

og reynsla slökkviliðsmanna því dýrmæt auðlind sem huga þarf sérstaklega vel að þegar 

svo stórar breytingar ganga yfir. Undirbúningur þarf að vera góður og til þess þarf að 

greina innra og ytra umhverfi skipulagsheildarinnar áður en innleiðing hefst. Að mati 

viðmælenda í C hluta rannsóknarinnar, tókust sameiningarnar vel og voru að þeirra 

sögn, árangursríkar. 

Megintilgangur breytingastjórnunar er að styðja við stjórnendur skipulagsheilda 

í gegnum breytingaferli og innleiðingu eins og fram kemur í kafla 2.9. Þriggja krafta 

líkan Lewin er t.d. líkan sem hefði nýst stjórnendum vel í ferlinu. Líkanið snýst um að 

greina þá krafta sem eru að verki innan skipulagsheildarinnar sem hafa áhrif á 

breytingaferlið. Eins og fram kemur á mynd 4 í kafla 2.9.3. er fyrsta skrefið að affrysta 

(e. unfreezing) sem snýr að því að undirbúa hagaðila í breytingaferlinu. Að sögn 

viðmælenda var undirbúningsferlið talsvert langt og sameiningin vel undirbúin. Annað 

þrep líkans Lewin snýr að breytingu (e. moving) sem snýr að því að ná fram jafnvægi 

innan skipulagsheildarinnar eftir að breytingar hafa gengið yfir. Þegar jafnvægi næst á 

breytinguna skiptir máli samkvæmt Lewin að frysta ástandið aftur (e. refreezing). Þó  

sameiningarnar sem viðmælendur greindu frá hafi verið árangursríkar og staða 

slökkviliðanna í dag mikið betri en hún var fyrir sameingu, þá er alltaf gott að teikna 

upp ferlið, gera áætlun og stefnu um ferlið eins og líkan Lewin snýst um (Burnes, 2004). 
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Samkvæmt slökkviliðsstjórunum í C hluta rannsóknarinnar var engin 

utanaðkomandi sérfræðiaðstoð í breytingastjórnun fengin inn í sameiningarferlið. Það 

má því segja að greining á innra og ytra umhverfi slökkviliðanna hafi ekki farið fram 

markvisst. Þó er greinileg samsvörun á milli skoðunar viðmælenda og kenninga í 

breytingastjórnun sem snýr að mannlega þættinum um heiðarleika, endurgjöf til 

starfsmanna og skilning á breytingunni eins og fram kemur í kafla 2.9.6. um kenningar 

Bernard Burnes. Eins og Pálmi orðaði það, „það var svona markvisst unnið í því að 

byggja upp persónulega ímynd manna, semsagt menn upplifi sig sem máttarstólpa 

samfélagsins, sem þeir svo sannarlega eru“ Þessi sýn slökkviliðsstjórans samræmist 

einnig við kenningar Fernandez og Rainey sem segja að alltaf megi búast við andstöðu 

við breytingar að einhverju leyti og er þá innri stuðningur mikilvægur (Fernandez og 

Rainey, 2006). Þegar andstaða kemur innan frá og hagaðilar telja breytingar 

ósanngjarnar eða hafi neikvæð áhrif fyrir stofnunina, þá er mikilvægt fyrir stjórnendur 

að draga úr þeirri andstöðu eins og hægt er með hvatningu, málamiðlunum, umbun og 

hollustu (Burnes, 2004). Stjórnendur þurfa að vera með hvatningu og frumkvæði að 

leiðarljósi en að sama skapi deila valdinu með starfsmönnum og tryggja að 

lykilstarfsmenn hafi rödd í ferlinu (Fernandez og Rainey, 2006).  

Þegar eigindleg rannsókn, hluti B, var skoðuð með tilliti til sameiningar 

slökkviliðanna á höfuðborgarsvæðinu var ljóst að settir voru saman ólíkir hópar. 

Hóparnir þrír þ.e. Slökkvilið Hafnarfjarðar (SH), Slökkvilið Reykjavíkur (SR) og 

Slökkviliðið á Reykjavíkurflugvelli (SRF) voru svipaðar einingar að grunni til, en þær 

störfuðu allar að bráðaþjónustu og við slökkvistörf en voru hins vegar ólíkar þegar kom 

að fyrirtækjamenningu og hefðum innan hópanna. Samkvæmt Deal og Kennedey er 

einhvers konar fyrirtækjamenning í öllum skipulagsheildum, missterkar þó. Gildin eru 

meginstoðin fyrir sterkri fyrirtækjamenningu (Deal og Kennedy, 1982). Ætla má að 

gildi allra aðila við sameiningu hafi verið svipuð þar sem einingarnar voru líkar í 

grunninn. Þegar talað er um vinnustað eins og slökkvilið, er óhætt að segja að 

andrúmsloft er mjög frábrugðið öðrum vinnustöðum sökum þess að mikil nánd getur 

skapast á milli manna sem þurfa raunverulega að treysta hver öðrum fyrir lífi sínu. 

Sameining slökkviliða á höfuðborgarsvæðinu hafði lengi verið í bígerð. Viðmælendur 

voru spurðir hvernig þeim hafi litist á hugmyndina þegar þeir heyrðu af henni fyrst. 

Arnari leist ekki vel á sameininguna á sínum tíma en Bjarni og Davíð voru jákvæðir 

fyrir henni og töldu hana styrkja liðið og veita betri þjónustu fyrir almenning. Allir 
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viðmælendur greindu frá því að sameining myndi koma sér vel fyrir starfsemina og að 

hún væri skynsamleg. Yfirstjórn slökkviliðsins á þessum tíma tókst vel að sýna fram á 

þörfina fyrir breytingar en samkvæmt grein Fernandez og Rainey frá árinu 2006, sem 

fjallað er um í kafla 2.9.5., kemur fram að sýna þarf fram á sannfærandi hátt að þörf sé 

á innleiðingu breytinga innan skipulagsheildarinnar. Því er það hlutverk stjórnenda að 

sýna fram á þörfina bæði innan skipulagsheildarinnar sem og meðal allra 

hagsmunaaðila. Fernandez og Rainey (2006) fjalla einnig um að þegar farið er af stað í 

breytingar þurfa sannfærandi rök að liggja fyrir breytingunum sem vekja áhuga 

starfsmanna á því að taka þátt í breytingaferlinu. Leggja þarf fram skýra og vel unna 

aðgerðaáætlun þar sem markmið og leiðir til að ná þeim eru sett fram. Það má segja að 

aðgerðaáætlun sé einskonar vegvísir um hvert leiðin liggur og hvernig skuli komast á 

leiðarenda. Samkvæmt viðmælendum í B hluta rannsóknarinnar þá var upplýsingaflæði 

til starfsmanna af skornum skammti og minntist enginn þeirra að hafa séð 

aðgerðaráætlun eða setið kynningarfund.  

Samkvæmt upplifun viðmælenda, minnkaði ekki starfsöryggi þeirra og skapaði 

það ró hjá mannskapnum. Mikil ólga var á meðal starfsmanna í sameiningu SHS eins 

og viðmælendur greindu frá og því hefði verið mikill kostur að greina ástandið fyrir 

fram til að fyrirbyggja árekstra. Til að forðast slíka árekstra meðal starfsmanna er 

farsælt að horfa til kenninga fræðimanna. Eitt slíkt líkan er átta þrepa líkan Kotters sem 

höfundur fjallar um í kafla 2.9.2. en það hefði nýst stjórnendum vel í sameiningarferlinu 

árið 2000. Þar kemur fram að starfsfólkið þarf að sjá og skynja möguleikana og 

tækifærin sem felast í breytingunum. Samvinna allra aðila er mikilvægust á þessu stigi 

ferilsins. Fyrsta þrep líkansins fjallar um að skynja þörfina sem að mati viðmælenda 

var gert og má segja að allir höfðu skilning á ástæðum sameiningarinnar. Annað þrep 

líkansins snýst um að gera bandalag um breytingar sem hefði verið sniðug leið til að fá 

starfsmenn að borðinu með myndun hópa. Starfshópar er góð leið til að fá starfsmenn 

til að tileinka sér breytinguna og ná fram jákvæðni í hennar garð. Að skapa skýra 

framtíðarsýn er þriðja þrep líkansins og snýst um að hafa framtíðarstefnu og upplýsa 

starfsmenn um hvernig breytingar munu hafa áhrif á framtíðina. Að mati viðmælenda 

var ekki mikið um upplýsingafundi og upplifðu viðmælendur að þeir voru ekki 

meðvitaðir um stefnu yfirstjórnar. Að miðla breytingasýn er fjórða þrep líkansins og er 

lykilatriði í breytingarferlinu. Upplýsingamiðlun þarf að vera markviss og skýr til að 

forðast andstöðu. Að mati höfundar vantaði talsvert upp á þetta mikilvæga þrep í 
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sameiningu SHS og má draga af því lærdóm. Í svo stórum breytingum er mikilvægt að 

allir séu samstíga í rétta átt og að starfsfólkið hafi trú á breytingunni. Fimmta þrep 

líkansins snýr einmitt að valdeflingu starfsfólks og að allir séu samstíga til að andstaða 

við breytingar myndist ekki. Talsverð andstaða var í sameiningaferlinu að mati 

viðmælenda og hefði mátt huga betur að valdstyrkingu starfsfólks á breiðum grunni. 

Sjötta þrepið snýr að því að búa til áfangasigra. Með því að brjóta ferlið niður í áfanga 

og fagna hverjum áfanga fyrir sig skapast gleði yfir því að árangur hafi náðst. Ekki 

töluðu viðmælendur sérstaklega um áfangasigra í sameiningarferlinu en að mati 

höfundar hefði það haft jákvæð áhrif á ferlið. Sjöunda þrep í líkani Kotters fjallar um 

að stuðla að enn meiri breytingum og missa ekki dampinn í breytingaferlinu. Í svo stórri 

breytingu sem sameining SHS var, gjörbreyttist fyrirtækjamenning slökkviliðsins eins 

og viðmælendur greindu frá. Mikilvægt er því að byggja upp fyrirtækjamenningu og 

fyrirtækjabrag og festa í sessi eins og áttunda og síðasta þrep í líkani Kotters snýst um. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í aðgerðir yfirstjórnar til að þjappa starfsfólki 

saman, töluðu þeir um umrædda Nesjavallaferð sem var hópeflisferð og átti að gefa 

starfsmönnum færi á að koma með hugmyndir að skipulaginu og stefnunni. Allir 

viðmælendur voru sammála um ágæti þessarar ferðar en einnig voru þeir sammála um 

að lítið sem ekkert hafi verið gert með það sem um var rætt. 

Samkvæmt viðmælendum í C hluta rannsóknarinnar þá varð breyting á 

starfsanda strax við sameininguna. Til að takmarka togstreitu er mikilvægt að blanda 

hópunum og hefja samvinnu. Pálmi nefndi í viðtalinu að það hafi verið talsverð 

togstreita á milli þessara hópa fyrir sameiningu sem minnkaði umtalsvert þegar 

hóparnir byrjuðu að starfa saman. Viðmælendur greindu frá því að sameining svo líkra 

hópa í einn hóp hafði gríðarlega jákvæð áhrif á starfsfólkið. Líkt og höfundur ræðir í 

kafla 2.9.6. upplifa einstaklingar breytingar á afar mismunandi hátt. Við stórar 

breytingar eins og sameiningu er ávallt hætta á að einstaklingur upplifi óöryggi, umrót 

og að það raski stöðugleika hans sjálfs. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar  

upplifðu starfsmenn öryggi þar sem tilkynnt var snemma í ferlinu að starfsöryggi og 

kjör væru tryggð. Til að stjórnendur lágmarki neikvæðar tilfinningar sem starfsmenn 

geta upplifað við breytingar er mikilvægt að veita upplýsingar til starfsmanna, stunda 

virk samskipti, móta stefnu og áætlun og hafa skýra framtíðarsýn (Burnes, 2004; 

Kotter1996; Fernandez og Rainey, 2006). 
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Stefnumiðuð stjórnun er gríðarlega mikilvægt stjórnunarverkfæri. Til að 

fyrirtæki vaxi og dafni þarf stjórnun fyrirtækisins að vera markviss. Stjórnendur og 

leiðtogar þurfa að hyggja að mörgum þáttum í umhverfi sínu og þurfa stöðugt að takast 

á við breytingar í ytra og innra umhverfi sínu. Stefnumiðuð stjórnun á mikið erindi í 

stjórnun slökkviliða þar sem hún er samblanda af fjöldamörgum kenningum og 

aðferðum til stjórnunar á skipulagsheildum, á markvissan hátt. Greining á tækifærum 

og ógnunum innra og ytra umhverfi skipulagsheilda er mikilvægt fyrir slökkvilið til að 

ná árangri til framtíðar. SVÓT greining er eitt af þessum greiningarverkfærum sem er 

mikið er notað til að ná fram framtíðarvexti með greiningu á umhverfi skipulagsheilda. 

Samkvæmt viðmælendum voru ekki notuð slík greiningartól við sameininguna, en að 

mati höfundar hefði slík greining nýst vel til að greina styrkleika slökkviliðanna og 

byggja ofan á þá en einnig til að greina veikleika til að efla heildina. PESTEL greining 

er annað verkfæri í verkfærakistu stjórnandans og hefði einnig nýst vel við greiningu á 

ytra umhverfi slökkviliðanna. Að móta stefnu í upphafi um málefni stjórnsýslu er 

mikilvægt við myndun byggðasamlaga. Fjárhagslegt umhverfi skiptir slökkvilið 

gríðarlega miklu máli, þá sér í lagi þegar ráðast á í stórar fjárhagslegar framkvæmdir, 

eins og kaup á slökkvibifreið, en það getur verið hjálplegt að greina fyrir fram ytri þætti 

eins og gjaldeyrishöft, vaxtastefnu og skattaumhverfi. Samkvæmt viðmælendum voru 

engin slík verkfæri notuð við stefnumótunina þó svo að báðir slökkviliðsstjórar hafi 

skýr markmið og stefnu sem þeim hefur gengið vel að ná og uppfylla. 

7.6. Samantekt og áframhaldandi rannsóknir 

Rannsakandi telur að svar sé komið við öllum rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram í upphafi rannsóknarinnar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá mun 

sameining slökkviliða við Eyjafjörð skila betri þjónustu við íbúa ef litið er til 

samlegðaráhrifa og sameiningu smærri hópa í einn öflugri hóp. Samkvæmt 

niðurstöðum spurningakönnunarinnar þá telur mikill meirihluti að sameining hafi 

jákvæð áhrif í för með sér. Auk þess greining starfshóps um brunamál mælir eindregið 

með stækkun slökkviliða á landsbyggðinni með sameiningu sveitarfélaga eða með 

myndun byggðasamlags, sem hefur gefið mjög góða raun víðsvegar um landið. 

 Þegar byggðasamlag er skoðað sem rekstrarform slökkviliða þá beinast 

niðurstöður rannsóknarinnar eindregið í þá átt að það sé hentugt form. Fyrri myndanir 

byggðasamlaga um brunamál á landinu vega þar þungt. Þar að auki er þess getið í 
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sveitarstjórnarlögum að ef um varanlegt samvinnuverkefni sveitarfélaga sé að ræða geti 

sveitarfélög myndað byggðasamlag, en það á til dæmis við um rekstur brunavarna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar beinast einnig í þá átt að mikil ánægja sé með slíkt 

fyrirkomulag meðal slökkviliðsstjóra byggðasamlaga sem höfundur tók viðtal við. Kom 

fram að byggðasamlög geta leyst togstreitu milli sveitarstjórnar og slökkviliðsstjóra 

sem höfundur hefur þegar gert grein fyrir í ritgerðinni.  

Þegar hugur sveitarstjórnenda til sameiningar er skoðaður, má greinilega merkja 

ólíkar skoðanir og sýn stjórnendanna til sameiningar. Aðallega er um að ræða 

landfræðilega þætti og þá nálægð við fjölmennasta þéttbýliskjarnann og hræðsla við að 

missa stjórn slökkviliðsins í hendur stærsta sveitarfélagsins. Hræðslan við að missa frá 

sér stjórn slökkviliða virðist aftur á móti ekki samræmast niðurstöðum rannsóknarinnar 

sem sýna að byggðasamlög í landinu hafa eflt slökkvilið í minni þéttbýliskjörnum við 

sameiningu eins og einn viðmælandi orðaði það, „þá skiptir engu máli hvar 

slökkviliðsstjórinn situr meðan honum hefur tekist að samræma liðið “.  

Núverandi form á rekstri slökkviliða á Eyjafjarðasvæðinu þar sem slökkvilið 

eru rekin af sveitarfélögum kallar á breytingar. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar hentar þetta form mjög illa og skiptir þar mestu máli að 

slökkviliðsstjóri, sem hefur skyldum að gegna gagnvart lögum um brunamál,  getur 

ekki verið í sömu línu og forstöðumaður í skipuriti sveitarfélaganna. Eins og 

viðmælendur í C hluta rannsóknarinnar töluðu um að slökkviliðsstjóri eigi að vera undir 

æðstu stjórn, bæjarstjóra eða stjórn byggðasamlags. Einnig má áætla að 

slökkviliðsstjóri í hlutastarfi sé undir hælnum á sveitastjórn og hafi ekki burð til að 

mæta þeim kröfum sem gerðar eru til hans samkvæmt lögum. Að mynda bil á milli 

sveitarstjórnar og slökkviliðs er því samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar jákvætt 

skref fyrir báða aðila, sérstaklega þar sem sérþekking á slökkvistörfum, búnaði og 

þjálfun liggur hjá slökkviliðinu en ekki sviðsstjóra sveitarfélags sem fer með yfirstjórn 

slökkviliðsins.  

Ekki er um auðugan garð að gresja þegar kemur að innlendum rannsóknum um 

málefni slökkviliða landsins. Kæmi til frekari rannsókna væri mjög áhugavert að skoða 

kostnað við rekstur slökkviliðs á landsbyggðinni með tilliti til þeirra verkefna og skylda 

sem slökkvilið landsins hafa að gegna. Einnig væri áhugavert að kafa dýpra ofan í það 

hvers vegna svo mikill munur er á framlögum til slökkviliða sveitarfélaga, eins og raun 

ber vitni. Rannsóknarspurning þeirrar rannsóknar gæti verið á þessa leið: „Er 
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almenningi mismunað eftir búsetu þegar kemur að brunavörnum sveitarfélaga á 

landsbyggðinni?“. 

Það væri einnig áhugavert að rannsaka betur framtíðarstefnu brunamála á landsvísu 

þar sem það, að mati höfundar væri afar áhugaverður kostur að fækka slökkviliðum 

landsins niður í allt að sjö slökkvilið. 

8. Lokaorð 

Upphaflegt markmið ritgerðarinnar var að rannsaka hvort að sameining slökkviliða 

sveitarfélaga sem liggja við Eyjafjörð væri raunhæfur kostur. Í ljósi fyrri tilrauna við 

að hefja slíka sameiningu, sem þó aldrei náði lengra en á umræðuvettvang, vildi 

höfundur kafa dýpra ofan í það hvað það er sem hindrar að umræðan um sameiningu 

fari lengra. Við skrif ritgerðarinnar fór hugur höfundar mjög víða og stórar spurningar 

vöknuðu. Ein af þeim rannsóknarspurningum sem urðu til við gerð rannsóknarinnar 

var: „Er rekstur slökkviliðs af hendi sveitarfélags hentugur kostur?“ Þessi spurning á 

fullkomlega rétt á sér í ljósi þess að engin eiginleg framtíðarsýn eða stefna er til um 

þessi málefni á svæðinu og því mikilvægt að spyrja þeirrar spurningar þegar verið er að 

rýna í þessi mál til framtíðar. Vitað er að íslensk slökkvilið standa ágætlega að vígi í 

brunamálum í samanburði við nágrannaþjóðir. Fjölgun ferðamanna, breytingar í 

veðurfari og rafbílavæðing landsmanna, svo eitthvað sé nefnt, er áskorun fyrir 

slökkvilið landsins og því er mikilvægt að sveitarstjórnendur á landsbyggðinni átti sig 

á kostnaðaraukningu sem henni fylgir. Til að tryggja öryggi íbúa og ferðamanna þarf 

að greina hver sá kostnaður er. Sameining slökkviliða við Eyjafjörð er því að mati 

höfundar tækifæri til uppbyggingar öflugs útkallsliðs og eldvarnareftirlits og nýti þar 

með fjármuni þá sem renna í málaflokkinn á skynsamlegri hátt. Það er einnig einlægt 

mat höfundar að rekstur nokkurra sjálfstæðra slökkviliða með slökkviliðsstjóra á 

hverjum stað sé ekki hagkvæmur rekstur.  Ein yfirstjórn með yfirsýn og samræmingu á 

þörfum hverrar útkallseiningar væri að mati höfundar hagstæðari rekstrareining, svo 

ekki sé talað um samnýtingu mannauðs og búnaðar á svæðinu. Eins og fram hefur 

komið er það skýr stefna stjórnvalda að fækka og stækka slökkvilið á landsbyggðinni 

og styður það við skoðun höfundar að hið eina rétta í stöðunni er að sameina slökkvilið 

við Eyjafjörð og nágrenni undir byggðasamlag og að móta þurfi stefnu brunamála á 

svæðinu. 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf viðtala rannsókn A 

Sæl/l 

Ég er meistaranemi í forystu og stjórnun á viðskiptasviði Háskólans á Bifröst. 

Ég er að vinna að meistararitgerð undir leiðsögn Haraldar Daða Ragnarssonar. 

Rannsóknin lítur að því hver sé hugur sveitarstjórnar fólks til sameiningar slökkviliða 

á Eyjafjarðarsvæðinu og hvort sameining myndi styrkja þjónustu slökkviliðanna og 

hafa jákvæð samlegðaráhrif. Viðtalið samanstendur af 14 spurningum og 2 bakgrunns-

spurningum sem skipta máli við úrvinnslu gagna. 

Áður en þú byrjar ber mér að tilkynna að þér er hvorki skylt að svara einstökum 

spurningum né könnuninni í heild. Miklu máli skiptir þó að sem flestir svari fyrir gæði 

rannsóknarinnar, trúverðugleika og notagildi. Fyllsta trúnaðar er gætt og ekki er hægt 

að rekja einstök svör til einstaklinga. Gögnum rannsóknarinnar verður eytt eftir að búið 

er að vinna úr þeim. Með þátttöku veitir þú samþykki fyrir því að unnið verði með 

upplýsingarnar sem þú veitir í rannsókninni og leggur þú þitt af mörkum í þágu 

þekkingaröflunar.  

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband við undirritaðan.  

 

Með von um góðar undirtektir og fyrir fram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

S:8930674 

Netfang: gunnaro19@bifrost.is 
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki rannsókn A 

 

Ágæti viðmælandi, 

 

Ég, Gunnar Rúnar Ólafsson er meistaranemi í Forystu og stjórnun með áherslu 

á Verkefnastjórnun í Háskólanum á Bifröst. Meistaraverkefni mitt snýr að því að skoða 

framtíð brunamála við Eyjafjörð og rannsaka hvort sameining slökkviliða undir 

byggðasamlag væri hentugur kostur eður ei. Rannsóknin er framkvæmd núna á vorönn 

2021. Haraldur Daði Ragnarsson aðjúnkt við Háskólann á Bifröst er leiðbeinandi minn 

í rannsókninni. Rannsóknin sem hér um ræðir er eigindleg spurningarannsókn sem er 

framkvæmd á þann veg að tekið er viðtal við sveitarstjórnendur allra sveitarfélaga sem 

liggja við Eyjafjörð. Eftir að viðtölum líkur hefst greining með þemagreiningu og 

þannig fengið vísbendingu um álit viðmælenda á málefninu. 

 

Ég vil fá að þakka þér kærlega fyrir að veita mér þetta viðtal. Fullum trúnaði er 

gætt við vinnslu rannsóknarinnar og til að mynda er enginn nefndur sínu rétta nafni eða 

nafn á staðháttum einnig. Þetta samþykki er veitt eftir að viðmælendur fá upplýsingar 

um tilgang og markmið rannsóknarinnar í kynningarbréfi sem sent var á viðmælendur. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum og getur hætt þátttöku hvenær sem er 

og án skýringa. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er þér sjálfsagt að 

hafa samband við undirritaðan á netfangið gunnaro19@bifrost.is eða í síma 893-0674 

 

Samþykki: Ég hér með staðfesti að ég heimila Gunnari Rúnari Ólafssyni að nota 

þau gögn sem aflað er í þessu viðtali í meistararannsókn sinni við Háskólann á 

Bifröst 

 

Bestu kveðjur, 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

 

Undirskrift viðmælanda               Undirskrift rannsakanda  

 

___________________________   _______________________ 

mailto:gunnaro19@bifrost.is
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Viðauki 3 – Viðtalsrammi rannsókn A 

Viðtal við Bæjarstjóra/ sveitarstjórnarfólk í öllum sveitarfélögum á 

Eyjafjarðarsvæðinu 

 

Geturðu þú byrjað á því að segja mér aðeins frá þér, hvert er nafn þitt, aldur og 

hvaða menntun þú ert með og hver er staða þín innan Sveitarfélagsins? 

 

1. Hversu áberandi eru málefni slökkviliðs og brunavarna hjá þínu sveitarfélagi? 

 

- Hversu áberandi þáttur eru þau í starfi sveitarfélagsins  

- Hversu oft koma þau til umræðu 

 

2. Telur þú að slökkviliðið í þínu sveitarfélagi vera í stakk búið til að mæta þeim 

hættum sem eru til staðar? 

 

- Þjálfun/ getu  slökkviliðsmanna 

- slökkvi- og björgunarbúnaði 

 

 

3. Telur þú að sameining slökkviliða við Eyjafjörð undir byggðasamlag myndi 

hafa jákvæð áhrif á slökkvilið í þínu sveitarfélagi?  

 

- þjálfun slökkviliðsmanna 

- endurnýjun og uppfærslu á slökkvi- og björgunarbúnaði 

- eldvarnaeftirlit, forvarnir og fræðslu á svæðinu 

- Þjónustu slökkviliðsins við íbúa á svæðinu 

 

 

4. Ef það yrði tekin ákvörðun um að setja rekstur slökkviliðanna sem liggja við 

Eyjafjörð í byggðasamlag eða annað sameiginlegt rekstrarform, hvernig ætti að 

skipuleggja starfsemina í megindráttum að þínu mati? 

 

5. Telur þú að rekstur slökkviliðs af hendi sveitarfélags sé hentugt rekstrarform? 

 

- eftirlit með byggingum og lóðum (hagsmunaárekstur) 

- hlutverk slökkviliðsstjóra samkv. Lögum (rekst á við yfirmenn 

deilda) 
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6. Telur þú að sameining slökkviliða við Eyjafjörð undir byggðasamlag myndi 

hafa jákvæð samlegðaráhrif?  

  

- Stærðarhagkvæmi 

- Rekstrarhagkvæmi 

 

7. Telur þú að núverandi samstarf á milli sveitarfélaga um málefni félagsmála, 

almannavarnir og málefni fatlaðra sé í góðum farvegi  

 

8. Finnst þér sveitarfélagið uppfylla lögbundnar skyldur sínar gagnvart lögum og 

reglugerðum um starfsemi slökkviliða?  

 

9. Er slökkvilið sveitarfélagsins í stakk búið að mæta þeim hættum sem skapast 

geta á svæðinu að þínu mati? 

 

- Jarðgöng 

- Iðnaður 

- Hafnir 

 

10. Hvert er þitt álit á að slökkvilið væru sameinuð á svipaðan hátt og 

lögregluembættin? 

 

11. Hvert telur þú að viðhorf almennings innan sveitarfélagsins sé á sameiningu 

slökkviliða? 

 

12. Hvert telur þú að almennt viðhorf sveitarstjórnarfólks innan sveitarfélagsins sé 

á sameiningu slökkviliða? 
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Viðauki 4 – Kynningarbréf viðtala rannsókn B 

Sæl/l 

Ég er meistaranemi í forystu og stjórnun á viðskiptasviði Háskólans á Bifröst. 

Ég er að vinna að meistararitgerð undir leiðsögn Haraldar Daða Ragnarssonar. Í 

rannsókn minni tek ég fyrir sameiningu slökkviliða og áhrif hennar á starfsanda og 

Fyrirtækjamenningu. Einnig er ég að skoða hvernig breytingastjórnun getur nýst í 

sameiningarferli  í kjölfar sameiningarinnar til að ná fram jákvæðum þáttum og vel 

heppnaðri sameiningu. 

Ég óska eftir að fá að taka viðtal við þig um sameiningu Slökkviliðs 

Höfuðborgarsvæðisins árið 2000. Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta 

tekið frá 30 – 60 mínútum. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu 

ef hann kýs svo af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum. 

Áhersla er lögð á að viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi persónulegri upplifun af 

einlægni. Viðtalið verður hljóðritað og síðan ritunnið orðrétt. Að því loknu verður 

hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína og 

hvergi koma fram nöfn á fólki, stofnunum eða öðrum staðháttum. Ef einhverjar 

spurningar vakna er hægt að hafa samband við undirritaðan.  

 

Með von um góðar undirtektir og fyrir fram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

S:8930674 

Netfang: gunnaro19@bifrost.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gunnaro19@bifrost.is
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Viðauki 5 – Upplýst samþykki Rannsókn B 

Ágæti viðmælandi, 

 

Ég, Gunnar Rúnar Ólafsson er meistaranemi í Forystu og stjórnun með áherslu 

á Verkefnastjórnun í Háskólanum á Bifröst. Meistaraverkefni mitt snýr að því að skoða 

framtíð brunamála við Eyjafjörð og rannsaka hvort sameining slökkviliða undir 

byggðasamlag væri hentugur kostur eður ei. Rannsóknin er framkvæmd núna á vorönn 

2021. Haraldur Daði Ragnarsson aðjúnkt við Háskólann á Bifröst er leiðbeinandi minn 

í rannsókninni. Rannsóknin sem hér um ræðir er eigindleg spurningarannsókn sem er 

framkvæmd á þann veg að tekið er viðtal við starfandi slökkviliðsmenn hjá Slökkviliði 

Höfuðborgarsvæðisins á árinu 2000 þegar sameining SHS átti sér stað. Eftir að 

viðtölum líkur hefst greining með þemagreiningu og þannig fengið vísbendingu um álit 

viðmælenda á málefninu. 

 

Ég vil fá að þakka þér kærlega fyrir að veita mér þetta viðtal. Fullum trúnaði er 

gætt við vinnslu rannsóknarinnar og til að mynda er enginn nefndur sínu rétta nafni eða 

nafn á staðháttum einnig. Þetta samþykki er veitt eftir að viðmælendur fá upplýsingar 

um tilgang og markmið rannsóknarinnar í kynningarbréfi sem sent var á viðmælendur. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum og getur hætt þátttöku hvenær sem er 

og án skýringa. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er þér sjálfsagt að 

hafa samband við undirritaðan á netfangið gunnaro19@bifrost.is eða í síma 893-0674 

 

Samþykki: Ég hér með staðfesti að ég heimila Gunnari Rúnari Ólafssyni að nota 

þau gögn sem aflað er í þessu viðtali í meistararannsókn sinni við Háskólann á 

Bifröst 

 

Bestu kveðjur, 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

 

Undirskrift viðmælanda               Undirskrift rannsakanda  

 

___________________________   _______________________ 

mailto:gunnaro19@bifrost.is
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Viðauki 6 – Viðtalsrammi Rannsókn B 

Viðtal við slökkviliðsmenn sem upplifðu sameiningu slökkviliðs 

höfuðborgarsvæðisins bs. árið 2000. 

 

Bakgrunnsspurningar: 

1. Segðu mér aðeins frá þér, bakgrunnur, menntun, starfsreynsla? 

2. Hefur þú unnið lengi hjá stofnuninni? 

Undirbúningsferli: 

3. Hvernig leist þér á hugmyndina um sameiningu slökkviliðanna þegar þú heyrðir 

um hana fyrst? Af hverju? 

4. Hvernig var sameiningin kynnt fyrir þér? Hvað fannst þér um þá kynningu? 

5. Voru einhverjir sem töluðu fyrir breytingunni á jákvæðan hátt? Hvaða áhrif 

hafði það á starfsmannahópinn? 

6. Hvaða væntingar gerðirðu til sameiningarinnar ? 

7. Hvernig var starfsandi innan slökkviliðsins fyrir sameiningu? 

Innleiðingarferli 

8. Hvernig tókst stjórnendum að upplýsa starfsfólk hvernig gengi og hvað væri í 

gangi? 

9. Hvað var gert til að þjappa starfsfólki saman?  

10. Hvernig var upplýsingaflæði frá stjórnendum á þína starfsstöð? Á milli 

slökkvistöðva? 

11. Hvernig var staðið að sameiningunni sjálfri? 

12. Ef þú hugsar á jákvæðum nótum um sameininguna, Hver er helsti ávinningur 

hennar að þínu mati? 

13. Að þínu mati, var sameining stofnananna nauðsynleg? 

14. Hver var, að þínu mati, ástæða sameiningarinnar? 

15. Þegar þú lítur til baka hvern telur þú helsta ávinninginn af sameiningunni? 

Lærdómsferlið 

16. Hvað finnst þér að hefði mátt gera betur eða á annan hátt? 

17. Hvaða áhrif finnst þér sameiningin hafa haft á faglegt starf slökkviliðsins? 

18. Hvernig fannst þér  takast að ná starfsfólki saman og mynda heilsteyptan hóp 

sem stefndi í sömu átt? 
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19. Hvernig tókst að fá starfsfólk til að sameinast um þá stefnu sem ákveðið var að 

vinna eftir? Geturðu útlistað það nánar - nefnt dæmi? 

20. Annað sem þú vilt taka fram? 
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Viðauki 7 – Kynningarbréf viðtala rannsókn C 

Sæl/l 

Ég er meistaranemi í forystu og stjórnun á viðskiptasviði Háskólans á Bifröst. 

Ég er að vinna að meistararitgerð undir leiðsögn Haraldar Daða Ragnarssonar. Í 

rannsókn minni tek ég fyrir sameiningu slökkviliða undir byggðasamlag og hvernig 

staðið var að sameiningum hjá slökkviliðum sem nú þegar starfa undir byggðasamlagi. 

Einnig er ég að skoða hvernig breytingastjórnun getur nýst í sameiningarferli  í kjölfar 

sameiningarinnar til að ná fram jákvæðum þáttum og vel heppnaðri sameiningu. 

Ég óska eftir að fá að taka viðtal við þig um sameiningu þá sem þú tókst þátt í sem 

stjórnandi. Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið frá 30 – 60 

mínútum. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo af 

einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum. Áhersla er lögð á að 

viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi persónulegri upplifun af einlægni. Viðtalið verður 

hljóðritað og síðan ritunnið orðrétt. Að því loknu verður hljóðupptökunni eytt. 

Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína og hvergi koma fram nöfn 

á fólki, stofnunum eða öðrum staðháttum. Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að 

hafa samband við undirritaðan.  

 

Með von um góðar undirtektir og fyrir fram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

S:8930674 

Netfang: gunnaro19@bifrost.is 
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Viðauki 8 – Upplýst samþykki Rannsókn C 

Ágæti viðmælandi, 

 

Ég, Gunnar Rúnar Ólafsson er meistaranemi í Forystu og stjórnun með áherslu 

á Verkefnastjórnun í Háskólanum á Bifröst. Meistaraverkefni mitt snýr að því að skoða 

framtíð brunamála við Eyjafjörð og rannsaka hvort sameining slökkviliða undir 

byggðasamlag væri hentugur kostur eður ei. Rannsóknin er framkvæmd núna á vorönn 

2021. Haraldur Daði Ragnarsson aðjúnkt við Háskólann á Bifröst er leiðbeinandi minn 

í rannsókninni. Rannsóknin sem hér um ræðir er eigindleg spurningarannsókn sem er 

framkvæmd á þann veg að tekið er viðtal við fyrrverandi/ núverandi slökkviliðsstjóra 

sem hafa gengið í gegnum sameiningu slökkviliða undir byggðasamlag. Eftir að 

viðtölum líkur hefst greining með þemagreiningu og þannig fengið vísbendingu um álit 

viðmælenda á málefninu. 

 

Ég vil fá að þakka þér kærlega fyrir að veita mér þetta viðtal. Fullum trúnaði er 

gætt við vinnslu rannsóknarinnar og til að mynda er enginn nefndur sínu rétta nafni eða 

nafn á staðháttum einnig. Þetta samþykki er veitt eftir að viðmælendur fá upplýsingar 

um tilgang og markmið rannsóknarinnar í kynningarbréfi sem sent var á viðmælendur. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum og getur hætt þátttöku hvenær sem er 

og án skýringa. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er þér sjálfsagt að 

hafa samband við undirritaðan á netfangið gunnaro19@bifrost.is eða í síma 893-0674 

 

Samþykki: Ég hér með staðfesti að ég heimila Gunnari Rúnari Ólafssyni að nota 

þau gögn sem aflað er í þessu viðtali í meistararannsókn sinni við Háskólann á 

Bifröst 

 

Bestu kveðjur, 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

 

Undirskrift viðmælanda               Undirskrift rannsakanda  

 

___________________________   _______________________ 

mailto:gunnaro19@bifrost.is
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Viðauki 9 – Viðtalsrammi rannsókn C 

Viðtal við fyrrverandi/ núverandi Slökkviliðsstjóra í sameinuðum slökkviliðum. 

 

Geturðu þú byrjað á því að segja mér aðeins frá þér, hvert er nafn þitt, aldur og 

hvaða menntun þú ert með? 

1. Hver er starfsferill þinn innan slökkviliðsins? Hver er staða þín í dag? 

 

 

2. Hver er viðhorf þitt til sameiningar slökkviliða á landsbyggðinni? 

a. Sammála því að minni slökkvilið hafi ekki bolmagn til reksturs 

b. Byggðasamlag eða annað form? 

 

3. Hver var aðkoma þín að því ferli sem leiddi til sameiningar slökkviliðsins? 

a. Faglega 

b. Rekstrarlega 

c. Stjórnmálalega 

 

4. Hverjar voru að þínu mati ástæður sameiningarinnar? 

a. Rekstrarleg sjónarmið 

b. Fagleg sjónarmið 

 

5. Var almennur vilji meðal starfsmanna fyrir sameiningunni? 

a. Starfsöryggi 

b. Starfsframi 

 

6. Hvern finnst þér sameiningin hafa tekist? 

a. Stjórnunarlega séð 

b. Starfsmannalega séð 

c. Faglega séð 

 

7. Hvaða breytingar á stjórnskipulagi áttu sér stað við sameininguna? 

a. Hvernig var það framkvæmt 

b. Hvernig var staðið að kynningu. 

c. Verklagsreglur 

 

8. Hvernig var undirbúningsvinna að sameiningunni háttað? 

a. Aðkoma sérfræðinga í breytingastjórnun 

b. Kenningar í breytingastjórnun 

c. Kynning á fyrirhuguðum breytingum 

 

9. Voru mynduð einhver teymi til að leiða breytinguna? 

a. Aðkoma stjórnenda 

b. Aðkoma Starfsmanna 
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c. Aðkoma stjórnvalds 

 

10. Hvernig var innleiðingarferli sameiningarinnar háttað? 

a. Aðkoma sérfræðinga 

b. Kenningar í breytingastjórnun 

c. Kynning á fyrirhuguðum breytingum.  

 

11. Fannst þér á einhverjum tímapunkti hægjast á sameiningarferlinu og ef svo 

hvernig var brugðist við því? 

 

 

12. Hver voru viðbrögð starfandi stjórnenda við sameiningunni? 

a. Voru þeir hafðir með í ráðum? 

 

13. Var gerð einhver stefnumótun í aðdraganda sameiningunnar? 

a. Greiningarvinna SVÓT og PESTEL 

b. Framtíðarstefna stofnunarinnar 

c. Sett markmið 

d.  

 

14. Fannst þér verða breyting á fyrirtækjamenningu við sameininguna? 

a. Starfsandi 

b. Atferli starfsmanna 

 

15. Hvernig metur þú viðbrögð ytra samfélagsins við sameiningunni hafi verið? 

 

16. Ef þú stæðir frammi fyrir sömu sameiningu í dag, hvað myndir þú gera 

öðruvísi? 
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Viðauki 10 – Kynningarbréf vegna spurningarkönnunnar 

Sæl/l 

Ég er meistaranemi í forystu og stjórnun á viðskiptasviði Háskólans á Bifröst. 

Ég er að vinna að meistararitgerð undir leiðsögn Haraldar Daða Ragnarssonar. 

Spurningakönnunin samanstendur af 14 spurningum og 2 bakgrunns spurningum sem 

skipta máli við úrvinnslu gagna. Einnig er ég að skoða hvernig breytingastjórnun getur 

nýst í sameiningarferli  í kjölfar sameiningarinnar til að ná fram jákvæðum þáttum og 

vel heppnaðri sameiningu. 

Áður en þú byrjar ber mér að tilkynna að þér er hvorki skylt að svara einstökum 

spurningum né könnuninni í heild. Miklu máli skiptir þó að sem flestir svari fyrir gæði 

rannsóknarinnar, trúverðugleika og notagildi. Fyllsta trúnaðar er gætt og ekki er hægt 

að rekja einstök svör til einstaklinga. Gögnum rannsóknarinnar verður eytt eftir að búið 

er að vinna úr þeim. Með þátttöku veitir þú samþykki fyrir því að unnið verði með 

upplýsingarnar sem þú veitir í rannsókninni og leggur þú þitt af mörkum í þágu 

þekkingaröflunar.  

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband við undirritaða. 

 

Með von um góðar undirtektir og fyrir fram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Gunnar Rúnar Ólafsson 

S:8930674 

Netfang: gunnaro19@bifrost.is 
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Viðauki 11 – Spurningalisti fyrir spurningakönnun 

Spurningakönnun 

Spurningakönnun verður send til atvinnu- og hlutastarfandi slökkviliðsmanna 

á Eyjafjarðarsvæðinu 

 

1. Hversu lengi hefur þú verið starfandi í slökkviliði? 

o < 1 ár 

o 1-5 ár 

o 6-10 ár 

o 11-14 ár 

o 15-20 ár 

o 21-25 ár 

o 26-30 ár 

o Lengur en 30 ár 

2. Aldur þinn er:  

 

o 18 – 25 ára 

o 26 – 35 ára 

o 36 – 45 ára 

o 46 – 55 ára 

o Meiri en 55 ára 

 

3. Af hvaða kyni ertu? 

 

o Karl 

o Kona 

o Annað 

4. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Mitt slökkvilið 

uppfyllir kröfur í lögum og reglugerðum um starfsemi slökkviliða”. 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki sammála né ósammála 

o Frekar sammála 
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o Mjög sammála 

 

5. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Mitt slökkvilið er 

vel í stakk búið til að takast á við björgun á fastklemmdu fólki úr 

mannvirkjum og farartækjum” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

6. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Mitt slökkvilið er 

vel í stakk búið til að takast á við mengunar óhöpp” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

7. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Mitt slökkvilið 

sinnir eldvarnaeftirliti, forvörnum og fræðslu til almennings eins og 

reglugerðir kveða á um” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

8. Veldu svar sem lýsir best þjálfun slökkviliðsmanna í þínu slökkviliði: 

 

o Framúrskarandi 

o Yfir meðallagi 

o Í lagi 

o Þyrfti að vera meiri 

o Óviðunandi 

 



 

111 

 

9. Veldu svar sem lýsir best slökkvi- og björgunarbúnaði hjá þínu 

slökkviliði: 

 

o Framúrskarandi, allt eins og best verður á kosið 

o Yfir meðallagi, flest uppfært og endurnýjað reglulega 

o Í lagi, uppfyllir þarfir en ekki meir. 

o Þyrfti að vera betri og/eða meiri endurnýjun 

o Óviðunandi, gamall eða ekki nægilegur. 

 

10. Veldu svar sem lýsir best hlífðarfatnaði, reykköfunartækjum og öðrum 

persónubúnaði hjá þínu slökkviliði: 

 

o Framúrskarandi, allt eins og best verður á kosið 

o Yfir meðallagi, flest uppfært og endurnýjað reglulega 

o Í lagi, uppfyllir þarfir en ekki meir. 

o Þyrfti að vera betri og/eða meiri endurnýjun 

o Óviðunandi, gamall eða ekki nægilegur. 

 

11. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Sameining 

slökkviliða við Eyjafjörð myndi hafa jákvæð áhrif á þjálfun 

slökkviliðsmanna á svæðinu” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

12. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Sameining 

slökkviliða við Eyjafjörð myndi hafa jákvæð áhrif á endurnýjun og 

uppfærslu á slökkvi- og björgunarbúnaði hjá slökkviliðum á svæðinu” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 
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o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

13. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Sameining 

slökkviliða við Eyjafjörð myndi hafa jákvæð áhrif á endurnýjun og 

uppfærslu hlífðarfatnaði, reykköfunartækjum og öðrum persónubúnaði 

slökkviliðsmanna á svæðinu” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

14. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Sameining 

slökkviliða við Eyjafjörð myndi hafa jákvæð áhrif á eldvarnaeftirlit, 

forvarnir og fræðslu á svæðinu” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 

 

15. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni “Sameining 

slökkviliða við Eyjafjörð myndi bæta þjónustu við íbúa á svæðinu” 

 

o Mjög ósammála 

o Frekar ósammála 

o Hvorki né 

o Frekar sammála 

o Mjög sammála 
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Viðauki 12 – Kynningarbréf vegna spurningarkönnunnar til slökkviliðsstjóra 

 

 

 

Kæri Slökkviliðsstjóri, 

 

Ég er að klára meistara nám mitt í í forystu og stjórnun á viðskiptasviði Háskólans á 

Bifröst. Nú stendur yfir vinna í lokaritgerð með það markmið að  rannsaka og skoða 

framtíðarsýn brunamála hjá sveitarfélögum sem standa við eyjarfjörð og nágrennis og 

þá með áherslu á hvort sameining slökkviliða undir byggðarsamlag sé rekstrarform sem 

gæti hentað hér á svæðinu.  

 

Hluti af rannsókninni er stutt spurningarkönnun sem ég hef í hyggju að senda á alla 

slökkviliðsmenn á svæðinu.  

 

Það sem ég myndi vilja óska eftir hjá þér kæri slökkviliðsstjóri er samþykki þitt fyrir 

að fá að senda þínum starfsmönnum þessa könnun og ef svo er, þá  jafnframt fá 

netfangalisti þinna slökkviliðsmanna. 

 

Það skal koma fram að undirritaður er varaslökkviliðsstjóri hjá slökkviliði Akureyrar 

og þar af leiðandi legg ég mikla áherslu á að gæta hlutleysis við rannsóknina.  

 

Með fyrir fram þökk og kærum kveðjum, 

 

Gunnar Rúnar Ólafsson 
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