
 

 

 

 

Stjórnmálafræðideild 
 

 

BA-ritgerð 
 

 

 

 

 

Rekstur sveitarfélaga 
Skiptir hægri/vinstri staða máli? 

 

 

 

 

 
 

 

Örvar Már Marteinsson 
Júní 2010 



 

 

 

 

Stjórnmálafræðideild 
 

 

BA-ritgerð 
 

 

 

 

 

Rekstur sveitarfélaga 
Skiptir hægri/vinstri staða máli? 

 

 

 

 

 
 

 

Örvar Már Marteinsson 
Júní 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiðbeinandi: Gunnar Helgi Kristinsson 
 
Nemandi: Örvar Már Marteinsson 
 
Kennitala: 180775 - 4479 



1 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitað svara við spurningunni hvort staðsetning 

sveitarstjórnarmeirihluta á hinum hefðbundna hægri/vinstri kvarða hafi áhrif á rekstur 

sveitarfélaganna. Rannsóknin nær til áranna frá og með 2002 til og með 2008. Skoðuð 

eru áhrifin á þrjár fylgibreytur: veltufé frá rekstri, framlegð og yfirkeyrsluhlutfall, sem 

er frávik útgjalda frá fjárhagsáætlun. Fyrri rannsóknir benda til þess að ytri aðstæður 

hafi mest áhrif á útgjöld sveitarfélaga en áhrif hugmyndafræði stjórnmálaflokka hafi 

þó áhrif innan þess ramma sem ytri aðstæður setja rekstrinum.  

Í rannsókninni er notast við pearsons r fylgnireikninga og fjölbreytuaðhvarfsgreiningu 

til þess að reikna út fylgni umræddra rekstrarstærða við hægri/vinstri staðsetningu 

sveitarstjórnarmeirihluta. Niðurstöður hennar eru í samræmi við fyrri rannsóknir og 

sýna að hægri/vinstri staðsetning skipti litlu máli, en þó á þann veg að heldur megi 

vænta hærra veltufjár og framlegðar hjá meirihlutum sem eru lengra til hægri, frekar 

en þeim sem eru lengra til vinstri. Niðurstöður benda einnig til þess að hægri 

meirihlutar fari síður fram úr fjárhagsáætlunum heldur en þeir sem lengra eru til 

vinstri. 

 
  



2 

Efnisyfirlit 

Töfluskrá ......................................................................................................................................... 2 

Myndaskrá....................................................................................................................................... 3 

Kafli 1. Inngangur ........................................................................................................................... 5 

Kafli 2 Fyrri rannsóknir .................................................................................................................. 8 

Kafli 3. Umhverfi sveitarstjórnarmanna - Sveitarfélög á Íslandi .................................................. 14 

Kafli 4. Aðferðafræði – Tæki og tól ............................................................................................. 20 

Kafli 5. Niðurstöður ...................................................................................................................... 28 

Kafli 6. Umræða............................................................................................................................ 46 

Heimildaskrá ................................................................................................................................. 50 

Viðauki 1 ....................................................................................................................................... 52 

Viðauki 2 ....................................................................................................................................... 53 

Töfluskrá 

Tafla nr. 1 ...................................................................................................................................... 18 

Tafla nr. 2. Flokkar og H/V stig .................................................................................................... 21 

Tafla nr. 3. Sveitarfélög og H/V stig meirihluta ........................................................................... 23 

Tafla nr. 4. Lýsandi tölfræði ......................................................................................................... 28 

Tafla nr. 5. Lýsandi tölfræði ......................................................................................................... 29 

Tafla nr. 6. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa ......................................................................... 30 

Tafla nr. 7. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2002 ................................................................ 30 

Tafla nr. 8. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2003 ................................................................ 31 

Tafla nr. 9. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2004 ................................................................ 32 

Tafla nr. 10. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2005 .............................................................. 33 

Tafla nr. 11. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2006 .............................................................. 34 



3 

Tafla nr. 12. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2007 .............................................................. 34 

Tafla nr. 13. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2008 .............................................................. 35 

Tafla nr. 14. Áhrif H/V á framlegð á íbúa í þúsundum króna ...................................................... 36 

Tafla nr. 15. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2002 ........................................................................... 36 

Tafla nr. 16. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2003 ........................................................................... 37 

Tafla nr. 17. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2004 ........................................................................... 37 

Tafla nr. 18. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2005 ........................................................................... 37 

Tafla nr. 19. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2006 ........................................................................... 38 

Tafla nr. 20. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2007 ........................................................................... 39 

Tafla nr. 21. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2008 ........................................................................... 39 

Tafla nr. 22. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 – 2008 Pearsons r ..................................................... 41 

Tafla nr. 23. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 ................................................................................... 41 

Tafla nr. 24. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2006 ................................................................................... 42 

Tafla nr. 25. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2007 ................................................................................... 43 

Tafla nr. 26. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2008 ................................................................................... 44 

Tafla nr. 27. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 – 2006 og 2007 – 2008 Pearsons r ........................... 45 

Tafla nr. 28. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 – 2006 og 2007 – 2008 ............................................. 45 

Myndaskrá 

Mynd nr. 1  Heildartekjur sveitarsjóða .................................................................................... 15 

Mynd nr. 2. Rekstur málaflokka aðalsjóðs .............................................................................. 16 

Mynd nr. 3. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2004 .......................................................... 31 

Mynd nr. 4 Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2005 ........................................................... 33 

Mynd nr. 5 Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2007 ........................................................... 35 

Mynd nr. 6. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2005 ....................................................................... 38 



4 

Mynd nr. 7. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2008 ....................................................................... 40 

Mynd nr. 8. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 ............................................................................... 42 

Mynd nr. 9. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2006 ............................................................................... 43 

Mynd nr. 10. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2007 ............................................................................. 44 

 

 



5 
 

Áherslur íslensku stjórnmálaflokkanna eru vissulega misjafnar og af þeim mætti draga þá 

ályktun að eftir því sem flokkarnir eru staðsettir lengra til hægri á hinum hefðbundna 

hægri/vinstri kvarða, þeim mun meir brenni þeim efnahagsmálin og sparnaður fyrir brjósti.6 

Spurningin er hvort ímynd og hugmyndafræði nái að verða að veruleika eða hvort aðrir þættir 

en hinir pólitísku séu ráðandi, þegar kemur að efnahag sveitarfélaga. Í grein frá 1987 lýsir 

Poul Erik Mouritzen tvenns konar kenningum hvað þetta varðar. Annars vegar þeirri 

kenningu að umhverfisþættir skipti mestu máli hvað varðar útgjöld, en 

sveitarstjórnarmennirnir leitist aðeins við að uppfylla þarfir samfélagsins, fremur en að koma 

hugmyndafræði flokks síns í framkvæmd, og hins vegar þeirri kenningu að hugmyndafræðin 

stýri ferð við ákvarðanatöku um útgjöld.7 

Á grundvelli þessara tveggja kenninga verður hér leitast við að svara því hvort hægri/vinstri 

staða sveitarstjórnarmeirihluta hafi haft áhrif á valdar stærðir í rekstri sveitarfélaga á Íslandi á 

árunum 2002 – 2008, að báðum árum meðtöldum. Nýmæli við þessa rannsókn er að ekki er 

litið til útgjalda sem slíkra, heldur horft á tölur sem kalla mætti innri rekstrarstærðir. 

Rannsakað er hvort hægri/vinstri staða sveitarstjórnarmeirihluta hafi áhrif á veltufé frá rekstri 

annars vegar og á framlegð hins vegar. Þrátt fyrir að um svipaða hluti sé að ræða við fyrstu 

sýn, þá er nægjanlegur munur á þessum tveimur stærðum til að skoða þær hvora í sínu lagi. 

Enn fremur verður athugað hvort hægri/vinstri staða sveitarstjórnarmeirihluta hafi áhrif á aga 

í fjármálastjórn. Í því tilfelli er skoðað hvort og þá hve mikið farið er fram úr áætluðum 

útgjöldum, hversu mikil svokölluð yfirkeyrsla er. Nánari grein er gerð fyrir frumbreytum og 

fylgibreytum í aðferðafræðikafla. 

Spurningarnar sem rannsókn þessi leitar svara við eru eftirfarandi: 

1. Hefur hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta áhrif á veltufé frá rekstri? 

2. Hefur hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta áhrif á framlegð? 

3. Hefur hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta áhrif á yfirkeyrslu? 

 

Tvær fyrstu spurningarnar fjalla í raun um hvort 61. grein sveitarstjórnarlaga sé hlýtt og hvort 

pólitískir þættir hafi þar einhver áhrif. Þriðja spurningin fjallar um það hvort pólitískir þættir 

hafi áhrif á aga í fjármálastjórn.  

                                                 
6 Gunnar Helgi Kristinsson: Úr digrum sjóði (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 1999), bls. 78 – 
79. 
7 Poul Erik Mouritzen: ,,The local politician: Loyal to the Party or Responsive to the Local Constituency“ 
Scandinavian Political Studies, (Vol. 10 – No. 2. Árg.1987) Nordic Political Sience Association bls.  1 – 2. 
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7 Poul Erik Mouritzen: ,,The local politician: Loyal to the Party or Responsive to the Local Constituency“ 
Scandinavian Political Studies, (Vol. 10 – No. 2. Árg.1987) Nordic Political Sience Association bls.  1 – 2. 
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Samanlagt fjalla spurningarnar um það hvort ímynd sú sem skín í gegn um áherslur flokkanna 

sé rétt eða hvort allt sé þetta ,,sami grautur í sömu skál“.8 

Fyrri rannsóknir9 gefa tilefni til að búast við því að pólitískir þættir hafi einhver, en 

takmörkuð áhrif, en í þeim er fylgibreytan yfirleitt útgjöld og því áhugavert að skoða hvort 

annað gildi um ofangreindar fylgibreytur þessarrar rannsóknar. 

Í kafla 2 er fjallað um fyrri rannsóknir, íslenskar og erlendar og niðurstöður þeirra. Í þriðja 

kafla er umfjöllun um sveitarstjórnarstigið og umhverfið sem svigrúm sveitarstjórnarmanna 

takmarkast af. Fjórði kafli lýsir aðferðafræði og breytum rannsóknarinnar en niðurstöður 

hennar eru í fimmta kafla. Umræður um niðurstöðurnar og lokaorð eru síðan í sjötta og 

síðasta kaflanum. Myndir og töflur, sem ekki þótti ástæða til að lengja ritgerðina með, en geta 

nýst til frekari glöggvunar, má finna í viðauka. 

                                                 
8 Grétar Þór Eyþórsson. ,,Útgjöld sveitarfélaga, Áhrif stjórnmála og umhverfisþátta“ bls 1. 
9 Sjá kafla um fyrri rannsóknir 
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Kafli 2 Fyrri rannsóknir 

Skipta flokkar máli þegar kemur að efnahagsmálum og rekstri? Er munur á rekstrinum eftir 

því hvaða flokkar eru við völd? Þetta efni hefur sjálfsagt verið meira rannsakað á ríkisstiginu 

heldur en á lægri stjórnstigum en þó eru til rannsóknir sem ber að geta. Segja má að þessar 

spurningar séu mjög mikilvægar stjórnmálafræðigreininni því stjórnmálaflokkar eru ein 

grunnbreyta stjórnmálafræðinnar og samkvæmt fræðigreininni gegna þeir mikilvægu 

hlutverki í lýðræðinu.10 Jafnvel mætti segja að ef í ljós kæmi að það skipti engu máli hvaða 

flokkar stjórni, þá væri það visst áfall fyrir fræðigreinina. Í þessum kafla verður gerð grein 

fyrir nokkrum rannsóknum, erlendum og íslenskum, bæði á sviði sveitarstjórnarstigsins og 

landsmálanna. 

Í kanadískri rannsókn sem birtist í American Journal of Political Science árið 1993 reyna 

höfundarnir, André Blais, Donald Blake og Stéphane Dion, að svara spurningunni ,,Skipta 

flokkar máli?“ með tilliti til útgjalda.11 Rannsóknin snýst um hvort opinber útgjöld séu meiri 

þegar vinstri flokkar eru í ríkisstjórn heldur en hægri flokkar. Höfundarnir fjalla fyrst um 

eldri rannsóknir, sem hafa skilað nokkuð misvísandi niðurstöðum.  Samkvæmt Blais, Blake 

og Dion sýndi David Cameron, árið 1978, fram á að eftir því sem ríkisstjórnir voru samsettar 

af stærra hlutfalli sósíaldemókrata- eða verkamannaflokka jukust útgjöld ríkissjóðs þannig að 

fyrir hvert prósentustig sem hlutur sósíaldemókrataflokka eða verkamannaflokka jókst í 

ríkisstjórn, jókst skattheimtan um 0,07 prósentustig. Það mætti túlka þannig að væri skipt úr 

algjörri hægri stjórn yfir í algera vinstri stjórn mætti búast við 7 prósentustiga hækkun 

skattheimtu. 

Blais, Blake og Dion nefna aðra rannsókn um sama efni þar sem gerður er samanburður á 

vexti ríkisútgjalda 18 ríkja yfir tvö tímabil, 1960 – 1973 og 1973 – 1980. Þar setur Duane 

Swank ríkisútgjöld í hlutfalli við verga þjóðarframleiðslu, í samhengi við hlutfall þingsæta 

vinstri- miðju- eða hægri ríkisstjórna. Niðurstöður hans voru tvíþættar. Á fyrra tímabilinu 

                                                 
10 André Blais, Donald Blake og Stephane Dion: ,,Do Parties Make a Difference? Parties and the Size of 
Government in Liberal Democracies“ American Journal of Political Science (Vol. 37, No 1. Árg. 1993) 
University of Texas Press, Austin bls. 40 
11 Blais, Blake og Dion. ,,Do Parties Make a Difference? Parties and the Size of Government in Liberal 
Democracies“ bls. 40 
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voru marktæk tengsl milli minni útgjalda og hægri stjórna en á því seinna voru það 

miðjuríkisstjórnirnar sem eyddu meira en bæði vinstri stjórnir og hægri stjórnir. 

Þriðja rannsóknin, sem Blais, Blake og Dion nefna, var gerð af Paul L. Solano og kom út árið 

1983. Hann skoðar áhrif nokkurra efnahagslegra og pólitískra breyta, þar á meðal flokka, á 

ríkisútgjöld sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu og miðar við árið 1968. Rannsókn hans 

tók til 16 ríkja en niðurstöðurnar sýna engin áhrif af flokkabreytunni á ríkisútgjöldin. Þessar 

niðurstöður ganga gegn niðurstöðum Camerons frá því fimm árum fyrr.  

Blais, Blake og Dion fjalla einnig um rannsóknir sem gerðar hafa verið yfir lengri tíma í 

Bandaríkjunum. Ein þeirra nær yfir árin frá 1948 – 1984 og niðurstöður hennar eru fyrst og 

fremst að valdaseta demókrata leiði til meiri millifærslna en hafi ekki marktæk áhrif á 

aukningu ríkisútgjalda. Önnur rannsókn setur styrk Demókrataflokksins í samhengi við 

ríkisútgjöld á árunum 1932 – 1980 og fær þá niðurstöðu að kjörfylgisaukning um fimm 

prósentustig hjá Demókrötum leiði til 1,5 prósentustiga aukningar ríkisútgjalda. Þriðja 

langtímarannsóknin, sem nær yfir árin frá 1953 – 1978 sýnir fram á að stjórnarsetu 

Repúblikana fylgi töluverður niðurskurður útgjalda ríkisins. Slíkar rannsóknir í Vestur 

Evrópu hafa líka skilað misjöfnum niðurstöðum. 

Þær rannsóknir sem Blais, Blake og Dion nefna sem taka á áhrifum flokka á útgjöld til 

málaflokka sýna í tveimur tilfellum að vinstri flokkar við stjórn eyða meiru í velferðarmál 

heldur en hægri ríkisstjórnir en einnig nefna þeir rannsókn sem sýnir fram á að engin 

marktæk tengsl séu milli hægri/vinstri breytanna og útgjalda til velferðarmála.  

Rannsókn Blais, Blake og Dion sjálfra, sem er bæði langtímarannsókn og þversniðsrannsókn, 

nær til 15 lýðræðisríkja og yfir 28 ára tímabil, frá 1960 til 1987. Háða breytan er 

heildarþjóðarútgjöld (hernaðarútgjöld undanskilin) sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu en 

óháða breytan er flokkasamsetning ríkisstjórna. Þeir skipta flokkum í þrjá hópa: vinstri-, 

miðju- og hægri flokka. Einnig eru teknar inn í útreikningana nokkrar aðrar breytur sem geta 

haft áhrif, til dæmis íbúasamsetningu, þ.e. fjölda íbúa yfir 64 ára aldri og einnig hvort um 

minnihlutastjórnir er að ræða eða meirihlutastjórnir.  

Langtímaniðurstöður þeirra sýna fram á að rannsóknartilgátan: ,,stjórnarskipti úr hægri stjórn 

yfir í vinstri stjórn skilar sér í auknum ríkisútgjöldum“ stenst ekki nema í fimm ríkjum, en í 

þremur ríkjum (Ítalíu, Ástralíu og Svíþjóð) ganga niðurstöðurnar þvert gegn tilgátunni. Í 

hinum ríkjunum 7 virtist ekki vera neitt samband milli óháðu og háðu breytanna. Niðurstöður 

þversniðsrannsóknarinnar sýna hins vegar fram á tilhneigingu til þess að vinstri flokkar séu 
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frekar útgjaldaaukandi heldur en hægri flokkar. Heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru því 

að flokkasamsetning ríkisstjórna skipti máli hvað varðar ríkisútgjöld en þó ekki miklu.12 

Í bókinni ,,Úr digrum sjóði“ eftir Gunnar Helga Kristinsson, þar sem hann rannsakar 

fjárlagagerð á Íslandi, er meðal annars fjallað um tengsl kosningaúrslita og opinberrar 

útgjaldaþróunar á árunum frá 1971 til 1994 og svara leitað við spurningunni hvort vinstri 

flokkar eyði meiru en hægri flokkar. Gunnar Helgi gerir þar greiningu á kosningastefnuskrám 

flokkanna á árunum 1971 – 1987 og finnur vísbendingar um að flokkarnir séu vissulega 

misviljugir til þess að auka útgjöld ríkisins. En sparnaðarviljinn einn og sér er varla nóg. 

Gunnar Helgi skoðar því bæði íslensk og erlend gögn til að kanna hvort flokkarnir sýni 

viljann í verki. Hann notar gögn frá OECD um útgjaldaþróun aðildarríkjanna 1974 – 1993 og 

leitar eftir fylgni á milli útgjaldaþróunarinnar og hlutfallslegs styrks vinstri, miðju og hægri 

flokka á tímabilinu. Niðurstaðan er sú að styrkur vinstri flokka hefur jákvætt og marktækt 

samband við aukningu útgjalda og skýrir 25% af breytileika í útgjaldaþróun en hins vegar 

virðist kjörfylgi mið og hægri flokka skýra lítið sem ekkert í útgjaldaþróuninni. 

Þegar Gunnar Helgi athugar kosningaúrslit hér á landi á árunum 1971 – 1994 kemur í ljós að 

því meira kjörfylgi sem Sjálfstæðisflokkur fær, þeim mun meiri líkur eru á að hamlað verði 

gegn ríkisútgjöldum á meðan hið gagnstæða á við um vinstri flokkana. Þegar skoðuð er 

hægri/vinstri staðsetning ríkisstjórna koma svipaðar niðurstöður í ljós. Tilhneiging er til þess 

að hægri stjórnir séu aðhaldssamari í fjármálum en aðrar og að vinstri stjórnir eyði meiru. 

Hægri stjórnir virðast sparsamastar, svokallað Viðreisnarmynstur (Samstarf Alþýðuflokks og 

Sjálfstæðisflokks) sparar nokkru minna, en vinstri stjórnir eru hallar undir útgjaldaaukningu. 

Greinilegt er þó að aðrar breytur hafa líka áhrif og er þar stærð þingmeirihluta sérstaklega 

mikilvæg breyta. Eftir því sem þingmeirihlutinn er veikari því erfiðara virðist vera að hamla 

gegn útgjaldaaukningu13  

Í ,,Staðbundin stjórnmál“ rannsakar Gunnar Helgi Kristinsson ennfremur, meðal annars, 

samhengi kosningaúrslita og útgjalda á íslenska sveitarstjórnarstiginu og mismunandi 

stefnuáherslur flokkanna. Þar kemur fram að á kjörtímabilunum 1990 – 1994 og 1994 – 1998 

leiðir aukinn styrkur vinstri framboða til útgjaldaaukningar en aukinn styrkur hægri framboða 

leiðir til minnkunar útgjalda á fyrra kjörtímabilinu . Á seinna kjörtímabilinu virðast áhrif 

hægri flokka á heildarútgjöld vera horfin. Hins vegar má sjá tilhneigingu bæði kjörtímabilin 

                                                 
12 Blais, Blake og Dion. ,,Do Parties Make a Difference? Parties and the Size of Government in Liberal 
Democracies“ bls. 57.  
13 Gunnar Helgi Kristinsson: Úr digrum sjóði, bls 75 - 100 
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til þess að hægri framboð leggi aukna áherslu á útgjöld til fræðslumála og minni til 

félagsmála. Jafnvel þótt stýrt sé fyrir stærð, sem hefur nokkur áhrif, þá virðist vera tilhneiging 

til þess að skuldir minnki þar sem hægri framboð hafa fengið fleiri atkvæði. Einnig virðist 

vera skýrt samband milli þess að þar sem hægri meirihlutar eru myndaðir eru skuldir minni 

og skuldaþróun hagstæðari. 14 

Samkvæmt rannsókn Gunnars eru hinir pólitísku þættir  hins vegar síður en svo einu 

orsakavaldarnir. Rekstrarstaðan (metin með einkunn Vísbendingar15) virðist ráðast af flóknu 

neti orsakaþátta og landfræðileg lega er talin til frumorsaka, þar sem aukin fjarlægð 

sveitarfélaga frá Reykjavík hefur neikvæð áhrif á félags- og efnahagslega stöðu og eykur 

líkur á því að um vinstri meirihluta sé að ræða. Styrkur meirihluta skiptir einnig töluverðu 

máli fyrir rekstrarstöðuna þannig að eftir því sem meirihlutarnir eru sterkari (myndaðir af 

fáum flokkum, hátt samanlagt atkvæðahlutfall og langur starfsaldur meirihluta) þeim mun 

betri er rekstrarstaðan, en hægri meirihlutar virðast líklegri til að vera sterkari en aðrir.16 

Í BA ritgerð Grétars Þórs Eyþórssonar, ,,Útgjöld sveitarfélaga. Áhrif stjórnmála og 

umhverfisþátta“, eru metin áhrif stjórnmála annars vegar og umhverfisþátta hins vegar á 

útgjöld sveitarfélaga á Íslandi. Borin eru saman útgjöld 22 sveitarfélaga til nokkurra 

málaflokka til þess að álykta um áhrif stefnumótunar stjórnmálaflokkanna og áhrif félags- og 

efnahagslegra þátta á útgjöld. Annars vegar er athugað hvort munur sé á hægri- og 

vinstrimeirihlutum hvað varðar útgjöld til menningar-, skóla-, íþrótta- og æskulýðsmála og 

velferðarmála. Hins vegar er athugað hvort umhverfisþættir skipti einhverju máli, stærð 

sveitarfélags, atvinnugrundvöllur, efnahagslegar bjargir og þarfastig (m.a. aldurssamsetning), 

fyrir útgjöldin. 17 

Niðurstöður  Grétars eru í stuttu máli þær að umhverfisþættir skipta mun meiru fyrir útgjöld 

sveitarfélaga heldur en pólitískir þættir. Íbúafjöldi hefur greinileg áhrif. Útgjöld til 

félagslegrar þjónustu eru nátengd stærð, einfaldlega á þann hátt að minni sveitarfélög hafa 

minna bolmagn til slíks rekstrar. Einnig virðist barnafjöldi á grunnskólaaldri skipta nokkru. Í 

málefnum skólanna virðist helst vera munur á hægri og vinstri. Vísbendingar eru um að hægri 

meirihlutar leggi meira til grunnskóla heldur en vinstri meirihlutar, en þó er þar ekki marktæk 

fylgni. Vinstri meirihlutar eyða hins vegar meiru til dagvistunarmála en hægri meirihlutar og 

þar kemur fram marktæk fylgni.  Samkvæmt rannsókninni skiptir varla nokkru máli hvaða 

                                                 
14 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, (Háskólaútgáfan, Reykjavík 2001) bls. 121 - 126 
15 Sjá: Vísbending, vikurit um viðskipti og efnahagsmál, 3tbl 17 árg. 1999 og fleiri árg. 
16 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, bls. 124 - 127 
17 Grétar Þór Eyþórsson: ,,Útgjöld sveitarfélaga. Áhrif stjórnmála og umhverfisþátta“, bls. 1- 12 
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flokkar eru í meirihluta í sveitarstjórn en einnig virðast efnahagslegar bjargir sveitarfélaganna 

ekki segja neitt fyrir um útgjöld til málaflokkanna sem að ofan eru nefndir og verður það að 

teljast ekki síður merkileg niðurstaða.18 

Grétar veltir fyrir sér ástæðum þess að pólitískir þættir virðast svona áhrifalitlir og hvort það 

geti verið af því að félags og efnahagslegt svigrúm til pólitískrar stefnumótunar sé lítið eða að 

áhersla flokkanna sjálfra á stefnumótun á sveitarstjórnarstigi sé lítil.19 Þess ber að geta að 

rannsókn Grétars er frá árinu 1989 og þá voru sveitarfélögin mun fleiri og mörg þeirra smærri 

en þau eru nú og verkefni þeirra einnig færri. Þá voru sveitarfélögin 213 talsins en hefur nú 

fækkað niður í 77.20 Mögulega hefur svigrúm og vilji sveitarstjórnarmanna til pólitískrar 

stefnumótunar aukist í samræmi við þá þróun. 

Í grein eftir Poul Erik Mouritzen frá árinu 1987 lýsir hann rannsókn sinni á því hvort hafi 

meiri áhrif á útgjaldaþróun sveitarfélaga í Danmörku, umhverfisþættir eða flokkapólitík. 

Annars vegar lýsir hann kenningu um að sveitarstjórnarmenn séu sífellt að leitast við að 

uppfylla kröfur í samfélaginu og sinna þörfum íbúanna og þá skipti ekki máli hvaða flokki 

sveitarstjórnarmaðurinn tilheyri. Aðstæður í samfélaginu og þarfir þess stýri útgjöldunum 

frekar en hugmyndafræði stjórnmálaflokka. Hins vegar lýsir hann kenningunni um að 

flokkurinn stjórni ferðinni og að sveitarstjórnarmenn líti til hugmyndafræði síns flokks við 

ákvarðanatöku og útgjaldamynstur. 21 

Niðurstöður Mouritzens eru í stuttu máli svipaðar niðurstöðum Grétars Þórs. Umhverfisþættir 

ráða mestu um útgjöld sveitarfélaga í Danmörku. Eftirspurn eftir aukinni þjónustu og þar með 

þörfin fyrir aukin útgjöld, hefur mikið forspárgildi en mest forspárgildi um aukin útgjöld hafa 

auknar tekjur sveitarfélagsins. Hins vegar kemur í ljós að þegar þessum breytum er haldið 

stöðugum þá hefur hugmyndafræði stjórnmálaflokkanna áhrif og stjórnarseta Sósíal 

Demókrata hefur útgjaldahvetjandi áhrif. Samkvæmt rannsókn Mouritzens eru 

sveitarstjórnarmenn mjög meðvitaðir um sína hugmyndafræðilegu afstöðu, þar sem 

hægrisinnaðir eru mun neikvæðari gagnvart útgjaldaaukningu en vinstri sinnaðir. Þegar á 

hólminn er komið ræður hugmyndafræðin hins vegar sáralitlu heldur eru það 

umhverfisþættirnir og þá sérstaklega tekjurnar sem ráða útgjöldunum.22  

                                                 
18 Grétar Þór Eyþórsson: ,,Útgjöld sveitarfélaga. Áhrif stjórnmála og umhverfisþátta“, bls. 48 - 50 
19 Grétar Þór Eyþórsson: ,,Útgjöld sveitarfélaga. Áhrif stjórnmála og umhverfisþátta“, bls. 50 
20 Vefur Sambands íslenskra sveitarfélaga, samband.is http://www.samband.is/sameining-sveitarfelaga/   (efni 
sótt 10. Mars 2010) 
21 P. E. Mouritzen: ,,The local politician: Loyal to the Party or Responsive to the Local Constituency“, bls. 1 – 2. 
22 P. E. Mouritzen: ,,The local politician: Loyal to the Party or Responsive to the Local Constituency“, bls. 7 - 9 
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Af framangreindu má sjá að ýmislegt bendir til þess að staðsetning meirihluta í 

sveitarstjórnum á hægri/vinstri kvarðanum breyti litlu eða sé aðeins ein af mörgum breytum 

sem hafa áhrif á rekstrarafkomuna. Aðrir þættir, svo sem stærð, styrkur meirihluta, félags og 

efnahagsleg staða og íbúasamsetning (eins og í rannsókn Blais, Blake og Dion og rannsókn 

Grétars Þórs Eyþórssonar) eru breytur sem skipta máli. Hins vegar ber einnig að hafa í huga 

að sveitarstjórnum hlýtur að bera að sníða sér stakk eftir vexti og enda þótt útgjöld aukist í 

samræmi við fjölda íbúa á grunnskólaaldri þá aukast tekjurnar sem koma í gegn um 

Jöfnunarsjóð sveitarfélaga á móti. Einnig ber að nefna tekjujöfnunarhluta Jöfnunarsjóðsins 

sem veitir tekjuuppbætur þeim sveitarfélögum sem falla niður fyrir meðaltalstekjur innan 

viðkomandi stærðarflokks og ennfremur útgjaldajöfnunarhlutann sem á að koma til móts við 

það sem Grétar Þór kallar ,,þarfastig“.23  Þessum breytum sem þrýsta á um aukin útgjöld, er 

mætt að nokkru eða miklu leiti með Jöfnunarsjóðnum og þar af leiðandi ættu 

sveitarstjórnarmenn að geta haft mjög mikil áhrif á það hvort í rekstrinum sé eytt  um efni 

fram eða ekki. Útgjöld eru kannski ekki eina rétta fylgibreytan. Eins og fram kom í rannsókn 

Mouritzens er það þróun tekna sem hefur mest áhrif á þróun útgjalda sveitarfélaga í 

Danmörku og líklegt má telja að hið sama gildi hér á landi. Aukin útgjöld ættu samkvæmt því 

fyrst og fremst að vera vísbending um að tekjurnar hafi aukist en ekki endilega að þýða 

ójafnvægi í rekstrinum. Fara ætti þó varlega í að fullyrða um slíkt.  

Því er áhugavert að skyggnast dýpra inn í fjármálastjórn sveitarfélaganna og skoða aðrar 

stærðir sem gefa betri vísbendingar um rekstur þeirra. Umhverfi sveitarstjórnarmanna og 

takmarkað pólitískt svigrúm þeirra er hins vegar umfjöllunarefni næsta kafla. 

 

 

 

 

                                                 
23 Vefur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, http://jofnunarsjodur.samgonguraduneyti.is/framlog/grunnskolar/   og  
http://jofnunarsjodur.samgonguraduneyti.is/framlog/tekjujofn/  (efni sótt 11. Mars 2010)  
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Kafli 3. Umhverfi sveitarstjórnarmanna - Sveitarfélög á Íslandi 

Sveitarfélög eru á afmörkuðum landsvæðum innan stærri ríkisheilda og er stýrt af 

sveitarstjórnum sem greinast frá staðbundinni stjórnsýslu ríkisvaldsins að því leyti að til 

þeirra er kosið með einum eða öðrum hætti.24 

Tilvist sveitarfélaga er réttlætt með þeim rökum að í fyrsta lagi stuðli þau að valddreifingu og 

frelsi. Í öðru lagi stuðli þau að aukinni þátttöku og samborgaralegum dyggðum og í þriðja lagi að 

þau geti veitt þjónustu með hagkvæmari hætti en landstjórnin. Jafnvel hefur verið talið að þriðja 

röksemdin sé sú mikilvægasta. Þar takast hins vegar á hugmyndir um stærðarhagkvæmni, sem 

hefur þrýst á um sameiningar sveitarfélaga, annars vegar og hins vegar hugmyndir um að litlar 

einingar geti stuðlað að auknu aðhaldi íbúanna með sveitarstjórnum og skili þess vegna 

hagkvæmari rekstri en ella.25  Hvað sem þeim ágreiningi líður er á grundvelli þessarrar þriðju 

röksemdar áhugavert að rannsaka áhrifavalda á rekstur sveitarfélaganna. Breytir þátttaka okkar í 

kosningum, sem er hluti af annarri röksemdinni, einhverju um rekstur sveitarfélagsins? Hefur það 

áhrif á reksturinn hvaða flokkur velst til stjórnar? 

Hlutverk flokka 

Hlutverk stjórnmálaflokka er mjög víðtækt og hafa þeir í rauninni mörg hlutverk. Meðal 

annars bjóða þeir upp á tækifæri til þátttöku í pólitískri umræðu og til að hafa áhrif á 

sameiginlegar niðurstöður og eru þannig farvegur fyrir hinn almenna borgara til þess að koma 

skoðunum sínum á framfæri innan stjórnkerfisins. Einnig tengja stjórnmálaflokkar kröfur úr 

samfélaginu í samhangandi stefnu í forgangsröð og búa þannig til stefnupakka sem virkar 

sem valkostur fyrir kjósandann þegar kosið er um forystu ríkis eða sveitarfélags. Þannig 

verður stjórnmálaflokkurinn sjálfur að valkosti fyrir kjósendur um það hver fer með forystuna 

og hvaða grundvallarstefnu skuli fylgja.26 

Tekjur og gjöld 

Meðal áhrifaþátta á svigrúm til pólitískrar stefnumótunar í sveitarstjórnarmálum eru 

lögbundin verkefni, tekjur og gjöld sveitarfélagsins og hversu niðurnjörfaðir þessir þættir eru 

í lögum. 
                                                 
24 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, bls. 9 
25 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, bls. 9 - 23 
26 Gunnar Helgi Kristinsson: Íslenska stjórnkerfið (Háskólaútgáfan, Reykjavík 2006), bls. 85 - 86 
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Tekjustofnar sveitarfélaga eru bundir í lögum númer 4/1995 og eru samkvæmt þeim 

fasteignaskattur, framlög úr Jöfnunarsjóði og útsvar en að auki er mælt fyrir um aðrar tekjur. 

Um álagningu útsvars gilda bæði hámarksákvæði og lágmarksákvæði. 

Fasteignaskattsálagningu er einnig stýrt nokkuð með sömu lögum. Um framlög úr 

Jöfnunarsjóði gilda ennfremur skýrar reglur.27  

Um aðrar tekjur en þær sem sérstaklega er kveðið á um í framangreindum lögum, svo sem 

þjónustugjöld, hafa sveitarstjórnir nokkurt sjálfdæmi. Heildartekjur sveitarsjóða skiptust árið 

2008 eins og sést á myndinni hér fyrir neðan. Útsvarsgreiðslur skiluðu 60% tekna 

sveitarfélaga og fasteignaskatturinn 15% en Jöfnunarsjóðurinn skilaði 10% teknanna. Það 

segir þó ekki alla söguna því framlög úr Jöfnunarsjóði eru misjafnlega mikil eftir 

sveitarfélögum og fara eftir aðstæðum. 28 Á mynd nr. 1 er verið að lýsa heildartölum fyrir 

landið allt.29 

 

Mynd nr. 1  Heildartekjur sveitarsjóða 

(heimild: Vefur Sambands íslenskra sveitarfélaga:  http://www.samband.is/hag-og-upplysingasvid/hag-og-

upplysingasvid/fjarmal-sveitarfelaga/arbok-sveitarfelaga-2009/ )  

Útgjöld sveitarfélaga skiptust árið 2008 sem hér segir: Laun og launatengd gjöld 49%, 

breyting lífeyrisskuldbindinga 2%, annar kostnaður 45%, afskriftir 4%. Þegar betur er skoðað 

sést enn fremur að dýrasti málaflokkurinn í rekstri sveitarfélaganna er fræðslu og 
                                                 
27 Vefur Alþingis: althingi.is, Lög um tekjustofna sveitarfélaga 1995 nr 4, 
http://www.althingi.is/lagas/138a/1995004.html  (efni sótt 4. Apríl 2010) 
28 Samband íslenskra sveitarfélaga: Árbók sveitarfélaga 2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga. Reykjavík 
2009) bls. 44 og 63 
29 Vefur Sambands ísl. Sveitarfélaga: http://www.samband.is/hag-og-upplysingasvid/hag-og-
upplysingasvid/fjarmal-sveitarfelaga/arbok-sveitarfelaga-2009/  (efni sótt 2. mars, 2010) 
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uppeldismál, en frekari skiptingu má sjá á mynd nr. 2 hér að neðan.30 Þar af leiðandi er stór 

hluti útgjalda sveitarfélaga háður kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við 

stéttarfélög.31 Að auki verða sveitarfélög að fara eftir lögum um grunnskóla og bera ábyrgð 

og kostnað af rekstri þeirra.32 Þar með er svigrúm sveitarstjórna til stefnumótunar takmarkað 

að nokkru leiti. Á móti kemur að Jöfnunarsjóður hagar framlögum sínum eftir reglum sem 

taka mið af þessum skyldum sveitarfélaga og fjárþörfinni sem skapast af þeim skyldum.33 

 

Mynd nr. 2. Rekstur málaflokka aðalsjóðs34 

(heimild: Vefur Sambands íslenskra sveitarfélaga: http://www.samband.is/hag-og-upplysingasvid/hag-og-

upplysingasvid/fjarmal-sveitarfelaga/arbok-sveitarfelaga-2009/)  

Af ofangreindu má ráða að efnahagslegt svigrúm sveitarstjórnarmanna er nokkuð takmarkað 

af lögum og reglugerðum. Hins vegar virðist aðeins vera um að ræða lágmarksútgjöld til 

reksturs málaflokka þ.e. gólf en ekki þak og því getur breytileikinn í stefnumótun falist í því 

hversu miklu umfram lágmarkið er eytt til rekstrarins, eða hversu miklu er eytt í málaflokka 

sem ekki eru háðir lögum. 

                                                 
30 Vefur Sambands ísl. Sveitarfélaga: http://www.samband.is/hag-og-upplysingasvid/hag-og-
upplysingasvid/fjarmal-sveitarfelaga/arbok-sveitarfelaga-2009/  (efni sótt 2. mars, 2010)   
31 Vefur Sambands ísl. Sveitarfélaga http://www.samband.is/launanefnd-sveitarfelaga/  (efni sótt 2. mars, 2010) 
32 Vefur Alþingis: althingi.is Lög um grunnskóla 2008 nr. 91 http://www.althingi.is/lagas/138a/2008091.html 
(efni sótt 2. mars, 2010) 
33 Vefur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, http://jofnunarsjodur.samgonguraduneyti.is/framlog/grunnskolar/   og  
http://jofnunarsjodur.samgonguraduneyti.is/framlog/tekjujofn/  (efni sótt 11. mars 2010) 
34 Vefur Sambands ísl. Sveitarfélaga: http://www.samband.is/hag-og-upplysingasvid/hag-og-
upplysingasvid/fjarmal-sveitarfelaga/arbok-sveitarfelaga-2009/  (efni sótt 2. mars, 2010) 
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Ef tekjur hrökkva ekki fyrir útgjöldum þarf einhvers staðar að leita fanga. Svigrúm 

sveitarstjórna til lántöku er umtalsvert og hafa skuldir sveitarfélaga um það bil þrefaldast á 

árunum 1998 til 2008. Einnig er nokkuð um að samið sé við einkaaðila um byggingu 

mannvirkja en sveitarfélagið skuldbindi sig til að leigja þau til langs tíma. Auk þess hafa 

sveitarfélög selt einkaaðilum byggingar og gert langtímasamninga um að leigja þær til baka. 

Sú leiga kemur svo fram í rekstri sveitarfélagsins.35 Sveitarstjórnir hafa því svigrúm til 

útgjalda umfram tekjur, bæði í rekstri og framkvæmdum. Skuldastaða sveitarfélaga getur hins 

vegar ákvarðast af uppbyggingu og þarf ekki að segja til um reksturinn sjálfan, auk þess sem 

hún getur verið arfleifð frá sveitarstjórnum fyrri áratuga.   

Breyting á útgjaldamynstrinu getur átt sér stað við aukna stærð sveitarfélaga. Aukinni stærð 

fylgir stærðarhagkvæmni og aukið bolmagn. Aukið bolmagn eykur magn þjónustunnar og 

breytir þannig útgjaldamynstrinu.36 Þannig getur smæð sveitarfélaga annars vegar dregið úr 

hagkvæmni og hins vegar  úr útgjöldunum. Sameiningar síðustu áratuga gætu því hafa breytt 

útgjöldum og rekstrarmynstri sveitarfélaganna. 

Fjöldi sveitarfélaga og stærðir. 

Á 20 árum, frá 1989 til loka árs 2009 hefur sveitarfélögunum fækkað úr því að vera 213 niður 

í 77. Við þetta hefur smæstu sveitarfélögunum fækkað mjög en það hefur þó ekki orðið til 

mikillar fjölgunar í hópi þeirra stærstu heldur hefur hlutfall sveitarfélaga með íbúafjölda yfir 

300 og undir 5000 hækkað.37 Þessar sameiningar geta annars vegar hafa haft áhrif á bolmagn 

sveitarfélaganna en einnig mjög sennilega á starfsemi stjórnmálaafla og tilvist framboðslista. 

Í töflu nr. 1 eru íslensku sveitarfélögin 77 flokkuð eftir stærð eins og þau voru í júlí 2009. 

Eins og sjá má eru flest sveitarfélög í flokknum 300 - 799 íbúar. Flokkunin er hins vegar 

algerlega handahófskennd og vel mætti færa rök fyrir allt öðruvísi flokkun. Ástæða þess að 

skil eru gerð við sveitarfélög undir 800 íbúa markinu er að í fámennari sveitarfélögum er 

mjög sjaldgæft að listar komi fram sem eiga fulltrúa á Alþingi. Enn fremur er sjaldgæft að 

nokkrir listar komi fram í sveitarfélögum sem hafa færri íbúa en 300.38 Þetta er lesið úr 

upplýsingum frá árinu 2002 og búast má við að einhverjar breytingar hafi orðið síðan þá 

vegna sameininga. Ein af ástæðum þess að í þessari rannsókn eru ekki skoðuð sveitarfélög 

                                                 
35 Samband íslenskra sveitarfélaga: Árbók sveitarfélaga 2009, bls 47 -48 
36 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, bls. 70 - 75 
37 Vefur Sambands ísl. Sveitarfélaga: http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/ (efni sótt 3. mars, 2010) 
38Samband íslenskra sveitarfélaga:  Aðal- og varamenn í sveitarstjórnum 2002 - 2006, (Samband íslenskra 
sveitarfélaga Reykjavík 2002) og vefur Sambands íslenskra sveitarfélaga: http://www.samband.is/sveitarfelog-
2006-2010/ (efni sótt 2. mars, 2010)  



18 

með minna en 800 íbúa er einmitt sú að erfitt er að staðsetja langflest framboð í þeim 

sveitarfélögum á hægri/vinstri kvarðanum.  

Tafla nr. 1 

Stærðarflokkur Sveitarfélagafjöldi Íbúafjöldi
Reykjavík 1 119.021
10.000- 49.999 5 98.643
5.000 - 9.999 3 22.982
2.000 - 4.999 14 45.335
800 - 1999 17 21.249
300 - 799 19 9.535
100 - 299 13 2.154
0 - 99 5 327
Samtals 77 319.246
39 

Ástæður þess að mun sjaldnar komi fram framboðslistar í sveitarfélögum með færri en 300 

íbúa eru ekki augljósar. Verið getur að einsleitni íbúanna sé meiri og átakalínur óljósari en í 

stærri sveitarfélögum og einnig getur verið að minnstu sveitarfélögin beri ekki 

stofnanabundna stjórnmálastarfsemi sökum mannfæðar.40 

Svigrúm stjórnmálanna 

Lögbundnir þættir takmarka svigrúm til stefnumótunar. Hér að framan hefur verið fjallað um 

umhverfi sveitarstjórnarmanna og takmarkanir, en hafa skal í huga að ekki er um tæmandi 

umfjöllun að ræða.  

Rannsóknir benda til þess að umhverfisþættir hafi meiri áhrif á útgjöld sveitarfélaga heldur en 

flokkapólitík41. Af því mætti draga þá ályktun að það hafi lítil áhrif á reksturinn, hvaða 

flokkur velst til forystu og þar af leiðandi hefði þátttaka borgaranna í kosningum lítið vægi. 

Ekki eru þó öll kurl komin til grafar. Í fyrsta lagi benda sömu rannsóknir til þess að innan þess 

ramma sem umhverfisþættir setja sveitarstjórnarmönnum geti flokkapólitík skipt máli. Í öðru lagi 

gefa aðrar rannsóknir vísbendingar um að það skipti máli hvaða flokkar eru við stjórnvölinn og í 

þriðja lagi getur þurft að skyggnast í aðrar vísitölur en útgjöld til að greina betur rekstur 

sveitarfélaga og mun á milli þeirra.42 Tilefni er því til að rannsaka viðfangsefnið frekar. 

                                                 
39 Vefur Sambands íslenskra sveitarfélaga, (Árbók 2009), http://www.samband.is/fjarmal-sveitarfelaga/ (efni 
sótt 3. mars, 2010)    
40 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, bls. 106 
41 Sjá: Umfjöllun um rannsóknir Grétars Þórs Eyþórssonar og Poul Mouritzen í kafla 2. 
42 Sjá: Umfjöllun í kafla 2. 



19 

Í næsta kafla er umfjöllun um breytur þær sem skoðaðar eru í þessari rannsókn, aðferðarfræði 

rannsóknarinnar og tölfræðiútreikninga sem notaðir eru. 
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Kafli 4. Aðferðafræði – Tæki og tól 

Rannsóknir þær sem hér hefur verið fjallað um horfa helst til áhrifa flokka á útgjöld en eins 

og fram hefur komið má telja líklegt að útgjöld stýrist af miklu leiti af tekjum auk annarra 

umhverfisþátta. Hér er því brugðið á það ráð að skoða aðrar breytur og áhrif hægri/vinstri 

staðsetningar sveitarstjórnarmeirihluta á þær. 

Við gagnaöflun var leitað fanga í gagnasafni Eftirlitsnefndar sveitarfélaga hjá Samgöngu og 

sveitarstjórnarráðuneytinu, einkum og sér í lagi þegar skoða þurfti veltufé frá rekstri og 

einnig við samanburð á ársreikningum og fjárhagsáætlunum. Framlegðartölur fengust á vef 

Sambands íslenskra sveitarfélaga auk þess sem ársreikningar sveitarfélaga voru skoðaðir og 

meðal annars notaðir við að hreinsa út stærðir sem hefðu gert framlegðartölur og aðra 

útreikninga ósambærilega en ársreikningarnir eru aðgengilegir á sama vef í árbókum 

sveitarfélaga. Frekari upplýsingar um sveitarfélög, íbúafjölda, sameiningar og fjölda 

sveitarfélaga voru ennfremur fengnar á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga, ,,samband.is“. 

Hvað samsetningu sveitarstjórnarmeirihlutanna varðar var upplýsinga leitað bæði í ritunum 

,,Aðal- og varamenn í sveitarstjórnum“ fyrir kjörtímabilin 1998 – 2002 og 2002 – 2006, og á 

,,samband.is“. Ennfremur var haft samband við sveitarstjóra og/eða oddvita meirihluta þeirra 

sveitarfélaga sem óljóst var hvar framboðslista þeirra mætti staðsetja á hægri/vinstri 

kvarðanum. Eingöngu meirihlutar sem hægt var að staðsetja af öryggi voru teknir með í 

útreikningum en það þýðir að einstöku sveitarfélög eru með sum árin en ekki önnur ár. 

Rannsóknin tekur til allra sveitarfélaga með fleiri en 800 íbúa árið 2009 en erfitt er að 

staðsetja meirihluta á hægri/vinstri kvarðanum í minni sveitarfélögum. Nauðsynlegt var þó að 

taka með öll sveitarfélög sem eftir stóðu því tölfræðileg marktækni minnkar eftir því sem 

stökin (N) eru færri. Samtals voru því 40 sveitarfélög til skoðunar, en fyrir sum þeirra var 

ekki hægt að staðsetja meirihlutana á hægri/vinstri kvarða eitthvert kjörtímabilanna, önnur 

voru á sama hátt óstaðsetjanleg öll kjörtímabilin og enn önnur voru ekki til á fyrri 

kjörtímabilum rannsóknarinnar. Í sumum tilfellum var brugðið á það ráð að skoða stærsta 

sveitarfélagið sem gekk inn í sameiningu, sem forvera hins sameinaða sveitarfélags, en aðeins 

ef skilin fyrir og eftir sameiningu voru skýr í gögnunum, og aðeins ef hið fyrra sveitarfélag 

var með íbúatölu yfir 800. Sem dæmi um þetta má nefna Norðurþing sem áður var 
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Húsavíkurbær. Með þessu var reynt að hamla gegn of miklu brottfalli staka (N) og endanlegt 

úrtak (gild stök) er á bilinu 32 til 35 stök. 

Hægri/vinstri kvarðinn 

Meirihlutum í sveitarstjórnum voru gefin stig á kvarða frá núll og upp í tíu þar sem núll er 

lengst til vinstri og tíu lengst til hægri. Einstökum flokkum sem hafa átt fulltrúa á Alþingi 

voru gefnar einkennistölur á kvarðanum í samræmi við niðurstöður kosningakannana frá 

2003, sem gerðar hafa verið á vegum Háskóla Íslands43. Þar sem einn ákveðinn flokkur hafði 

hreinan meirihluta í sveitarstjórn fær meirihlutinn einfaldlega það stig sem einkennistala 

flokksins sagði til um. Hins vegar ef fleiri en einn flokkur voru saman í meirihluta þá er 

fundið út vegið meðaltal af fulltrúafjölda hvers flokks og hægri/vinstri staðsetningu með 

eftirfarandi formúlu, þar sem H/V er hægri/vinstri staða meirihluta á kvarðanum 1 – 10, f1 er 

fjöldi fulltrúa flokks 1, hv1 er hægri/vinstri staða flokks 1 miðað við árið 2003 og F1,2...er 

fjöldi bæjarfulltrúa í meirihlutanum.  

H/V=((f1*hv1)+(f2*hv2)...)/F1,2.... 

Til dæmis er formúlan fyrir bæjarstjórnarmeirihlutann í Ísafjarðarbæ kjörtímabilið 2002 – 

2006: ((4*8,3)+(2*6))/6=7,5 þar sem samstarf var milli fjögurra fulltrúa Sjálfstæðisflokks og 

tveggja fulltrúa Framsóknarflokks. Í töflu nr. 2 eru þær einkennistölur flokka sem notaðar eru 

til útreikninga hægri/vinstri staðsetningar sveitarstjórnarmeirihlutanna. 

Tafla nr. 2. Flokkar og H/V stig 

Flokkur Einkennistölur 
Vinstrihreyf. grænt framboð 2,3
Samfylking* 4,1
Frjálslyndir 5,5
Framsóknarflokkur 6
Sjálfstæðisflokkur 8,3
Félagshyggjumeðaltal 3,2
Meðaltal allra flokka 5,2
(*Ath: Alþýðuflokkur í Sandgerðisbæ er hér meðtalinn) 
 
Þar sem um var að ræða sameiginlega framboðslista tveggja eða fleiri flokka, eins og oft var 

raunin þegar um einhvers konar samtök félagshyggjufólks eða bæjarmálasamtök var að ræða 

þá var annað hvort notað einfalt meðaltal flokkanna sem mynda samtökin eða grafist fyrir um 

hvar í flokki bæjarfulltrúarnir stóðu. Þar sem um ,,algerlega þverpólitísk“ samtök var að ræða 

var notað meðaltal allra flokka, sem gefur stig mjög nálægt miðju á hægri/vinstri kvarðanum. 
                                                 
43 Ólafur Þ. Harðarson: ,,Samfylkingin og íslenskir kjósendur: Erindi á ráðstefnu framtíðarhóps 
Samfylkingarinnar 9. janúar 2004“ (með góðfúslegu leyfi höfundar). 
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Þeim sveitarstjórnarmeirihlutum sem ekki var hægt að staðsetja á þennan hátt varð að sleppa 

úr úrtakinu.  

Í Reykjavík voru tíð meirihlutaskipti á árunum 2007 og 2008 og störfuðu tveir meirihlutar á 

hvoru ári. Hér var brugðið á það ráð að nota meðaltal af hvorum meirihluta fyrir sig sitt hvort 

árið. Vera má að réttlætanlegt hefði verið að sleppa Reykjavík úr rannsókninni þessi 

óróleikaár. Sú leið var farin með Grindavík og Blönduós, þar sem einnig voru tíð 

meirihlutaskipti, en óljósara var hvernig skipta ætti árum á milli meirihluta og þeim því sleppt 

síðasta kjörtímabilið. Að hið sama skuli ekki gilda um Reykjavík stafar af áður útskýrðri 

tregðu til að fækka stökum. 

Í töflu 3 er yfirlit yfir þau sveitarfélög sem liggja til grundvallar rannsókninni og hægri/vinstri 

staðsetning meirihluta sveitarstjórnarinnar fyrir hvert kjörtímabil og þar má einnig sjá hvaða 

sveitarfélög eru ekki tekin með.44 

Í töflunni eru allnokkrir meirihlutar samsettir að einhverju eða öllu leiti af framboðum sem 

ekki kenna sig við hina hefðbundnu listabókstafi flokka sem hafa átt sæti á Alþingi. Fyrst ber 

að nefna R – listann í Reykjavík. Þar koma allir listar að nema Sjálfstæðisflokkur og síðar 

Frjálslyndi flokkurinn að samstarfinu og R – listinn fær því stig sem er meðaltal þeirra 

flokka45. Í Sveitarfélaginu Álftanesi var Á – listi með hreinan meirihluta 2007 og 2008. Hann 

fær stig sem er meðaltal allra nema Sjálfstæðisflokks, rétt eins og Samstaða sem starfaði í 

meirihluta með Sjálfstæðismönnum í Vesturbyggð 2002. Um er að ræða framboð sem 

sameina keppinauta Sjálfstæðismanna. Samstaða færðist síðar inn á miðjuna þegar tveir 

sjálfstæðismenn tóku sæti á framboðslistanum, annar þeirra í oddvitasætinu. Samstaða sem 

hafði hreinan meirihluta í Vesturbyggð telst því til þverpólitísks framboðs46 Í Sandgerðisbæ 

er K listinn aðili að sveitarstjórnarmeirihluta bæði 2002 og kjörtímabilið 2002 – 2006. K 

listinn var framboð Alþýðuflokks og óháðra og fær stig í samræmi við stig Samfylkingar.47  

 

 

  
                                                 
44 Heimildarmenn: Garði: Sigurður Jónsson fyrrv. bæjarstjóri, Vogum: Jóhanna Reynisdóttir fyrrv. bæjarstjóri 
og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Dalvíkurbyggð: Svanfríður Jónasdóttir bæjarstjóri, Eyjafjarðarsveit: Arnar 
Árnason oddviti, Rangárþing Eystra: Ólafur Eggertsson oddviti, Hveragerðisbær: Aldís Hafsteinsdóttir 
bæjarstjóri.  
45 Gunnar Helgi Kristinsson: Staðbundin stjórnmál, bls. 148 
46 Heimildarmaður: Úlfar B. Thoroddsen oddviti og forseti bæjarstjórnar 2010  
47 Samband íslenskra sveitarfélaga:  Aðal- og varamenn í sveitarstjórnum 1998 – 2002, (Samband íslenskra 
sveitarfélaga Reykjavík 1998),  bls. 11 
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Tafla nr. 3. Sveitarfélög og H/V stig meirihluta 

Nr. Sveitarfélag H/V: 2002 H/V: 02 - 06 H/V: 07 og 08 
1 Reykjavíkurborg 4,13 4,13 6,2 og 8,0
2 Kópavogsbær 7,6 7,43 7,9
3 Seltjarnarneskaupstaður 8,3 8,3 8,3
4 Garðabær 8,3 8,3 8,3
5 Hafnarfjarðarkaupstaður 7,9 4,1 4,1
6 Sveitarfélagið Álftanes 8,3 8,3 4,1
7 Mosfellsbær 4,6 8,3 6,8
8 Reykjanesbær 7,6 8,3 8,3
9 Grindavíkurbær 7,2 7,15 Sleppt v. óvissu
10 Sandgerðisbær 4,1 5,15 6,2
11 Sveitarfélagið Garður 8,3 8,3 6,2
12 Sveitarfélagið Vogar 4,7 4,7 4,9
13 Akraneskaupstaður 4,7 4,86 7,7
14 Borgarbyggð 6,9 6,26 7,2
15 Grundarfjarðarbær 7,4 7,38 8,3
16 Stykkishólmsbær 8,3 8,3 8,3
17 Snæfellsbær 8,3 8,3 8,3
18 Bolungarvíkurkaupstaður 8,3 8,3 4,5
19 Ísafjarðarbær 7,8 7,53 7,8
20 Vesturbyggð 6,2 8,3 5,2
21 Sveitarfélagið Skagafjörður 7,3 5,9 5,6
22 Húnaþing vestra Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu 7,2
23 Blönduósbær  5,2 5,24 Sleppt v. óvissu
24 Akureyrarkaupstaður 6,4 7,31 6,5
25 Norðurþing 3,2 3,2 7,2
26 Fjallabyggð Ekki til Ekki til 7,5
27 Dalvíkurbyggð 4,1 7,0 5,2
28 Eyjafjarðarsveit 6 5,2 5,2
29 Þingeyjarsveit Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu
30 Fjarðabyggð 3,2 4,13 4,1
31 Fljótsdalshérað Ekki til 5,4 5,8
32 Sveitarfélagið Hornafjörður 5,4 7,15 5,2
33 Vestmannaeyjabær 8,3 7,72 8,3
34 Sveitarfélagið Árborg 7,4 4,9 4,5
35 Rangárþing eystra Ekki til 6,7 7,5
36 Rangárþing ytra Ekki til 8,3 8,3
37 Hrunamannahreppur Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu
38 Hveragerðisbær 8,3 5,05 8,3
39 Sveitarfélagið Ölfus 8,3 7,25 8,3
40 Bláskógabyggð Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu Sleppt v. óvissu
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Í Sveitarfélaginu Garði var F listinn við völd öll árin nema 2007 og 2008 en þá tók N listinn 

við stjórninni. F listinn var listi Sjálfstæðismanna sem klufu sig út úr hefðbundnu framboði 

en N listinn er myndaður til helminga af Sjálfstæðismönnum og Samfylkingarmönnum.48 Í 

Sveitarfélaginu Vogum var H listinn við völd fyrri tvö kjörtímabilin en E listinn síðustu tvö 

árin sem eru til skoðunar. Sveitarstjórnarmeirihluti H listans var samsettur af tveimur úr 

Samfylkingu og einum úr Framsóknarflokki en sveitarstjórnarmeirihluti E listans er samsettur 

af formanni Sjálfstæðisfélagsins í Vogum, formanni félags VG í Vogum og varaformanni 

Samfylkingarfélagsins í Vogum.49 Á Akranesi var E listinn, sem var aðili að meirihluta árið 

2002, undanfari Samfylkingarinnar og fær því stig í samræmi við það.50 Í Borgarbyggð, 

kjörtímabilið 2002 – 2006, er L listinn aðili að meirihluta en hann var samstarf Vinstri 

Grænna og Samfylkingar.51 Í Bolungarvík var samstarf með K lista og A lista árin 2007 og 

2008. K listinn er félagshyggjusamtök en A listinn er klofningsframboð úr 

Sjálfstæðisflokki.52 Á Blönduósi átti H listinn aðild að meirihluta árin 2002 og 2002 – 2006 

en það var listi vinstri manna og óháðra og fær hann því stig samkvæmt 

félagshyggjumeðaltali.53 Á Akureyri var F listi jafnaðarmanna, sem fær stig samkvæmt 

félagshyggjumeðaltali, aðili að meirihluta árið 2002. Slíkur listi, H listi jafnaðarmanna, var 

með hreinan meirihluta í Húsavík fyrri tvö kjörtímabil rannsóknarinnar og 2002 var í 

Dalvíkurbyggð sams konar listi, S listinn. Sama ár var F listi Framsóknarmanna og annars 

áhugafólks um sveitarstjórnarmál við völd í Eyjafjarðarsveit.54 L listar voru aðilar að 

meirihlutum bæði í Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði öll árin sem þau koma við sögu. Um var 

að ræða lista félagshyggjufólks og fá þeir því stig í samræmi við það.55 Í Sveitarfélaginu 

Hornafirði var H listinn í meirihlutasamstarfi árið 2002, en það voru samtök fólks sem 

aðhylltist jafnaðar- og félagshyggju.56 Í Sveitarfélaginu Ölfusi var Þ listi Samfylkingar og 

                                                 
48 Sigurður Jónsson, fyrrverandi bæjarstjóri, munnleg heimild, 6. Mars 2010  
49 Jóhanna Reynisdóttir fyrrv. bæjarstjóri og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, munnlegar heimildir 6. Mars 2010 
50 Samband ísl. Sveitarfélaga: Aðal og varamenn í sveitarstjórnum 1998 – 2002 bls. 13 og Aðal og varamenn í 
sveitarstjórnum 2002 – 2006 bls. 12 
51 Samband ísl. Sveitarfélaga: Aðal og varamenn í sveitarstjórnum 2002 – 2006 bls. 14 
52 Úr gagnasafni Morgunblaðsins: Gunnar Hallsson fréttaritari, ,,Úr bæjarlífinu“ 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1068958  (efni sótt 14. mars 2010)  
53Samband ísl. Sveitarfélaga: Aðal og varamenn í sveitarstjórnum 1998 – 2002. bls. 23 og Aðal og varamenn í 
sveitarstjórnum 2002 – 2006. bls. 23 
54Samband ísl. sveitarfélaga: Aðal og varamenn í sveitarstjórnum 1998 – 2002. bls. 26 – 28  og Aðal og 
varamenn í sveitarstjórnum 2002 – 2006. bls. 25 
55 Vefur Fjarðalistans: http://www.fjardalistinn.is/ og Málefnasamningur D lista og L lista á Fljótsdalshéraði á 
vef Fljótsdalshéraðs: http://www.egilsstadir.is/images/stories/dmdocuments/Samth-regl-
stefnur/malefnasamningur_um_meirihlutasamstarf.pdf (efni sótt 16. mars 2010)  
56 Gagnasafn Morgunblaðsins: Frétt um prófkjör Kríunnar H lista af mbl.is 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=390647  (efni sótt 16. mars 2010) 
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óháðra aðili að meirihluta kjörtímabilið 2002 – 2006.57 L listi Bæjarmálafélags Hveragerðis 

var með hreinan meirihluta kjörtímabilið sem lauk 2002 en sá listi var klofningsframboð úr 

Sjálfstæðisflokki.58 Svokölluð þverpólitísk framboð, þar sem menn úr öllum flokkum koma 

saman, voru F listi í Eyjafjarðarsveit 2002 – 2006 og H listi í sömu sveit kjörtímabilið á eftir, 

K listi í Rangárþingi eystra sömu ár og J listi í Dalvíkurbyggð 2007 og 2008. J listinn er 

þverpólitískt framboð og tekið skal fram að bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar taldi rétt að gefa 

honum 5 stig á hægri/vinstri kvarðanum. Hér verður honum þó gefin sama einkunn eins og 

hinum þverpólitísku listunum til þess að gæta samræmis.59 Ekki munar mjög miklu hvort 

heldur sem er því stigin fyrir þverpólitísk framboð eru 5,2. 

Greining gagna 

Aðferðirnar sem notaðar eru til þess að greina gögnin eru fylgnireikningar og 

aðhvarfsgreining. Fylgnistuðullinn Pearsons r tekur gildi frá -1 upp í +1. Mínusgildin lýsa 

neikvæðri fylgni, en plúsgildin jákvæðri. Fylgnin er því meiri sem stuðullinn fjarlægist núll, 

hvort sem er í mínus eða plús, en núll fylgni er engin fylgni. Í tvíbreytu aðhvarfsgreiningu 

segir stuðullinn R til um fylgni punktasafns sem best lýsir sambandi tveggja breyta og má 

túlka R hliðstætt við Pearsons r. Hins vegar býður aðhvarfsgreiningin upp á að skoða 

samband fleiri óháðra breyta við eina fylgibreytu og þannig er hægt að stýra fyrir íbúafjölda. Í 

því tilviki segir R til um hve gott samband óháðu breytanna er sameiginlega við háðu 

breytuna og R2 segir til um skýrða dreifingu líkansins í heild. Í niðurstöðukafla verða 

fylgnitölur merktar með * séu þær innan 0,05 marktæknimarka en með ** séu þær innan 0,1 

marktæknimarka. Fá stök (N) í slíkum tölfræðiútreikningum draga úr líkum þess að 

fylgnimælingar lendi innan svokallaðra marktæknimarka. Fylgni sem er annað hvort jákvæð 

eða neikvæð má hins vegar túlka sem vísbendingu enda þótt marktækni náist ekki.60 

Hægt var að tvöfalda fjölda staka þegar áhrif hægri/vinstri staðsetningar meirihluta á 

yfirkeyrslu, með því að steypa saman árunum 2005 og 2006 annars vegar og 2007 og 2008 

hins vegar, og þannig auka líkur á marktækni. Þetta er hins vegar ekki leyfilegt þegar skoðað 

er veltufé frá rekstri eða framlegð vegna hættu á eiginfylgni eða innbyrðis fylgni sem myndi 

brjóta forsendur aðhvarfsgreiningar.  

  

                                                 
57 Samband ísl. Sveitarfélaga: Aðal og varamenn í sveitarstjórnum 2002 – 2006 . bls. 40 
58 Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar, munnleg heimild 7. Mars 2010  
59 Rangárþing Eystra: Ólafur Eggertsson oddviti. Eyjafjarðarsveit: Arnar Árnason oddviti, Dalvíkurbyggð: 
Svanfríður Jónasdóttir bæjarstjóri, munnlegar heimildir 7. Mars 2010 og 18. Mars 2010 
60 Grétar Þór Eyþórsson: ,,Útgjöld sveitarfélaga. Áhrif stjórnmála og umhverfisþátta“, bls. 35 
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Breytur 

Óháða breytan, eða stýribreytan, er staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta á vinstri/hægri 

kvarðanum en stýrt er fyrir íbúafjölda í aðhvarfsgreiningu þegar reiknuð er fylgnin við 

veltufé frá rekstri og framlegð. Sýnt hefur verið fram á að íbúafjöldi hafi áhrif á rekstur 

sveitarfélaganna bæði í rannsóknum Gunnars Helga Kristinssonar og Grétars Þórs 

Eyþórssonar sem nefndar hafa verið hér að framan og því er hér talið rétt að gera ráð fyrir 

þeim áhrifum. Hins vegar verður ,,þarfastig“ það sem Grétar Þór nefnir ekki tekið inn í 

reikningana. Það er í fyrsta lagi vegna þess að hér er ekki verið að rannsaka útgjöld sem slík 

heldur frekar innri rekstrartölur og í öðru lagi vegna þess að greiðslur Jöfnunarsjóðs eru 

miðaðar við þarfastig þannig að tekjur hækka í samræmi við það.61 

Háðu breyturnar í þessari rannsókn eru veltufé frá rekstri á íbúa, framlegð á íbúa og 

yfirkeyrsla. Eingöngu er litið til reksturs A – hluta sveitarfélaganna, þ.e. sveitarsjóðs, til þess 

að minnka líkurnar á því að bornar séu saman ósambærilegir þættir. Misjafnt er milli 

sveitarfélaga hvaða stofnanir eða fyrirtæki þau eiga og koma inn í samantekin reikningsskil 

en sem dæmi má nefna veitustofnanir, hafnarsjóði og fleiri þætti sem augljóslega myndu gera 

allan samanburð óframkvæmanlegan.  

Óháða breytan, vinstri/hægri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta, er mæld sem H/V stig á 

kvarðanum 0 - 10 eins og áður segir, og í gögnunum sem liggja til grundvallar rannsókninni 

er lægsta gildi óháðu breytunnar 2,3, (sem væri hreinn meirihluti Vinstrihreyfingarinnar 

græns framboðs) og hæsta mögulega gildið 8,3 (sem væri hreinn meirihluti 

Sjálfstæðismanna) 

Háðu breyturnar ,,Veltufé frá rekstri á íbúa“ og ,,framlegð á íbúa“ eru bornar saman á milli 

sveitarfélaga í þúsund krónum á hvern íbúa í sveitarfélagi en mælieining yfirkeyrslu er 

hlutfallstala. 

1. Veltufé frá rekstri segir til um möguleika sveitarfélaga til að standa við 

skuldbindingar sínar þegar reikningar hafa verið greiddir, með tilliti til vaxtagreiðslna 

eða tekna. Neikvætt veltufé frá rekstri þýðir því að sveitarfélagið getur ekki staðið 

undir vaxtagreiðslum og afborgunum og þarf að fjármagna þær með öðrum leiðum, 

svo sem frekari lántöku.62  

                                                 
61 Vefur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga: http://jofnunarsjodur.samgonguraduneyti.is/framlog/ (efni sótt 11. mars 2010)   
62 Upplýsingar um veltufé frá rekstri eru úr gagnabanka Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins (EFS). 
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2. Framlegðin gefur hins vegar skýrari mynd af rekstrinum sjálfum því þar eru vaxtaliðir 

ekki teknir með í reikninginn. Skuldir hafa því ekki áhrif á þessa stærð. Framlegð er 

einfaldlega það sem afgangs er þegar liðirnir ,,laun og launatengd gjöld“ og ,,annar 

rekstrarkostnaður“ hafa verið dregnir frá liðnum ,,tekjur samtals“ í ársreikningum.63 

3. Yfirkeyrslan er hlutfall raunverulegra heildargjalda í lok árs af áætluðum 

heildargjöldum í upprunalegri fjárhagsáætlun og segir til um hversu vel eða illa hefur 

gengið að láta útgjaldahluta fjárhagsáætlana standast. Heildargjöldin eru reiknuð á 

eftirfarandi hátt: Heildargjöld = Tekjur að frádreginni rekstrarniðurstöðu fyrir 

afskriftir, að frádregnum óreglulegum liðum. Hlutfall yfirkeyrslu er = reiknuð 

heildargjöld í ársreikningi / reiknuðum heildargjöldum í fjárhagsáætlunum.64 Sé 

hlutfallið 1 hefur algerlega verið farið eftir fjárheimildum en sé það yfir 1 hefur verið 

keyrt fram úr heimildum. Til dæmis myndi talan 1,25 þýða 25% yfirkeyrslu. Hlutfall 

undir einum þýðir á sama hátt að útgjöld hafi verið minni en áætlað var í upphafi árs. 

Yfirkeyrslubreytan verður hér notuð sem mæling á aga í rekstri sveitarfélagsins. 

Að því ber að gæta að kosningaár eru látin fylgja fráfarandi meirihlutum. Það er í fyrsta lagi 

vegna þess að fjárhagsáætlanir fyrir árið eru gerðar af þeim meirihluta sem situr fyrir 

kosningarnar, í öðru lagi af því að þegar kosningum er lokið og meirihlutaskipti hafa farið 

fram er allra jafna komið fram í júní og í þriðja lagi, hafi kosningabaráttan þrýst útgjöldum 

sveitarfélagsins hærra þá er nokkuð ljóst að það skrifast á reikning þess meirihluta sem er 

ríkjandi kosningaveturinn sjálfan. 

Þegar fylgni á milli H/V stiga og þessara þriggja fylgibreyta er mæld á þann hátt sem hér að 

framan er lýst segir jákvæð fylgni að tilhneiging sé til þess að veltufé frá rekstri á íbúa sé 

meira eftir því sem meirihlutinn í sveitarstjórn er lengra til hægri, og hið sama gildir um 

framlegð. Hins vegar myndi jákvæð fylgni við yfirkeyrslu benda til þess að því meira sé farið 

fram úr fjárhagsáætlunum eftir því sem meirihlutinn er lengra til hægri. 

Í næsta kafla eru sýndar niðurstöður fylgniútreikninga rannsóknarinnar. 

                                                 
63 Vefur Sambands íslenskra sveitarfélaga, (Upplýsingaveita, Rekstrarreikningar): 
http://upplysingaveita.samband.is/   
64 Upplýsingar um veltufé frá rekstri eru úr gagnabanka Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins (EFS). 
Nauðsynlegt reyndist að hreinsa út óreglulega liði vegna sölu Orkuveitu Suðurnesja, sem hafði mjög truflandi 
áhrif. Ákveðið var að hreinsa út óreglulega liði í öllum sveitarfélögum, öll árin, til þess að tryggja samræmi í 
gögnum. Upplýsingar um óreglulega liði eru úr ársreikningum sveitarfélaga á vef Sambands íslenskra 
sveitarfélaga: http://www.samband.is/fjarmal-sveitarfelaga/   
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Kafli 5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður niðurstöðum fylgniútreikninganna lýst og er honum skipt í þrjá hluta, einn 

fyrir hverja fylgibreytu. Í hverjum hluta er tafla sem sýnir pearsons r fyrir fylgni viðkomandi 

fylgibreytu við frumbreytuna sem er í öllum tilvikum hægri/vinstri staðsetning 

sveitarstjórnarmeirihluta, kallað H/V stig. Einnig eru í hverjum hluta töflur frá hverju ári 2002 – 

2008, sem sýna niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar þar sem stýrt er fyrir íbúafjölda og enn 

fremur myndir sem sýna samband frumbreytu og fylgibreytu myndrænt. Ekki eru þó sýndar 

myndir fyrir hvert ár, en þær sem vantar má finna í viðauka. Byrjað verður á fylgibreytunni 

veltufé frá rekstri, þá er fjallað um framlegðina og að síðustu verður lýst niðurstöðum 

fylgniútreikninga fyrir yfirkeyrslu. En fyrst er byrjað á lýsandi tölfræði fyrir breyturnar. 

Tafla nr. 4. Lýsandi tölfræði 

Veltufé frá rekstri 
(Kr. á íbúa) 

Veltufé 
2002 

Veltufé 
2003 

Veltufé 
2004 

Veltufé 
2005 

Veltufé 
2006 

Veltufé 
2007 

Veltufé 
2008 

Meðaltal 
Staðalfrávik 
Lágmarksgildi 
Hámarksgildi 

14856,9 
17859,3 

-27078,0 
41484,0 

7924,8
22668,2

-59760,0
93538,0 

19318,6
24956,0

-37502,0
75780,0 

38198,4
28721,6

-18646,0
100914,0 

51044,9
41440,6

-62143,0
156118,0 

84794,1 
50773,8 

-21409,0 
194959,0 

69196,1
78937,9

-65949,0
306052,0 

Framlegð (Kr. á 
íbúa) 

Framleg
ð 2002 

Framlegð 
2003 

Framlegð 
2004 

Framlegð 
2005 

Framlegð 
2006 

Framlegð 
2007 

Framlegð 
2008 

Meðaltal 
Staðalfrávik 
Lágmarksgildi 
Hámarksgildi 

17480 
18746 

-35000 
53000 

9350
20245

-70000
41000 

23680
22572

-28000
61000 

43160
36997

-20000
117000 

52980
45041

-36000
214000 

85950 
53222 

-56000 
210000 

37450
54860

-64000
208000 

Yfirkeyrsla 
(Hlutfall) 

Yfirk. 
2002 

Yfirk. 
2003 

Yfirk. 
2004 

Yfirk. 
2005 

Yfirk. 
2006 

Yfirk. 
2007 

Yfirk. 
2008 

Meðaltal 
Staðalfrávik 
Lágmarksgildi 
Hámarksgildi 

Ekki 
reiknað 

Ekki 
reiknað 

Ekki 
reiknað 

1,09 
1,02 
0,87 
1,45 

1,12 
1,10 
0,88 
1,42 

1,07 
1,19 
0,82 
1,50 

1,28 
2,50 
0,74 
1,79 

H/V stig H/V stig 
‘02 

H/V stig 
‘03 

H/V stig 
‘04 

H/V stig 
‘05 

H/V stig 
‘06 

H/V stig 
‘07 

H/V stig 
‘08 

Meðaltal 
Staðalfrávik 
Lágmarksgildi 
Hámarksgildi 

6,6 
1,7 
3,2 
8,3 

6,6 
1,6 
3,2 
8,3 

6,6 
1,6 
3,2 
8,3 

6,6 
1,6 
3,2 
8,3 

6,6 
1,6 
3,2 
8,3 

6,7 
1,5 
4,1 
8,3 

6,7 
1,5 
4,1 
8,3 

Íbúafjöldi Íbúafj. 
2002 

Íbúafj. 
2003 

Íbúafj. 
2004 

Íbúafj. 
2005 

Íbúafj. 
2006 

Íbúafj. 
2007 

Íbúafj. 
2008 

Meðaltal 
Staðalfrávik 
Lágmarksgildi 
Hámarksgildi 

6831 
17945 

747 
112483 

6892
18101

731
113366 

6962
18176

754
113667 

7115
18372

767
114800 

7371
18656

786
116446 

7516 
18922 

794 
117721 

7694
19314

794
119848 
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Í töflu nr. 4  má sjá lýsandi niðurstöður fyrir bæði fylgibreytur og frumbreytur þar sem fram 

kemur meðaltal, staðalfrávik, lágmarksgildi og hámarksgildi. Eins og sjá má fara krónutölur í 

hámarksgildum og lágmarksgildum hækkandi með árunum en það skýrist meðal annars af 

verðbólgu en vísitala neysluverðs hækkaði úr 222,6 í 307,7 frá árinu 2002 til 2008.65 Það 

gerir að verkum að bilið milli þeirra sem eru með mest veltufé frá rekstri eða mestu 

framlegðina og hinna sem eru með minnst veltufé frá rekstri eða minnstu framlegðina, eykst 

með árunum. Meðaltal H/V stiga, sem sýnir staðsetningu sveitarstjórnarmeirihluta á 

hægri/vinstri kvarðanum, helst nánast óbreytt öll árin eða 6,6 – 6,7 stig. Hins vegar hækkar 

lágmarksgildið nokkuð, sem gæti bent til þess að sveitarstjórnir hafi færst nær miðjunni á 

tímabilinu. Verðbólga ætti ekki að trufla samanburð á yfirkeyrslutölum á milli ára, því þær 

eru hlutfall raunverulegra heildargjalda af áætluðum heildargjöldum hvers árs. Þar sést 

greinilega að árið 2008 sker sig úr hvað varðar hámarksgildi yfirkeyrslunnar og staðalfrávik. 

Staðalfrávikið gerir meira en að tvöfaldast frá árinu á undan og hámarksgildið hækkar um 

tæplega 30 prósentustig. Má því búast við að árið 2008 skeri sig úr í útreikningum á fylgni.  

Hafa skal í huga við lestur niðurstaðna að tölfræðileg marktækni náðist ekki í neinu tilfelli 

nema hvað varðar yfirkeyrslu þannig að niðurstöðurnar eru í besta falli aðeins vísbendingar. 

Í töflu nr. 5 má sjá sömu stærðir fyrir yfirkeyrsluna þegar árin 2005 og 2006 annars vegar og 

2007 og 2008 hins vegar eru lögð saman, og segja þær tölur sömu söguna. 

Tafla nr. 5. Lýsandi tölfræði 

Yfirkeyrsla (Hlutfall) 
samanlögð 

Samanlögð 
yfirkeyrsla 2005 og 
2006 

H/V stig 
2005 og 
2006 

Samanlögð 
yfirkeyrsla 2007 og 
2008 

H/V stig 
2007 - 
2008 

Meðaltal 
Staðalfrávik 
Lágmarksgildi 
Hámarksgildi 

1.10 
1,06 
0,87 
1,45 

6,7 
1,6 
3,2 
8,3 

1,18 
2,21 
0,74 
1,79 

6,7 
1,5 
4,1 
8,3 

 

Veltufé frá rekstri 

Í töflu nr. 6 sjást áhrif hægri/vinstri staðsetningar meirihluta í sveitarstjórn á veltufé frá rekstri 

á íbúa árin 2002 til 2008, með fylgnistuðlinum Pearsons r. Jákvæð fylgni segir að eftir því 

sem meirihlutinn er lengra til hægri, þess líklegra sé að veltufé frá rekstri á íbúa sé hærri tala, 

en neikvæð fylgni segir hið gagnstæða. R2 segir svo til um skýringargildi líkansins. Eins og 

                                                 
65 Vefur Hagstofu Íslands, http://hagstofa.is/Pages/711  
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sjá má er um lágar tölur að ræða, en fylgnin er jákvæð öll árin nema 2002. Sterkust er fylgnin 

á árunum 2004 og 2005 en segja má að fylgnin sé sama sem engin árið 2007. 

Tafla nr. 6. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 

Ártal Pearsons r R2 
2002 -0,073 0,005 
2003 0,115 0,013 
2004 0,187 0,035 
2005 0,206 0,042 
2006 0,051 0,003 
2007 0,037 0,001 
2008 0,102 0,010 
*p<0,05   **p<0,10 

Töflur nr. 7 - 13 sýna fylgniniðurstöður þegar stýrt er fyrir íbúafjölda, með 
fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. Þar segir forskeyti hallatölunnar til um hvort sambandið milli 
frumbreyta og fylgibreytu sé jákvætt eða neikvætt. Á árunum 2002 – 2008 er sambandið milli 
H/V stiga og veltufjár frá rekstri jákvætt, sex ár af sjö, en neikvætt samband mælist árið 2002. 
Sambandið milli íbúafjölda og veltufjár er hins vegar jákvætt fjögur fyrstu árin en neikvætt 
2006, 2007 og 2008. 

Tafla nr. 7. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2002 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2002 
Fasti 17413,3
Íbúafjöldi (hallatala) 0,151
H/V stig (hallatala) -444
R2 0,029
Leiðrétt R2= -0,037                       F=0,441
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

 

Í töflu nr. 7 sést að árið 2002 lækkar veltufé á íbúa að meðaltali um 444 krónur þegar 
sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um 1 H/V stig (stýrt er fyrir íbúafjölda), eða 
y=17413,3+0,151(x1)-444(x2) þar sem y stendur fyrir forspárgildi veltufjár frá rekstri en x1 
fyrir íbúatölu viðkomandi sveitarfélags og x2 fyrir H/V stig viðkomandi meirihluta. 
Sameiginlega skýra frumbreyturnar 2,9% af stærð fylgibreytunnar sem er mjög lítið 
skýringargildi. 

Ári síðar er heildarskýringargildi líkansins örlítið meira, eða 3,6%  
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Tafla nr. 8. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2003 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2003
Fasti -8438,5
Íbúafjöldi (hallatala) 0,193
H/V stig (hallatala) 2342
R2 0,036
Leiðrétt R2=  -0,024                  F=0,596
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

 

Í töflu nr. 8 sem sýnir árið 2003 má sjá að jákvæð fylgni er milli veltufjár frá rekstri og H/V 

stiga. Árið 2003 hækkar veltufé frá rekstri á íbúa að meðaltali um 2.342 krónur fyrir hvert 

H/V stig sem meirihluti í sveitarstjórn hækkar um. Aukinn íbúafjöldi hefur líka áhrif til 

aukningar á veltufé frá rekstri. y= -8438,5+0,193(x1)+2342(x2). 

 Á mynd nr. 3 sést sambandið milli veltufjár frá rekstri á íbúa og H/V stiga árið 2004, en það 

ár er fylgnin greinilegri en árin á undan. 

 

Mynd nr. 3. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2004 

Toppsætið, með 75.780 kr. á íbúa, vermir sveitarfélag sem stýrt var af hreinum meirihluta 

Sjálfstæðisflokks, Álftanes (6), svo notað sé orðalag úr íþróttaheiminum, en í botnsætinu er 

Vestmannaeyjabær (33), þar sem Sjálfstæðismenn störfuðu með Framsókn. Sáralítill munur 
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er þó á Vestmannaeyjabæ og Reykjanesbæ (8), þar sem Sjálfstæðismenn fóru einir með 

völdin  en bæði sveitarfélögin voru með neikvætt veltufé frá rekstri þetta ár, 

Vestmannaeyjabær -22.471 kr. á íbúa og Reykjanesbær -21.398 kr. á íbúa. 

Sveitarstjórnarmeirihlutinn sem lengst var til vinstri á H/V kvarðanum var í Norðurþingi (25) 

(Húsavíkurbær) og var með jákvætt veltufé frá rekstri, 11.931 kr. á íbúa en það sveitarfélag 

sem var með minnst veltufé frá rekstri á íbúa, í hópi þeirra sveitarfélaga sem stýrt var af 

meirihluta vinstra megin við miðju, var Fjarðabyggð (30) með neikvætt veltufé, -12.903 kr. á 

íbúa. 

Um árin tvö á undan er svipaða sögu að segja. Sveitarfélög sem stýrt er af hreinum 

meirihlutum Sjálfstæðismanna skipa bæði toppsætin og botnsætin bæði árin. Myndir frá þeim 

árum er að finna í viðauka. 

Í töflu nr. 9, sem sýnir niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir árið 2004, sést að þegar 

sveitarfélag hækkar um 1 á H/V kvarðanum hækkar veltufé frá rekstri á íbúa að meðaltali um 

3.471 krónu (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda) og R2 er 0,062 sem þýðir að líkanið skýrir rúm 

sex prósent af stærð fylgibreytunnar. y= -2156,3+0,210(x1)+3471(x2). 

Tafla nr. 9. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2004 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2004
Fasti -2156,3
Íbúafjöldi (hallatala) 0,210
H/V stig (hallatala) 3471
R2 0,062
Leiðrétt R2= 0,003                     F=1,054
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf) óstöðluð hallatala 

 

Tafla nr. 10 sýnir niðurstöður ársins 2005, en þar hefur heildarskýringargildið (R2) lækkað frá 

árinu á undan niður í 0,044. Þetta ár hækkar veltufé frá rekstri á íbúa að meðaltali um 3.745 

kr. fyrir hvert H/V stig sem meirihluti í sveitarstjórn hækkar um (þegar stýrt er fyrir 

íbúafjölda).    y= 14137,8+0,055(x1)+3745(x2). 
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Tafla nr. 10. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2005 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2005
Fasti 14137,8
Íbúafjöldi (hallatala) 0,055
H/V stig (hallatala) 3745
R2 0,044
Leiðrétt R2= -0,016              F=0,731
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

 

Pearsons r fyrir árið 2005 var 0,206 og á mynd nr. 4 sést jákvæð fylgni milli veltufjár frá 

rekstri á íbúa og staðsetningar meirihluta sveitarstjórnar á H/V kvarðanum nokkuð greinilega, 

en samkvæmt pearsons r útreikningunum var fylgnin sterkust þetta ár. 

Á myndinni sést að sveitarfélögin sem voru með mest og minnst veltufé frá rekstri á íbúa 

2005 voru bæði nálægt miðju á H/V kvarðanum en það voru Fljótsdalshérað (31) með 

100.914 kr. á íbúa og Sveitarfélagið Vogar með neikvætt veltufé, -13.839 kr. á íbúa. Það 

sveitarfélag sem staðsett var lengst til vinstri var Norðurþing (25) (Húsavíkurbær), með 

11.639 kr. á íbúa.  

 

 

Mynd nr. 4 Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2005 
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Í hópi þeirra sveitarfélaga sem staðsett voru lengst til hægri, stýrt af hreinum meirihluta 

Sjálfstæðismanna, má bæði finna sveitarfélög með mikið veltufé og  lítið veltufé en ekkert 

þeirra er með neikvætt veltufé frá rekstri árið 2005. Álftanes er þar hæst með 81.294 kr. á 

íbúa en Bolungarvíkurkaupstaður er lægstur með 190 kr. á íbúa. 

Árið 2006 má sjá í töflu nr. 11. Þá var sambandið, milli H/V stiga og veltufjár frá rekstri, mun 

minna en árið á undan og skýringargildi fjölbreytuaðhvarfgreiningarlíkansins hverfandi lítið, 

R2= 0,003. Það er í samræmi við R2 í pearsons r töflunni sem er nr. 6 fyrr í kaflanum. Jafna 

líkansins fyrir árið 2006 er y=43218,2-0,041(x1)+1204(x2). Auk þess sem fylgnin er nánast 

ekki nein, eru niðurstöðurnar ekki tölfræðilega marktækar. En tölfræðileg marktækni næst 

raunar ekki öll árin sem eru til skoðunar nema í tilfelli yfirkeyrslu sem fjallað er um í lok 

kaflans. 

Tafla nr. 11. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2006 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2006
Fasti 43218,2
Íbúafjöldi (hallatala) -0,041
H/V stig (hallatala) 1204
R2 0,003
Leiðrétt R2= -0,059             F=0,046
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

 

Í töflu nr. 12 sést að fylgni veltufjár frá rekstri á íbúa við bæði íbúafjölda og H/V stig er 

jákvæð árið 2007. y= 87756,6-0,469(x1)+926(x2). Fylgnin er hins vegar sáralítil, líkt og árið 

2006 og mynd nr. 5 er í raun einkennandi fyrir bæði árin á þann hátt að hún sýnir að litlu eða 

engu máli skiptir hvar sveitarstjórnarmeirihlutinn var staðsettur á hægri/vinstri kvarðanum 

þessi ár hvað varðar veltufé frá rekstri.  

Tafla nr. 12. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2007 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2007
Fasti  87756,6
Íbúafjöldi (hallatala) -0,469
H/V stig (hallatala) 926
R2   0,034
Leiðrétt R2= -0,026             F=0,571
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

Sveitarfélagið sem var með mest veltufé frá rekstri á íbúa var Sveitarfélagið 

Hornafjörður(32), 194.959 kr. á íbúa en í botnsætinu er Álftanes (6), með  neikvætt veltufé 
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frá rekstri -21.409 á íbúa.66 Á sama stað á H/V kvarðanum er Fjarðabyggð með 152.453 kr. á 

íbúa og lengst til hægri á kvarðanum eru sveitarfélögin allt frá því að vera með neikvætt 

veltufé frá rekstri, -3.104 kr. á íbúa, í tilfelli Reykjanesbæjar (8), og upp í 144.632 kr. á íbúa í 

tilfelli Sveitarfélagsins Ölfuss (39). 

 

Mynd nr. 5 Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2007 

Í pearsons r töflunni (tafla nr. 6) framar í kaflanum mátti sjá að pearsons r gildið fyrir árið 

2008 er 0,102og hækkaði töluvert frá árunum á undan. Í fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni, sem 

sjá má í töflu nr. 13, sést að fylgnin milli H/V stiga og veltufjár frá rekstri er jákvæð en 

heildarskýringargildi líkansins er lítið, R2 = 0,032. y=28695,1-0,575(x1)+6487(x2). 

Þegar sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um 1 á hægri/vinstri kvarðanum árið 2008, hækkar 

veltufé frá rekstri á íbúa að meðaltali um 6.487 krónur (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda). 

Tafla nr. 13. Áhrif H/V á veltufé frá rekstri á íbúa 2008 

Fylgibreyta: Veltufé frá rekstri á íbúa 2008
Fasti 28695,1
Íbúafjöldi (hallatala) -0,575
H/V stig (hallatala) 6487
R2 0,032
Leiðrétt R2= -0,029             F=0,523
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

                                                 
66 Árið 2006 var Álftanes einnig það sveitarfélag sem var með minnst veltufé frá rekstri og því má ekki lesa það 
úr niðurstöðunum að breytingunni úr hægri meirihluta í vinstri meirihluta hafi fylgt hrun í veltufé frá rekstri. 
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Framlegð 

Í töflu nr. 14 sjást áhrif hægri/vinstri staðsetningar meirihluta í sveitarstjórn á framlegð á íbúa 

mælt í þúsundum króna árin 2002 til 2008, með fylgnistuðlinum Pearsons r. Taflan segir 

svipaða sögu og sambærileg tafla nr. 6, um veltufé frá rekstri á íbúa, nema hvað árin 2005 og 

2008 virðist fylgnin vera mest milli H/V stiga og framlegðar. Árin 2006 og 2007 er varla 

hægt að segja að nokkur fylgni sé til staðar. Fylgnin er jákvæð fjögur ár af sjö, en neikvæð 

árin 2002, 2006 og 2007. 

Tafla nr. 14. Áhrif H/V á framlegð á íbúa í þúsundum króna 

Ártal Pearsons r R2 
2002 -0,163 0,027 
2003 0,163 0,027 
2004 0,088 0,008 
2005 0,210 0,044 
2006 -0,012 0,0001 
2007 -0,007 0,00005 
2008 0,250 0,062 
*p<0,05   **p<0,10 

Í töflum nr. 15 til 21 má sjá að íbúafjöldi hefur mjög lítil áhrif á framlegð á íbúa en 

hallatölurnar fyrir H/V stig sýna jákvæða fylgni fimm ár af sjö. Hafa ber í huga að framlegðin 

er mæld í þúsundum króna og skýrir það hversu mikið lægri tölur eru í töflum um framlegð 

heldur en í töflum um veltufé á íbúa. 

Í töflu nr. 15 sjást niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir árið 2002. Þar kemur fram 

að þegar sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um 1 á hægri/vinstri kvarðanum árið 2002, minnkar 

framlegðin á íbúa að meðaltali um 2.000 krónur (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda).                 

y=32,7-0,00008(x1)-2(x2). Heildarskýringargildi líkansins (R2) er 0,033. 

Tafla nr. 15. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2002 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2002
Fasti 32,7
Íbúafjöldi (hallatala) -0,00008
H/V stig (hallatala) -2,0
R2 0,033
Leiðrétt R2= -0,034            F= 0,498
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Í töflu nr. 16 fyrir árið 2003 hafa forskeytin hins vegar snúist við. Bæði meiri íbúafjöldi og 

hærri stig á H/V kvarðanum hefur áhrif til hækkunnar á framlegð á íbúa. y= -

6,2+0,00008(x1)+2,4(x2).    

Tafla nr. 16. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2003 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2003
Fasti -6,2
Íbúafjöldi (hallatala) 0,00008
H/V stig (hallatala) 2,4
R2 0,031
Leiðrétt R2= -0,029            F=0,515
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

Tafla nr. 17 sýnir að árið 2004 eykst framlegð á íbúa að meðaltali um 1.400 kr. á íbúa fyrir 

hvert H/V stig sem sveitarstjórnarmeirihlutinn hækkar um (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda).                        

y= 17,3+0,00005(x1)+1,4(x2). Heildarskýringargildi (R2)  líkansins 2004 er lágt, aðeins 0,01. 

Tafla nr. 17. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2004 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2004
Fasti 17,3
Íbúafjöldi (hallatala) 0,00005
H/V stig (hallatala) 1,4
R2 0,010
Leiðrétt R2= -0,052            F=0,159
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

Í töflu nr. 14 þar sem sjá má pearsons r fyrir árið 2005 má sjá að fylgnin milli hægri/vinstri 

staðsetningar sveitarstjórnarmeirihluta er meiri en árin á undan. Það sama má sjá í 

niðurstöðum fjölbreytuaðhvarfsgreiningar í töflu nr. 18. y= 8+0,0(x1)+5,4(x2). Þar kemur 

fram að þegar sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um 1 á hægri/vinstri kvarðanum árið 2005, 

eykst framlegðin á íbúa að meðaltali um 5.400 krónur (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda). 

Heildarskýringargildi líkansins er líka nokkru meira en árin á undan eða R2=0,05              

Tafla nr. 18. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2005 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2005
Fasti 8,0
Íbúafjöldi (hallatala) 0,0
H/V stig (hallatala) 5,4
R2 0,050
Leiðrétt R2=  -0,009            F=0,843
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Á mynd nr. 6 sést fylgni framlegðar við H/V stig 2005 nokkuð greinilega. 

 

Mynd nr. 6. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2005 

Árið 2005 er Kópavogsbær (2) með hæstu framlegðina, 117.119 kr. á íbúa, en Álftanes (6) 

fylgir fast á eftir með 116.759 kr. á íbúa. Í Kópavogsbæ var meirihlutasamstarf 

Sjálfstæðismanna og Framsóknar en í Álftanesi var hreinn meirihluti Sjálfstæðismanna. 

Minnst framlegð var hins vegar í Blönduósbæ (23), þar sem samstarf var með Vinstri 

mönnum og óháðum og Sjálfstæðismönnum, eða neikvæð um -20.215 kr. á íbúa, en varla má 

á milli sjá þegar litið er til Bolungarvíkurkaupstaðar (18), sem er líka með neikvæða 

framlegð, -19.520 kr. á íbúa, en þar var hreinn meirihluti Sjálfstæðismanna. Sveitarfélagið 

með lægsta H/V stigið 2005 var Norðurþing (Húsavíkurbær) (25), en þar var framlegðin 

jákvæð, 8.042 kr. á íbúa en það sveitarfélag sem var með minnstu framlegðina í hópi þeirra 

sem voru vinstra megin við miðju var Sveitarfélagið Vogar með 4.327 kr. á íbúa og með 

mestu framlegð, vinstra megin við miðju, var Hafnarfjörður, 54.754 kr. á íbúa. 

Tafla nr. 19. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2006 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2006
Fasti 47,4
Íbúafjöldi (hallatala) 0,0
H/V stig (hallatala) 0,5
R2 0,01
Leiðrétt R2= -0,051            F=0,168
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 



39 

Í töflu nr. 19 fyrir árið 2006, sést að fylgnin milli breytanna hefur minnkað mjög frá árinu á 

undan, en það er mjög í samræmi við töflu nr. 14 þar sem fram kemur að pearsons r er 

langlægst sama ár. Pearsons r er hins vegar neikvætt, -0,012 þrátt fyrir að hallatalan fyrir H/V 

stig í fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni sé jákvæð. y= 47,4+0,0(x1)+0,5(x2). Einnig er 

heildarskýringargildi líkansins lágt. 

Tafla nr. 20 sýnir nánast enga, en neikvæða, fylgni framlegðar við H/V stig árið 2007.                

y=91,8+0,00003(x1)-0,2(x2). Hallatala H/V stiga er mjög lág 0,2 en það er í samræmi við 

pearsons r fyrir þetta ár en það var 0,007. Þetta mætti túlka sem svo að þegar 

sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um 1 á hægri/vinstri kvarðanum minnkar framlegðin að 

meðaltali um 200 kr. á íbúa árið 2007 (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda). Heildarskýringargildi 

líkansins er hins vegar ekkert, R2 0,0.  

Tafla nr. 20. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2007 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2007
Fasti 91,8
Íbúafjöldi (hallatala) 0,00003
H/V stig (hallatala) -0,2
R2 0,000
Leiðrétt R2= -0,062            F=0,002
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

Hærri tölur er að sjá í töflu nr. 21 sem sýnir niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir 

árið 2008, bæði hvað varðar hallatölu fyrir H/V stig og líka R2. Þetta ár má segja sem svo að 

þegar sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um 1 á hægri/vinstri kvarðanum eykst framlegð á íbúa 

að meðaltali um 10.000 kr. á íbúa (þegar stýrt er fyrir íbúafjölda). y= -24,8+00(x1)+10(x2). 

Heildarskýringargildi líkansins árið 2008 er 0,075. Þetta er í góðu samræmi við pearsons r 

fyrir 2008 sem var 0,250 og sýnir jákvæða fylgni breytanna. 

Tafla nr. 21. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2008 

Fylgibreyta: Framlegð á íbúa í þús. kr. 2008
Fasti -24,8
Íbúafjöldi (hallatala) 0,0
H/V stig (hallatala) 10,0
R2 0,075
Leiðrétt R2= 0,018              F=1,307
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Á mynd nr. 7 sést fylgni framlegðar á íbúa við H/V stig meirihluta í sveitarstjórn 2008.  

 

Mynd nr. 7. Áhrif H/V á framlegð á íbúa 2008 

Á myndinni má sjá að þrjú af sex sveitarfélögum með meirihluta vinstra megin við miðju eru 

með neikvæða framlegð á meðan aðeins sex af 29 sveitarfélögum sem hafa 

sveitarstjórnarmeirihluta hægra megin við miðju eru með neikvæða framlegð. Langmest 

framlegð á íbúa er í Snæfellsbæ (6) þar sem hreinn meirihluti Sjálfstæðismanna var við völd, 

208.289 kr. á íbúa en sveitarfélagið sem er í botnsætinu er líka rekið af hreinum meirihluta 

Sjálfstæðismanna, Reykjanesbær (8),   með neikvæða framlegð -63.973 kr. á íbúa. 

Sveitarfélögin með meirihluta lengst til vinstri eru Fjarðabyggð (30) með 77.596 kr. á íbúa, 

Hafnarfjörður (5) með 9.950 kr. á íbúa og Álftanes (6) með neikvæða framlegð -29.488 kr. á 

íbúa. 

Þess ber að geta að hvergi náðist marktækni í þessum útreikningum, hvorki í útreikningum á 

fylgni veltufjár frá rekstri við H/V stig, né á fylgni framlegðar við H/V stig. Varla var þó við 

því að búast þar sem stökin (N) eru fá. 

Yfirkeyrsla 

Í töflu nr. 22 sjást áhrif hægri/vinstri staðsetningar meirihluta í sveitarstjórn á 

yfirkeyrsluhlutfall, þ.e. hversu miklu meiri útgjöld voru heldur en áætlað var í fjárhagsáætlun, 

mælt með pearsons r. Hér ber svo við að greinileg fylgni er milli stöðu 

sveitarstjórnarmeirihluta á hægri/vinstri kvarðanum og yfirkeyrslunnar árin 2005 og 2006 og 
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niðurstöður fyrir 2005 eru marktækar p<0,10. Hins vegar er fylgnin minni árin 2007 og 2008, 

en jákvæð. Í þessu tilfelli þýðir jákvæð fylgni að hærra H/V stig sveitarstjórnarmeirihluta hafi 

áhrif til aukningar yfirkeyrslu, en að sama skapi þýðir neikvæð fylgni að eftir því sem 

meirihlutinn er lengra til hægri, þess minni yfirkeyrslu megi búast við. 

Árið 2008 er hins vegar varla hægt að tala um nokkra fylgni yfirkeyrslu við H/V stig 

sveitarstjórnarmeirihluta þar sem pearsons r er aðeins 0,013. 

Tafla nr. 22. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 – 2008 Pearsons r 

Ártal Pearsons r R2 
2005 -0,311** 0,097 
2006 -0,206 0,043 
2007 0,188 0,035 
2008 0,013 0,0002 
*p<0,05   **p<0,10 

Aðhvarfsgreiningin í eftirfarandi töflum greinir aðeins áhrif H/V stiga á yfirkeyrsluhlutfallið. 

Hér er ekki stýrt fyrir öðrum breytum. Aðhvarfsgreiningin segir mjög svipaða sögu eins og 

pearsons r, hér á undan. Hafa ber í huga að yfirkeyrslan er mæld sem hlutfall, þar sem talan 1 

þýðir að hvorki sé um yfirkeyrslu að ræða, né heldur séu útgjöldin undir áætlun. Sem dæmi 

myndi 1,25 þýða 25% yfirkeyrslu en 0,80 þýða að eingöngu 80% áætlaðra útgjalda hafi orðið 

að veruleika. 

Tafla nr. 23. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 

Fylgibreyta: Yfirkeyrsla hlutfall 2005
Fasti 1,22
H/V stig (hallatala) -0,021**
R2 0,097
Leiðrétt R2=0,068              F=3,423
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 

Í töflu nr. 23 má sjá niðurstöðutölur aðhvarfsgreiningar fyrir yfirkeyrslu 2005. Þar kemur 

fram marktæk fylgni yfirkeyrslu við stöðu sveitarstjórnarmeirihluta á hægri/vinstri 

kvarðanum, miðað við 90% öryggismörk. y=1,22-0,021(x1). Þetta mætti túlka sem svo að 

fyrir hvert H/V stig sem sveitarstjórnarmeirihluti er lengra til hægri sé yfirkeyrslan 2,1 

prósentustigi minni að meðaltali. R2 er 0,097 sem þýðir að líkanið hefur 9,7% skýringargildi 

fyrir yfirkeyrslu árið 2005. 
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Mynd nr. 8. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 

Eins og sjá má á myndinni er það Snæfellsbær (17) sem er með minnstu yfirkeyrsluna, aðeins 

87% af áætluðum útgjöldum, en þar var hreinn meirihluti Sjálfstæðismanna. Hins vegar eru 

bæði Álftanes (6) og Rangárþing ytra (36) með hreinan meirihluta Sjálfstæðismanna en fara 

bæði fram úr fjárhagsáætlun um u.þ.b. 18%. Mesta yfirkeyrslan 2005 er hjá sveitarfélaginu 

Vogum (12), rúmlega 45% umfram fjárhagsáætlun, en þar var meirihlutasamstarf rétt vinstra 

megin við miðju. Það sveitarfélag sem staðsett er lengst til vinstri 2005 er Norðurþing (25) 

(Húsavíkurbær) með yfirkeyrslu um tæp 20%. 

Tafla nr. 24 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir yfirkeyrslu árið 2006. y=1,22-0,015(x1. 

Sjá má að fylgnin er minni en árið á undan og einnig skýringargildi líkansins, sem er 0,043. 

Þessar niðurstöður sýna að fyrir hvert H/V stig sem sveitarstjórnarmeirihluti hækkar um, dregur 

úr yfirkeyrslunni um 1,5 prósentustig að meðaltali. Betur má sjá þetta á mynd nr. 8. 

Tafla nr. 24. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2006 

Fylgibreyta: Yfirkeyrsla hlutfall 2006
Fasti 1,22
H/V stig (hallatala) -0,015
R2 0,043
Leiðrétt R2=0,013               F=1,421
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Á mynd nr. 9 sést að Álftanes (6), með hreinan meirihluta Sjálfstæðismanna, vermir 

toppsætið í yfirkeyrslunni með tæplega 41 prósent yfirkeyrslu en Stykkishólmur, þar sem 

einnig var hreinn meirihluti Sjálfstæðismanna, hefur aðeins notað 88% af áætluðum 

útgjöldum. Norðurþing (25), lengst til vinstri á kvarðanum, hefur hins vegar farið tæp 12% 

fram úr fjárhagsáætlun. 

 

Mynd nr. 9. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2006 

Í töflu nr. 25 sést að fylgni yfirkeyrslu við H/V stig hefur snúist við frá árinu á undan, er 

orðin jákvæð, sem þýðir að hækkun á hægri/vinstri kvarðanum ýtir undir aukna yfirkeyrslu 

árið 2007. y= 0,969+0,016(x1). Segja má að eins H/V stigs hækkun meirihluta auki 

yfirkeyrsluna 2007 um 1,6%  að meðaltali. 

Tafla nr. 25. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2007 

Fylgibreyta: Yfirkeyrsla, hlutfall 2007
Fasti 0,969
H/V stig (hallatala) 0,016
R2 0,035
Leiðrétt R2= 0,006              F=1,207
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Mynd nr. 10 sýnir jákvæða fylgni yfirkeyrslu við H/V stig árið 2007. 

 

Mynd nr. 10. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2007 

Mest er yfirkeyrslan 2007 í Seltjarnarneskaupstað (3), tæplega 50% en minnst í 

Sveitarfélaginu Garði (11) þar sem aðeins 81,7% áætlaðra útgjalda urðu að veruleika. 

Sveitarfélagið með minnsta yfirkeyrslu í hópi þeirra sem hafa sveitarstjórnarmeirihluta lengst 

til hægri var Stykkishólmsbær (16), þar sem aðeins 90% útgjalda urðu að veruleika. Í hópi 

sveitarfélaga lengst til vinstri var Álftanes með mesta yfirkeyrslu 18% en 

Hafnarfjarðarkaupstaður (5) með minnsta yfirkeyrslu, 1,3%. 

Árið 2008 er fylgnin jákvæð en er í raun nánast engin eins og sjá má í töflu nr. 26.                    

Y= 1,276+0,002(x1). Skýringargildi líkansins er 0,0 og má álykta með fullu öryggi að 

hægri/vinstri staða meirihluta hafi ekki skipt nokkru máli hvað varðar yfirkeyrslu árið 2008.  

 

Tafla nr. 26. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2008 

Fylgibreyta: Yfirkeyrsla hlutfall 2008
Fasti 1,276
H/V stig (hallatala) 0,002
R2 0,000
Leiðrétt R2=-0,030              F=0,006
 
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Þegar árin 2005 og 2006 annars vegar og 2007 og 2008 hins vegar, eru keyrð saman í 

gegnum fylgnipróf pearsons r og aðhvarfsgreiningu, til þess að fjölga stökum og auka líkur á 

marktækni, sést greinilega munurinn á þessum tveimur pörum. 

Í töflu nr. 27 sést pearsons r fyrir árapörin. Marktæk neikvæð fylgni næst í fyrra parinu, 

pearsons r = -0,252 með 95% öryggismörkum, sem eru nokkur tíðindi. Í seinna parinu er 

fylgnin orðin jákvæð en aftur á móti mjög lítil. 

 

Tafla nr. 27. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 – 2006 og 2007 – 2008 Pearsons r 

Ártal Pearsons r R2 

2005 og 2006 tekin saman -0,252* 0,063
2007 og 2008 tekin saman 0,067 0,004

*p<0,05   **p<0,10 

Tafla nr. 28 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir yfirkeyrslu fyrir sömu árapör. Þar 

kemur fram marktæk neikvæð fylgni yfirkeyrslu við H/V stig árin 2005 og 2006 miðað við 

95% öryggismörk, y=1,221-0,018(x1). Áraparið 2007 og 2008 er fylgnin hins vegar orðin 

jákvæð, y=1,114+0,010(x1), en marktækni er langt frá því að nást og skýringargildið er að 

sama skapi mjög lítið.  

 

Tafla nr. 28. Áhrif H/V á yfirkeyrslu 2005 – 2006 og 2007 – 2008 

Fylgibreyta: Yfirkeyrsla, hlutfall  (samantekin ár)
 2005 og 2006 2007 og 2008
Fasti 1,221 1,114
H/V stig (hallatala) -0,018* 0,010
R2 0,063 0,004
Leiðrétt R2 0,049 -0,010
F 4,468 0,305
   
*P<0,05  **P<0,10 (tvíhliðapróf)  óstöðluð hallatala 
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Kafli 6. Umræða 

Þegar litið er yfir niðurstöður fylgniútreikninganna í niðurstöðukaflanum sést að yfirleitt 

skiptir hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta varla nokkru máli. Augljósasta 

niðurstaðan er að hvergi næst tölfræðileg marktækni og fylgnitölur eru mjög lágar. Skort á 

marktækni má að einhverju leiti skýra með því að fá sveitarfélög eru í úrtakinu en líklegt er 

að aðalskýringin sé sú að staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta á hægri/vinstri kvarðanum 

skipti mjög takmörkuðu máli. 

Fylgni veltufjár frá rekstri við H/V stig, þ.e. stöðu sveitarstjórnarmeirihluta á hinum 

hefðbundna hægri/vinstri kvarða var jákvæð öll árin frá 2003 – 2008 en neikvæð árið 2002. 

Þegar gert er ráð fyrir áhrifum íbúafjölda eru fylgniniðurstöðurnar keimlíkar. Neikvæð fylgni 

mælist 2002 en fylgnin er jákvæð hin árin . Jákvæð fylgni þýðir að eftir því sem meirihlutinn 

er lengra til hægri, með hærra H/V stig, þeim mun meira sé veltufé frá rekstri að meðaltali.  

Fylgni framlegðar við H/V stig er oftar neikvæð en í tilfelli veltufjár samkvæmt pearsons r. 

Fjögur ár af sjö er fylgnin jákvæð en 2002, 2006 og 2007 er hún neikvæð. Þegar ráð er gert 

fyrir áhrifum íbúafjölda eru það hins vegar aðeins árin 2002 og 2007 sem fylgni framlegðar 

við H/V stig er neikvæð og hin árin er hún jákvæð. Á sama hátt og í tilfelli veltufjár þýðir 

jákvæð fylgni framlegðar við H/V stig að því hærra sem H/V stig sveitarstjórnarmeirihluta er 

viðkomandi ár, þeim mun meiri framlegð megi búast við að meðaltali. 

Fylgnin er hins vegar í langflestum tilfellum mjög lítil. Helst er það árin 2004 og 2005 sem 

hægri/vinstri staðsetning skiptir greinilega máli hvað varðar veltufé frá rekstri og árin 2005 

og 2008 sem hægri/vinstri staðsetning hefur greinileg áhrif á framlegðina. Hin árin er fylgnin 

mjög lítil, þótt í flestum tilfellum sé hún jákvæð. 

Þegar áhrif H/V stiga á yfirkeyrslu var skoðuð kom heldur greinilegri fylgni í ljós. Fylgnin 

var neikvæð tvö ár af þeim fjórum sem voru til rannsóknar en jákvæð fylgni mældist fyrir 

árin 2007 og 2008. Jákvæð fylgni merkir hér að því hærra H/V stig sem 

sveitarstjórnarmeirihluti hefur, þeim mun meiri yfirkeyrslu megi búast við að meðaltali 

viðkomandi ár, en neikvæð fylgni þýðir, að sama skapi, að því hærra sem H/V stigið sé, þeim 

mun minni sé yfirkeyrslan að meðaltali. Árin 2007 og 2008 er fylgnin hins vegar mun óljósari 

og segja má að árið 2008 sé fylgnin sama sem engin. 
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2005 og 2006. Þær vísbendingar benda til þess að búast megi við minni yfirkeyrslu 

hjá sveitarstjórnarmeirihlutum sem eru lengra til hægri heldur en hinum sem eru 

lengra til vinstri. 

Þrátt fyrir að hægri/vinstri staðsetning virðist ekki skipta miklu máli, benda niðurstöðurnar til 

þess að flokkarnir séu ekki alveg ,,sami grautur í sömu skál“, svo áfram sé notað orðalag úr 

inngangi ritgerðarinnar. Aðeins meiri líkur virðast vera á hærri framlegð, meira veltufé frá 

rekstri og agaðri fjármálastjórn hjá þeim sveitarstjórnarmeirihlutum sem eru hægra megin á 

hægri/vinstri kvarðanum. Enn og aftur skal þó varað við að draga ályktanir af þessum 

niðurstöðum enda marktækni í fæstum tilfellum til staðar og fylgnin lítil. 

Niðurstöður Mouritzens sem fyrr hafa verið nefndar, bentu til þess að aðrir þættir hefðu meiri 

áhrif á útgjöld en hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta. Þó leiddi rannsókn hans 

í ljós að innan þess ramma sem ytri þættir setja sveitarstjórnarmönnum, koma áhrif 

hugmyndafræði flokkanna fram að einhverju leiti. Niðurstöður þessarrar rannsóknar falla 

nokkuð vel að niðurstöðum Mouritzens. Greinilegt er að aðrir þættir en pólitík hafa meiri 

áhrif á rekstrarstærðir þær sem hér voru til athugunar en einhver áhrif hægri/vinstri stöðu 

sveitarstjórnarmeirihluta eru þó til staðar. Niðurstöðurnar falla því frekar að þeirri kenningu 

sem Mouritzen fjallar um og er nefnd fyrr í ritgerðinni, að umhverfisþættir hafi mest áhrif á 

útgjöldin, og í þessu tilfelli líka á veltufé frá rekstri, framlegð og mögulega yfirkeyrslu. 

Hins vegar benda niðurstöðurnar einnig til þess að hægri/vinstri staðan hafi einhver áhrif og 

það gefur tilefni til þess að efnið verði rannsakað enn frekar. Því er ósvarað við hvaða 

aðstæður hægri/vinstri staða sveitarstjórnarmeirihluta skiptir mestu máli. Þegar áhrif 

hægri/vinstri stöðu á yfirkeyrslu er skoðuð sést að marktækur munur er á því að yfirkeyrslan 

er minni hjá flokkum lengra til hægri 2005 og 2006. Það gæti gefið vísbendingu um að við 

eðlilegar efnahagsaðstæður skipti hægri/vinstri staðan máli en það gæti líka aðeins verið 

tilviljun. Frekari rannsókna er því þörf, bæði á yfirkeyrslunni til lengri tíma og einnig á fleiri 

rekstrarstærðum.  

Í upphafi kafla um umhverfi sveitarstjórnarmanna var spurt spurninganna: Breytir þátttaka 

okkar í kosningum einhverju um rekstur sveitarfélagsins? Hefur það áhrif á reksturinn hvaða 

flokkur velst til stjórnar? 

Í upphafi kafla um fyrri rannsóknir var spurt svipaðra spurninga og enn fremur kastað fram 

þeirri fullyrðingu að ef það kæmi í ljós að flokkar skiptu ekki máli, þá væri það visst áfall 

fyrir stjórnmálafræðina. 
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Niðurstöðurnar gefa stjórnmálafræðingum tilefni til að anda léttar, enda þótt þær hafi sýnt að 

áhrif hugmyndafræðinnar séu ekki mikil. Einnig má draga þá ályktun að þátttaka okkar í 

kosningum geti haft áhrif á rekstur viðkomandi sveitarfélags.  

Í stuttu máli eru niðurstöðurnar þær að ef einhver stæði frammi fyrir því að veðja hvort 

umræddar rekstrarstærðir væru háar eða lágar, og fengi aðeins að vita hægri/vinstri 

staðsetningu sveitarstjórnarmeirihlutans, þá væri besta ráðið: ,,Ekki veðja!“. Ef viðkomandi 

væri hins vegar neyddur til að veðja væri ráðlegt að veðja á hærri tölur fyrir hægri flokka, 

hvað varðar veltufé frá rekstri og framlegð en lægri tölur í tilfelli yfirkeyrslu. 

Það er matsatriði hvort menn telji meiri framlegð, meira veltufé frá rekstri eða agaða 

fjármálastjórn, vera eftirsóknarverða þætti í sínu sveitarfélagi. Neikvæð framlegð eða 

neikvætt veltufé frá rekstri til langs tíma er  hins vegar á skjön við 65. grein 

sveitarstjórnarlaga sem er: 

 

,,Sveitarstjórn skal árlega gæta þess svo sem kostur er að heildarútgjöld sveitarfélags, 

þar með talin rekstrarútgjöld, fari ekki fram úr heildartekjum þess.“68 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68Vefur Alþingis: althingi.is: Sveitarstjórnarlög 1998 nr. 45,  61.grein. 
http://www.althingi.is/lagas/138a/1998045.html  (efni sótt 29. Mars 2010) 
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Telja má fylgni yfirkeyrslu við hægri/vinstri staðsetningu sveitarstjórnarmeirihluta árið 2005 

til nokkurra tíðinda, því í því tilviki náðist tölfræðileg marktækni, en takmarkaður fjöldi 

sveitarfélaga í rannsókninni dregur úr líkum á að marktækni náist. Þegar fylgniprófun fyrir 

yfirkeyrslu var gerð sameiginlega fyrir árin 2005 og 2006 annars vegar og hins vegar fyrir 

2007 og 2008, til þess að fjölga sveitarfélögunum og auka þar með líkur á marktækni, varð 

marktæknin mjög viðunandi fyrir fyrra parið en óviðunandi fyrir áraparið 2007 og 2008. Þar 

af leiðandi má telja að árin 2007 og 2008 hafi hægri/vinstri staðsetning 

sveitarstjórnarmeirihluta varla skipt máli, en 2005 og 2006 hafi dregið úr líkum á yfirkeyrslu 

eftir því sem meirihlutinn var lengra til hægri. Slíkar tölfræðikúnstir eru umdeilanlegar vegna 

hættu á eiginfylgni eða innbyrðis fylgni en í tilfelli yfirkeyrslu var talið að sú áhætta væri 

viðunandi lítil. 

Fræðimenn hafa bent á að þrátt fyrir að ekki náist viðunandi marktækni megi þó taka 

niðurstöðum sem sýna annað hvort jákvæða eða neikvæða fylgni sem vísbendingum.67 Þar af 

leiðandi er hægt að svara spurningunum sem leitað var svara við í þessari rannsókn, þó með 

þeim fyrirvara að eingöngu sé um vísbendingar að ræða og mjög varlega verður að fara við 

að draga af þeim ályktanir um orsakasambönd. Sem dæmi um lítið forspárgildi 

niðurstaðnanna má nefna að í mörgum tilfellum áttu sveitarfélög með hreina meirihluta 

Sjálfstæðismanna bæði hæstu gildi og lægstu gildi. 

Spurningarnar sem rannsóknin leitaði svara við voru eftirfarandi: 

1. Hefur hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta áhrif á veltufé frá rekstri? 

2. Hefur hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta áhrif á framlegð? 

3. Hefur hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta áhrif á yfirkeyrslu? 

 

1. Samkvæmt fylgniútreikningum eru vísbendingar um að hægri/vinstri staðsetning 

sveitarstjórnarmeirihluta hafi einhver, en lítil, áhrif á veltufé frá rekstri og í flestum 

tilfellum á þann hátt að hægri meirihlutar auki líkur á meira veltufé. 

2. Á svipaðan hátt eru vísbendingar um að hægri/vinstri staðsetning 

sveitarstjórnarmeirihluta hafi einhver, en lítil, áhrif á framlegðina, að sama skapi á 

þann hátt að hægri meirihlutar auki líkur á betri framlegð. 

3. Vísbendingar eru einnig um að hægri/vinstri staðsetning sveitarstjórnarmeirihluta hafi 

áhrif á yfirkeyrslu, það er hvort útgjöld fari fram yfir fjárhagsáætlun, einkum árin 

                                                 
67 Grétar Þór Eyþórsson: ,,Útgjöld sveitarfélaga, Áhrif stjórnmála og umhverfisþátta“ bls. 35. 
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Viðauki 1 

Nr. Sveitarfélag 

1 Reykjavíkurborg 

2 Kópavogsbær 

3 Seltjarnarneskaupstaður 

4 Garðabær 

5 Hafnarfjarðarkaupstaður 

6 Sveitarfélagið Álftanes 

7 Mosfellsbær 

8 Reykjanesbær 

9 Grindavíkurbær 

10 Sandgerðisbær 

11 Sveitarfélagið Garður 

12 Sveitarfélagið Vogar 

13 Akraneskaupstaður 

14 Borgarbyggð 

15 Grundarfjarðarbær 

16 Stykkishólmsbær 

17 Snæfellsbær 

18 Bolungarvíkurkaupstaður 

19 Ísafjarðarbær 

20 Vesturbyggð 

 

21 

 

Sveitarfélagið Skagafjörður 

22 Húnaþing vestra 

23 Blönduósbær  

24 Akureyrarkaupstaður 

25 Norðurþing 

26 Fjallabyggð 

27 Dalvíkurbyggð 

28 Eyjafjarðarsveit 

29 Þingeyjarsveit 

30 Fjarðabyggð 

31 Fljótsdalshérað 

32 Sveitarfélagið Hornafjörður 

33 Vestmannaeyjabær 

34 Sveitarfélagið Árborg 

35 Rangárþing eystra 

36 Rangárþing ytra 

37 Hrunamannahreppur 

38 Hveragerðisbær 

39 Sveitarfélagið Ölfus 

40 Bláskógabyggð 

 

 

 



53 

Viðauki 2 
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Þrátt fyrir að annar ásinn hér beri eingöngu heiti annars ársins á báðum myndum þá er verið 
að sýna samsetta yfirkeyrslu 2005 og 2006 annars vegar og hins vegar 2007 og 2008 
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