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Summary 
 

This project is a research on the economical practicallity of an amalgamation of 

two small municipals in North-Easern Iceland, Vopnafjarðarhreppur municipal 

and Langanesbyggð municipal. The two municipals are compared and evaluated 

on the financial practicallity of their amalgamation and if economies of scale can 

be expected in their services and budget. 

The history of municipals and the history of municipal amalgamations in Iceland 

are discussed, the arguments for amalgamation and against it are defined. The 

funding of the municipals and their basic services are described. 

Both Vopnafjarðarhreppur and Langanesbyggð are examined, the services they 

offer and the financial status of the municipals. Their government is described 

along with their democracy. Then the expected situation, service, finance and 

government in an amalgamated municipal is discussed. 

The project East–Iceland – one municipal  is discussed and the ideas within the 

Coalition of the Municipals in East–Iceland (SSA) on amalgamating all eight 

municipals in East–Iceland into one municipal. Those ideas are looked upon from 

Vopnafjarðarhreppur municipals perspective as an alternative to amalgamating 

with Langanesbyggð municipal. 

The findings of this research is that financial gain is not considerable if the two 

municipals amalgamate. On the other hand, if all municipals in Iceland will have 

to have no less than 1.000 inhabitants by law, both municipals will need to 

amalgamate wiht someone. In that case both could stand to loose less in 

amalgamating with each other than in a bigger amalgamation with numerous other 

municipals. Therefore it is worth while for the municipal councils to study with an 

open mind the opportunities that lie within the amalgamation of 

Vopnafjarðarhreppur and Langanesbyggð.   

Key words: Municipal amalgamation, economies of scale, service, government, 

finance. 
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Útdráttur 
 

Í þessu verkefni um rekstrarleg áhrif sameiningar tveggja sveitarfélaga á Norð-

Austurlandi eru sveitarfélögin Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð borin 

saman og metið hvort hagkvæmt sé fyrir þessi sveitarfélög að sameinast, hvort 

búast megi við stærðarhagkvæmni og samlegðaráhrifum í málaflokkum.  

Í verkefninu er farið yfir sögu sveitarfélaga á Íslandi og sameiningarsögu 

sveitarfélaga. Skoðuð eru rök með og á móti sameiningum. Tekjustofnar 

sveitarfélaga eru tíundaðir og fjallað um hvaða verkefnum þeim er ætlað að sinna 

samkvæmt lögum. 

 Farið er yfir stöðu hvors sveitarfélags fyrir sig, hvaða þjónustu er boðið upp á og 

hvernig rekstur sveitarfélaganna er. Stjórnkerfinu er lýst og fjallað um lýðræði 

íbúanna. Síðan er farið yfir vænta stöðu, þjónustu, rekstur og stjórnkerfi í nýju, 

sameinuðu sveitarfélagi, ef til sameiningar kæmi. 

Fjallað er um verkefnið Austurland – eitt sveitarfélag og þær hugmyndir sem uppi 

eru hjá Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi um að sameina öll átta sveitarfélögin 

á Austurlandi í eitt, öflugt sveitarfélag. Þær hugmyndir eru skoðaðar út frá 

hagsmunum Vopnafjarðarhrepps til samanburðar við þann möguleika að sameinast 

Langanesbyggð. 

Niðurstöður verkefnisins eru að ekki má vænta mikillar rekstrarlegrar hagkvæmni 

með sameiningu Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar. Ef sameiningar eru 

hins vegar skoðaðar út frá hugmyndum um að lágmarksstærð sveitarfélaga sé 

1.000 íbúar, verður nauðsynlegt fyrir sveitarfélögin að sameinast einhverjum. Þá 

gæti verið meiru að tapa fyrir þessar jaðarbyggðir, að sameinast í eitt stórt 

sveitarfélag á sitthvoru svæðinu heldur en með minni sameiningu þessara tveggja, 

svipuðu sveitarfélaga. Það er því vert að skoða betur og með opnum huga 

möguleikana sem felast í sameiningu Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar.   

Lykilorð: Sameining sveitarfélaga, samlegðaráhrif, þjónusta, stjórnsýsla, fjármál. 
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Skilgreiningar 

Atvinnusvæði: Það landsvæði sem íbúar geta daglega sótt atvinnu til tiltekins 

vinnustaðar telst eitt atvinnusvæði (Byggðastofnun, 1993, bls. 30). 

Rekstur: Þróun tekna, útgjalda og skuldastöðu í tilteknum málaflokkum. 

Sameining sveitarfélaga: Rekstur tveggja eða fleiri sveitarfélaga sameinaður með 

tilliti til tekna, útgjalda, þjónustu og skipulags. 

Stjórnsýsla: Fyrirkomulag á rekstri sveitarfélaga. 

Stærðarhagkvæmni: „Lýsir sér í því að meðalkostnaður lækkar við það að 

umsvif aukast. Þannig gæti stærðarhagkvæmni skilað ávinningi ef tvö fyrirtæki í 

sömu atvinnugrein sameinast“(Vísindavefurinn, 2005, ekkert blaðsíðutal). 

Sveitarfélag: „Staðbundin pólitísk og stjórnsýsluleg eining sem starfar á 

landfræðilega afmörkuðu svæði innan ríkja. Sveitarfélög eru ekki aðeins 

þjónustustofnanir sem sinna þörfum viðskiptavinarins heldur eru þau 

stjórnsýslueiningar sem hafa ákveðnum skyldum að gegna gagnvart íbúum þess 

svæðis sem þau vinna á. Til þeirra er kosið með reglulegu millibili, auk þess sem 

þau njóta viss sjálfstæðis frá ríkisvaldinu svo sem réttarins til að afla tekna með 

skattheimtu“ (Róbert Ragnarsson, 2004, ekkert blaðsíðutal).  

Þjónusta sveitarfélaga: Þeir málaflokkar sem sveitarfélög sjá um, fræðslumál og 

félagsþjónusta bera þar hæst. 

Þjónustusvæði: „Landsvæði þar sem íbúar sækja þjónustu á einn stað. Tegundir 

þjónustu eru mismunandi með tilliti til þess hversu langt hún er sótt. Menn sætta 

sig við að lengra sé í þá þjónustu sem þeir þurfa sjaldan á að halda, en síður ef 

þessu er öfugt farið.“ (Byggðastofnun, 1993, bls. 48). 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

1 

 

Inngangur 

Skýrsla þessi er lokaverkefni sem unnið er í Viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri vorið 2010. Markmið verkefnisins er að leggja mat á hvort mögulega sé 

hagkvæmt á rekstrarlegum grunni og út frá þjónustu að sameina sveitarfélögin  

Langanesbyggð og Vopnafjarðarhrepp, með sérstakri áherslu á Vopnafjarðarhrepp. 

Áhersluatriði eru áhrif sameiningar á rekstur og fjármál, þjónustu sveitarfélagsins 

og stjórnsýslu. Áhrif á lýðræði íbúa verða lítillega skoðuð með tilliti til breytinga á 

fulltrúalýðræðið og einnig á búsetu- og byggðaþróun með tilliti til þeirra áhrifa 

sem sú þróun getur haft á rekstur og afkomu sveitarfélagsins. 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni:  

 Hver eru áætluð rekstrarleg áhrif af sameiningu sveitarfélaganna 

Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar? 

Eins verður leitað svars við eftirfarandi undirspurningum: 

 Í hvaða þáttum stjórnsýslunnar og þjónustunnar er líklegt að ná fram 

rekstrarlegri hagræðingu með sameiningu sveitarfélaganna? 

 Hvaða áhrif gæti hugsanleg sameining haft á lýðræði íbúanna og hafa þær 

breytingar einhver rekstrarleg áhrif? 

 Hvaða áhrif gæti hugsanleg sameining haft á búsetu- og byggðaþróun? 

Ástæða þess að þetta efni varð fyrir valinu í lokaverkefnið er að haustið 2009 ritaði 

ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnamála, Kristján L. Möller, ásamt formanni 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, undir yfirlýsingu um mótun tillagna um frekari 

sameiningu sveitarfélaga (Samgönguráðuneytið, 2010a).  Samgöngu- og 

sveitarstjórnaráðherra hefur ítrekað talað um að fýsileg lágmarksstærð 

sveitarfélaga sé 1.000 íbúar (Samgönguráðuneytið, 2010b).   Á landsþingi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 2008 ávarpaði samgönguráðherra þingið og 

sagði meðal annars: 
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Verkefnisstjórn er nú starfandi undir forystu félags- og tryggingamálaráðherra sem hefur 

það markmið að færa málefni fatlaðra og öldrunarþjónustu til sveitarfélaga og hef ég 

beðið fulltrúa minn þar að leggja sitt á vogaskálarnar til að það geti gerst sem fyrst og í 

sátt við sveitarfélögin. Við þurfum ennfremur að skoða fleiri viðfangsefni hins opinbera 

og meta hvernig ríki og sveitarfélög geta hagað verkaskiptingu sinni þannig, að til 

hagsbóta sé fyrir almenning og samfélagið í heild sinni. Einn liður í því að efla 

sveitarstjórnarstigið er að stækka sveitarfélögin, skapa þeim þannig stjórnsýslulegar og 

fjárhagslegar forsendur til að takast á við ný og flókin verkefni. Ég er mikill áhugamaður 

um þetta viðfangsefni og þó vissulega hafi náðst góður árangur í að stækka sveitarfélögin 

á umliðnum árum  má færa rök fyrir því að sveitarfélögin á Íslandi séu enn of mörg og 

mörg þeirra alltof fámenn  miðað við þær skyldur sem á þeim  hvíla 

(Samgönguráðuneytið, 2008, bls. 74). 

Með 1.000 íbúa  lágmarksstærð sveitarfélaga er því hægt að færa fleiri verkefni frá 

ríki til sveitarfélaga. Þau verkefni sem helst kemur til greina að flytja frá ríki til 

sveitarfélaga eru til að mynda málefni fatlaðra, málefni aldraðra, heilsugæsla, 

rekstur framhaldsskóla, samgöngur og vegagerð, löggæsla og ýmis önnur 

nærþjónustuverkefni. Í flutningi á málefnum aldraðra, málefnum fatlaðra, 

félagsþjónustu sveitarfélaga og rekstur heilsugæslustöðva undir eina yfirstjórn á 

hverju þjónustusvæði er hægt að ná fram miklum samlegðar– og 

samþættingaráhrifum (Samgönguráðuneytið, 2008, bls. 76). 

Þann 1.  desember 2009 voru íbúar í Vopnafjarðarhreppi 682 og íbúar í 

Langanesbyggð 519 (Hagstofa Íslands, 2010), því myndu þessi tvö sveitarfélög 

sameinuð hafa 1.201 íbúa miðað við 1. desember 2009 og standast vænt lágmark 

um stærð sveitarfélaga.  

Annar áhrifaþáttur í vali skýrsluefnis eru sameiginlegir hagsmunir sem 

Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð eiga vegna Drekasvæðisins á Jan Mayen 

hrygg en mikil rannsóknarvinna hefur verið unnin í sveitarfélögunum, og fyrir þau, 

varðandi olíuleit og vonandi vinnslu á gasi og olíu þar (Iðnaðarráðuneytið, 2008, 

bls. 9). Þessir sameiginlegu hagsmunir snúast að miklu leyti um mögulega 

þjónustu og hafnaraðstöðu vegna olíuleitar þar og vinnslu í framhaldi, ef til 

olíuleitar og vinnslu kæmi. 
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Þriðji áhrifaþátturinn er, að skv. fundargerð 43. aðalfundar SSA, tillögu 2, sem 

samþykkt var einróma, er nú þegar nefnd starfandi hjá Sambandi sveitarfélaga á 

Austurlandi, sem hefur það verkefni að kanna hvort fýsilegt sé að sameina öll 

sveitarfélög á Austurlandi í eitt stórt og öflugt sveitarfélag (Samband sveitarfélaga 

á Austurlandi, 2010). Skýrsla þessi getur þá legið til grundvallar frekari 

rannsóknum á hvort Vopnafjarðarhreppur, sem tilheyrir Austurlandi, hafi val á 

milli tveggja mögulegra sameininga, annars vegar að sameinast sveitarfélögum á 

Austurlandi og vera þar afskekkt jaðarbyggð eða hins vegar að sameinast 

sveitarfélaginu Langanesbyggð, sem tilheyrir Norðurlandi, á því byggist hagnýtt 

gildi skýrslunnar. Eins mætti skoða þriðja möguleikann, að Vopnafjarðarhreppur 

og Langanesbyggð myndu fyrst sameinast og hið nýja og eflda sveitarfélag myndi 

síðar sameinast annað hvort sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi eða 

Norðurlandi. 

Skýrsla þessi skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um sameiningu 

sveitarfélaga á fræðilegum grunni, sögu sveitarfélaga á Íslandi, fjölda þeirra og 

ástæður að baki sameininga. Fjallað verður um tortryggni í garð sameininga og 

ólík viðhorf, einnig áhrif sameininga á fjárhagsstöðu og áhrif fyrri sameininga. 

Í öðrum kafla er fjallað um rannsóknina sjálfa, gögnin og rannsóknaraðferðina. 

Þriðji kafli er um sveitarfélagið Vopnafjarðarhrepp, helstu staðreyndir, þjónustu, 

stjórnkerfi, stjórnsýslu og rekstur sveitarfélagsins. 

Fjórði kafli er um sveitarfélagið Langanesbyggð, helstu staðreyndir, þjónustu, 

stjórnkerfi, stjórnsýslu og rekstur sveitarfélagsins. 

Fimmti kafli er um sameinað sveitarfélag Vopnafjaðarhrepps og 

Langanesbyggðar, þjónustu, stjórnkerfi og rekstur. Í umfjöllun um 

rekstrarávinning verður lögð áhersla á reikninga A-hluta sveitarfélaganna en B-

hlutinn látinn liggja milli hluta. B-hluti rekstrarreikninga snýr að fyrirtækjum sem 

sveitarfélögin eiga og/eða reka, t.d. orkuveitur. Áhersla verkefnisins er fremur á 

áhrif sameiningar á Vopnafjarðarhrepp heldur en á Langanesbyggð þar sem fjallað 
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verður um hugmyndir að sameiningu allra sveitarfélaga á Austurlandi í eitt öflugt 

sveitarfélag, auk þess sem skýrsluhöfundur býr í Vopnafjarðarhreppi. 

Í sjötta kafla verður stuttlega fjallað um störf verkefnahóps á vegum Sambands 

sveitarfélaga á Austurlandi um sameiningu allra sveitarfélaga á Austurlandi í eitt 

öflugt sveitarfélag. 

Sjöundi kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar, áhrif sameiningar 

Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar, áhrif sameiningar allra sveitarfélaga á 

Austurlandi og samanburð á því. 

Auk þessara sjö kafla eru  inngangur og  lokaorð skýrsluhöfundar. 
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1. Sameiningar sveitarfélaga 

Í fyrsta kafla verður fjallað um sögu sveitarfélaga á Íslandi, fjölda þeirra, tekjur, 

hlutverk, ástæður sameininga, ólík viðhorf til sameininga, áhrifa þeirra á 

tekjustofna og loks drepið á árangri fyrri sameininga. 

1.1 Saga sveitarfélaga á Íslandi 

Ein elsta heimild um myndun sveitarfélaga á Íslandi eru tíundarlögin frá 1097 en 

upphaf sveitarfélaga á Íslandi má rekja til þeirra. Helstu ákvæði tíundarlaganna eru 

innheimta tíundar sem voru fyrstu skattalögin á Íslandi svo vitað sé. Tíundin 

skiptist í fjóra jafna hluta, þar sem biskup fékk einn, prestur annan, staðarhaldari 

kirkjunnar þann þriðja og þurfamenn þann fjórða. Með Jónsbók árið 1281 var svo 

hreppaskipan þjóðveldisaldarinnar staðfest. Helstu verkefni hreppanna á þessum 

tíma voru framfærslumál, mál þurfamanna, tryggingar og reglur um sveitarfesti. 

Einnig var þinghald, fjallaskil og réttarhöld hluti af verkefnum hreppanna. 

Hreppstjórar fóru með framkvæmdavald í hreppum og höfðu embættisskyldum að 

gegna (Lýður Björnsson, 1972, bls. 33–46).  

Í kjölfar ófriðar í Evrópu og Napóleonsstríðanna á 19. öld voru siglingar torveldar 

milli Íslands og Danmerkur og til að forða landinu frá hungursneyð sigldi Magnús 

Stephensen, dómstjóri, til Danmerkur og lagði m.a. til að fækka hreppstjórum á 

Íslandi, auka vald þeirra og launa þeim af opinberu fé. Friðrik VI skrifaði undir 

konungsúrskurð þar að lútandi 30. júlí 1808 og voru hreppstjórar þar með orðnir 

ríkisstarfsmenn (Lýður Björnsson, 1972, bls. 153–154). 

Breytingar urðu svo aftur á sveitarstjórnun á Íslandi árið 1872 þegar 

sveitarstjórnarstigið var endurreist með sérstakri tilskipun frá Kristjáni IX 

Danakonungi, en hreppsnefndum og bæjarstjórnum var formlega falin stjórn 

sveitarstjórnarmála með þeirri tilskipun (Lýður Björnsson, 1972, 250–251). 

Í maí árið 1944 var stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands samþykkt með 

þjóðaratkvæðagreiðslu og Lýðveldið Ísland stofnað með gildistöku 
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stjórnarskrárinnar á Þingvöllum 17. júní 1944. Þar með var Ísland orðið frjálst og 

fullvalda ríki. Í 78. grein stjórnarskrárlaga nr. 37/1944 segir: 

Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Tekjustofnar 

sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og 

hvernig þeir eru nýttir. 

Þar með var lagður grunnur að sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaga en nánari útfærsla á 

hlutverki og tekjustofnum þeirra er í Sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998, með síðari 

breytingum. 

 

1.2 Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi 

Þrátt fyrir að fátt sé líkt með samfélaginu á Íslandi á þjóðveldisöld og samfélagi 

dagsins í dag hefur skipting Íslands í sveitarfélög verið óbreytt í meginatriðum frá 

þeim tíma. Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar var sveitarfélögum í landinu skipt eftir 

landslagi og íbúafjölda, sú skipting hélst að mestu leyti fram til ársins 1950 en þá 

voru sveitarfélögin 229. Á árabilinu 1950–1990 fækkaði sveitarfélögum í 204, en 

eftir það hefur fækkunin orðið töluverð. Árið 1986 var gerð lagabreyting á 

sveitarstjórnarlögum þar sem félagsmálaráðherra, sem þá var ráðherra 

sveitarstjórnarmála, var heimilað að sameina þau sveitarfélög sem hefðu færri en 

50 íbúa þrjú ár í röð, ef landfræðilegar aðstæður hömluðu því ekki 

(Samgönguráðuneytið, 2010c). Ekki var hart gengið fram í að framfylgja þessum 

lögum og 5 árum síðar höfðu einungis 3 sveitarfélög af þeim 16 sem féllu undir 

þessa skilgreiningu sameinast öðrum.  

Félagsmálaráðherra skipaði nefnd árið 1991 sem leggja skyldi fram samræmdar 

tillögur um æskilega skiptingu landsins í sveitarfélög.  Þrjár tillögur voru svo 

lagðar fram síðar sama ár. Í fyrsta lagi var lagt til að hvert sveitarfélag hefði 500 

íbúa hið minnsta. Hefði þessi leið verið farin hefðu sveitarfélögin orðið 60–70 

talsins. Í öðru lagi var lagt til að öll sveitarfélög innan sömu sýslu yrðu sameinuð, 

svo framarlega sem aðstæður leyfðu. Þessi leið hefði þýtt fækkun í 25 sveitarfélög. 

Að síðustu var tillaga þess efnis að sameina alls ekki heldur efla samstarf 
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sveitarfélaga. Samband íslenskra sveitarfélaga lýsti yfir stuðningi við leið 2, þ.e. 

að sameina öll sveitarfélög innan sömu sýslu. Átaki í sameiningarmálum var 

hleypt af stokkunum 1993 og í nóvember það ár  var kosið um sameiningu 

sveitarfélaga meðfram sveitarstjórnarkosningum í 185 sveitarfélögum. Sameining 

var einungis samþykkt í 67 þeirra og olli það miklum vonbrigðum fyrir talsmenn 

sameininga. Einungis á utanverðu Snæfellsnesi var sameining að tillögu 

nefndarinnar samþykkt í öllum hlutaðeigandi sveitarfélögum og síðar var þar 

myndað sveitarfélagið Snæfellsbær (Grétar Þór Eyþórsson, 2001, bls. 20). Þrátt 

fyrir það virðist umræðan, sem skapaðist í kringum þessar kosningar, hafa leitt til 

hugarfarsbreytingar, þar sem næstu 9 árin fækkaði sveitarfélögum um 19. Árið 

2002 voru sveitarfélögin því orðin 105. 

 

Enn frekari sameiningar urðu síðan í kjölfar átaks í sameiningarmálum sem 

félagsmálaráðherra stóð fyrir 2005 og árið 2006 voru sveitarfélög á Íslandi orðin 

79. Þar með hafði þeim fækkað um 65% frá 1950 til 2006. Nú stefnir í þriðja 

átakið á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis með lagafrumvarpi til 

Alþingis á vormánuðum 2010 (Samgönguráðuneytið, 2008, bls. 86). 
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Mynd 1: Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi (Samgönguráðuneytið, 2010).  
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1.3 Sveitarfélög á Norðurlöndum
1
 

Íslenskt sveitarstjórnarkerfi er flokkað eftir svokölluðu Norðurevrópukerfi ásamt 

hinum Norðurlöndunum. Í því felst að sveitarfélög hafa talsverðan 

sjálfsákvörðunarrétt og sjá almennt um velferðarþjónustuna. Flest Norðurlönd fóru 

í gagngera endurskipulagningu á sveitarstjórnarkerfum sínum um miðbik síðustu 

aldar, þau sveitarfélög eru nú mun stærri en íslensk sveitarfélög og hafa fleiri 

verkefni á sinni könnu.   

Dönsk stjórnvöld sameinuðu sveitarfélög með lögum árið 1974 og fækkaði þá 

sveitarfélögunum úr 1.064 í 277. Áður hafði sveitarfélögum fækkað úr 1.388 í 

1.064 með frjálsum sameiningum en það þótti ekki viðunandi árangur þar sem 

rekstur skóla hafði skapað mikinn fjárhagsvanda hjá dönskum sveitarfélögum. 

Svíar hafa tvisvar fækkað sveitarfélögum verulega, fyrst árið 1952 með fækkun úr 

2.281 sveitarfélagi í 821. Árin 1962–1974 fækkaði sveitarfélögum svo með 

lagasetningu niður í 278 sveitarfélög. Líkt og í Danmörku voru rökin fyrir 

sameiningunni bolmagn sveitarfélaganna til að veita lögbundna þjónustu 

velferðarríkisins. 

Í Noregi fækkaði sveitarfélögum úr 744 í 443 á árabilinu 1956–1966 í kjölfar þess 

að Stórþingið samþykkti að lágmarksstærð sveitarfélaga skyldi vera 2.500–3.000 

íbúar.  

Í Finnlandi er samstarf og samvinna finnskra sveitarfélaga sterk og rótgróin og 

tiltölulega vel skipulögð, því hafa Finnar verið tregir til að sameina sveitarfélög að 

undanskildri fækkun sveitarfélaga úr 547 í 473 um miðjan 7. áratuginn.  

Athyglisvert er að sjá að á Norðurlöndunum hefur einungis tekist með valdboði að 

framkvæma gagngera endurskipulagningu á sveitarfélögum landanna. Frjálsar 

sameiningar að frumkvæði sveitarfélaganna sjálfra hafa einungis skilað 

takmörkuðum breytingum (Grétar Þór Eyþórsson, 2001, bls. 16-17). 

                                                 
1
 Byggt á skýrslu Grétars Þór Eyþórssonar, 2001:16–17 

2
 Sjá viðauka 2 

3
 Veltufjármunir V: 376.406.000, skammtímaskuldir V: 329.558.000 
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1.4  Tekjur og hlutverk sveitarfélaga 

Íslenska ríkið byggir á þrískiptingu valds í löggjafavald, sem Alþingi fer með, 

dómsvald, sem dómstólar fara með, og framkvæmdavald, sem er annars vegar í 

höndum ríkisvaldsins og hins vegar í höndum sveitarfélaganna. Sveitarfélögin 

skulu sinna lögbundnum verkefnum eins og kveðið er á um í 78. grein 

stjórnarskrárinnar nr. 37/1944 og hafa sjálfstæða tekjustofna til að sinna þessum 

verkefnum.  

Tekjustofnar sveitarfélaga eru útsvar, fasteignaskattur og greiðslur úr 

jöfnunarsjóði, skv. lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Auk þessa eru 

þjónustutekjur frá einstaklingum og fyrirtækjum, vaxtatekjur, fjármagnstekjur og 

tekjur af eignum sveitarfélagsins, eigin atvinnurekstri og þeim stofnunum sem 

reknar eru í almenningsþágu. Þar má nefna orkuveitur, lóðarleigu, leyfisgjöld og 

slíkt.  Leyfilegt útsvar árið 2010 er að lágmarki 11,24% og að hámarki 13,28%. 

Lágmarkið er það sama og árið 2008 en hámarkið hækkaði úr 13,03% í 13,28% 

milli ára (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010a). Árið 2008 voru heildartekjur 

sveitarfélaganna 193,4 milljarðar og námu útsvarstekjur sveitarfélaga 106 

milljörðum króna eða 55% teknanna. Fasteignaskattar voru 26 milljarðar og 

neyslu- og leyfisskattar um 9 milljarðar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010b). 

Í1. kafla, 1. grein reglugerðar um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 113/2003 segir:  

Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er  að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur 

sveitarfélaga með framlögum úr sjóðnum á grundvelli ákvæða laga, reglugerða og 

vinnureglna sem settar eru um starfsemi sjóðsins. Þá greiðir sjóðurinn framlög til samtaka 

sveitarfélaga, stofnana þeirra og annarra aðila í samræmi við ákvæði laga. 

Tekjustofnar Jöfnunarsjóðs eru auk vaxtatekna, árlegt framlag úr ríkissjóði sem 

nemur 2,12% af skatttekjum ríkissjóðs, ásamt 0,264% af álagningarstofni útsvars 

næstliðins árs og 0,77% af útsvarstekjum ár hvert (Lög um tekjustofna 

sveitarfélaga nr. 4/1995, 8.gr.).  

Framlögum Jöfnunarsjóðs er skipt í fjóra flokka: bundin framlög, sérstök framlög, 

jöfnunarframlög og loks jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla. 
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Bundnu framlögin fara til eftirfarandi stofnana sveitarfélaga: 

 Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 Landshlutasamtaka sveitarfélaga. 

 Lánasjóðs sveitarfélaga. 

 Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

 Umsjónarnefndar eftirlauna. 

 Húsafriðunarsjóðs. 

Sérstökum framlögum er úthlutað til eftirfarandi: 

 Til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga. 

 Til að greiða úr sértökum fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga. 

 Til kostnaðarsamra stofnframkvæmda hjá sveitarfélögum með færri en 

2000 íbúa. 

 Til stofnkostnaðar við vatnsveitur á lögbýlum.  

 Til jöfnunar tekjutaps einstakra sveitarfélaga vegna lækkunar tekna af 

fasteignaskatti. 

 Til ráðstöfunar til sveitarfélaga vegna húsaleigubóta. 

 Til sérstakra verkefna sem geta haft mikla þýðingu fyrir sveitarfélög. 

Jöfnunarframlög skiptast annars vegar í tekjujöfnunarframlag, sem úthlutað er til 

að jafna tekjur sambærilegra sveitarfélaga, og hins vegar í útgjaldajöfnunarsjóð, 

sem ætlað er að mæta mismunandi útgjaldaþörf sveitarfélaga á grundvelli 

stærðarhagkvæmni og tekna þeirra. 

Að síðustu eru jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla, þ.e. til þess að jafna 

launakostnað sveitarfélaga af kennslu í grunnskólum og annan kostnað af flutningi 

grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga. 

Með reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 var tekin 

upp formleg umgjörð um fjárhagslegar upplýsingar sveitarfélaga, sem þurfa nú, 

samkvæmt reglugerðinni, að flokka tekjur og gjöld á sambærilegan hátt. Því er 

kleift á raunhæfan hátt, að bera saman fjárhag sveitarfélaga annars vegar og 
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fyrirtækja í eigu þeirra við einkarekin fyrirtæki hins vegar. Reglugerðin tók gildi í 

október 2001. 

Starfsemi sveitarfélaga er skipt í A-hluta og B-hluta skv. 60. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 45/1998. A-hlutinn er sveitarsjóður, aðalsjóður sveitarfélags auk annarra sjóða 

og stofnanna er sinna starfsemi, sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af 

skatttekjum. B-hlutinn eru stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar 

rekstrareiningar, sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélaga og eru reknar 

sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar (Lög um sveitarstjórnir nr. 45/1998, 60. gr. 

1. mgr.). 

Sveitarfélög hafa mörgum hlutverkum að gegna samkvæmt lögum. Verkefnum 

sveitarfélaga hefur fjölgað í gegnum tíðina en helstu verkefni  A-hluta 

sveitarfélaga í dag eru: 

 Fræðslu- og uppeldismál, með rekstri grunnskóla, leikskóla og 

tónlistarskóla. 

 Félagsþjónusta, þar með talið félagsleg aðstoð, húsaleigubætur, útgjöld 

vegna þjónustu við aldraða, fatlaða, börn og unglinga. 

 Æskulýðs- og íþróttamál. 

 Sameiginlegur kostnaður, þ.e. rekstur skrifstofu sveitarfélaga, laun 

framkvæmdarstjóra, sveitarstjórnar og annar starfsmannakostnaður. 

 Umferðar- og samgöngumál. 

 Menningarmál. 

 Umhverfismál. 

 Hreinlætismál. 

 Skipulags- og byggingarmál. 

 Brunamál og almannavarnir. 

Undir B-hluta sveitarfélaga falla stofnanir, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem 

sveitarfélagið á og/eða rekur, sem sjálfstæðar einingar er afla tekna, t.d. orkuveitur 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010c, bls. 40–42) . 
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Í 7. gr laga um sveitarstjórnir nr. 45/1998 segir um almennar skyldur sveitarfélaga:  

Skylt er sveitarfélögum að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum.  Sveitarfélög 

skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum 

tíma.  

Undanfarin ár hefur ábyrgð sveitarfélaga aukist með flutningi ýmissa verkefna frá 

ríki til sveitarfélaga. Árið 1996 var rekstur grunnskólanna færður frá ríki til 

sveitarfélaga og greiðsla húsaleigubóta árið 1998. Nú er unnið að yfirfærslu á 

málefnum fatlaðra og aldraðra til sveitarfélaganna sem nærþjónustuverkefni. 

Vegna stærðar þessara málaflokka er talið að tiltölulega stórar stjórnsýslueiningar 

þurfi til að hægt sé að sinna þeim á faglegan og hagkvæman hátt 

(Félagsmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005, bls. 11).  

Einnig er unnið að heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs og tekjustofnum 

sveitarfélaga til að mæta þeim kostnaði sem slíkri yfirfærslu fylgir 

(Samgönguráðuneytið, 2010a). 

 Af öðrum lögbundnum verkefnum sveitarfélaga má nefna starfrækslu leikskóla, 

sorphirðu og umsjón með samgöngumannvirkjum ásamt rekstri heilsugæslu. 

 

1.5 Ástæður sameininga 

Skiptar skoðanir eru á gagnsemi sameiningar sveitarfélaga. Annars vegar eru rökin 

að með sameiningu séu sveitarfélög betur í stakk búin til að sinna hlutverki sínu 

íbúum til góðs vegna aukinnar stærðar. Í kjölfarið fylgi skilvirkari stjórnsýsla og 

sveitarfélögin verði betur í stakk búin til að takast á við neikvæða búsetu- og 

atvinnuþróun. Hins vegar er það sjónarmið að með stærri sveitarfélögum falli hver 

íbúi í fjöldann og sameiningin verði því ekki til góðs þar sem íbúarnir hafi minni 

áhrif á einstök mál og lýðræði minnki (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2002, bls. 260–263). 

Þjóðfélagsþróun hefur tekið miklum stakkaskiptum á 20. öldinni og er einkum 

þrennt sem olli því að ástæða var til endurskoðunar á skiptingu Íslands í 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

13 

 

sveitarfélög. Þar ber fyrst að nefna iðnvæðinguna í upphafi 20. aldar og mikla 

fólksflutninga úr sveitum í bæi og borgir í kjölfarið. Þéttbýli byggðust upp í 

kringum sjósókn og fiskvinnslu og fólki fækkaði í landbúnaðarhéruðum.  Annar 

mikilvægur þáttur í þjóðfélagsbreytingunni er vöxtur velferðarríkisins og 

velferðarþjónustu í formi félagslegrar þjónustu, fræðslu og heilsugæslu. Upp úr 

miðri 20. öldinni áttu fámennari sveitarfélög erfiðara með að uppfylla vaxandi 

kröfur sem gerðar voru til sveitarfélagsins, bæði af hendi borgaranna og með 

lagasetningu. Einnig óx þörfin á því að velferðarþjónustunni væri sinnt af 

staðbundnum aðilum frekar en ríkisvaldinu. Að síðustu ber að nefna þá byltingu 

sem orðið hefur í samgöngum og samskiptatækni. Má þar nefna vegagerð, göng og 

rafræn samskipti. Þessi atriði eru því meðal þeirra röksemda sem beitt er þegar 

talað er fyrir sameiningu sveitarfélaga (Grétar Þór Eyþórsson, 2001, bls. 14). 

Átök hafa verið gerð í sameiningum sveitarfélaga á Íslandi, það síðasta var árið 

2003 en þá stóð Félagsmálaráðuneytið ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga að 

átakinu. Frá árinu 1950 hefur sveitarfélögum á Íslandi fækkað úr 229 í 78. Haustið 

2008 lýsti ráðherra sveitarstjórnarmála, Kristján L. Möller, því yfir að hann hefur 

frekari hug á sameiningu sveitarfélaga á Íslandi. Slíkar tillögur verða líklega lagðar 

fyrir Alþingi á vorþingi 2010, á sama tíma og þessi skýrsla er unnin. Tillögur 

ráðherra eru að lágmarks íbúafjöldi nýrra sveitarfélaga verði 1.000 íbúar, að 

sveitarfélögin hafi svigrúm til að velja sameiningarkosti nema í 

undantekningartilvikum vegna staðbundinna aðstæðna, og jafnframt að 

sameiningarnar gangi í gegn á árunum 2012–2014. Einnig eru uppi hugmyndir um 

að þjónustusvæði fyrir velferðarverkefni miðist við 7.000–8.000 íbúa 

(Samgönguráðuneytið, 2008, bls. 5). Þann 29. september 2009 undirrituðu 

samgönguráðherra og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga yfirlýsingu um 

vinnu við mótun tillagna um leiðir til frekari sameiningar sveitarfélaga. Þar með 

hefur nýju átaki í sameiningarmálum verið ýtt úr vör (Samgönguráðuneytið, 2009). 

Markmið átaks í sameiningarmálum er m.a. að mynda heildstæð atvinnu– og 

þjónustusvæði í sveitarfélögunum og gera þau nógu burðug til að sinna 

lögbundnum verkefnum og stjórnsýslu á faglegan hátt (Samgönguráðuneytið, 
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2005, bls. 19). Sameiningarsinnar hafa lagt áherslu á að með sameiningum verði 

skipting sveitarfélaga aðlöguð að raunverulegum þjónustusvæðum velferðarmála, 

að fækkun og stækkun sveitarfélaga stuðli að jafnari tekjum og jafni þar með 

forsendur fyrir framboði á þjónustu. Einnig er nefnt að sterk og stór sveitarfélög á 

landsbyggðinni hafi betri forsendur til að draga úr flutningi fólks frá 

landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins (Grétar Þór Eyþórsson, 2001, bls. 15). 

10.  janúar 2010 voru 77 sveitarfélög á Íslandi. Fjöldi íbúa í þessum 77 

sveitarfélögum voru 317.593. Fámennasta sveitarfélagið var með 50 íbúa en það 

fjölmennasta með 118.497 íbúa. 

Sex sveitarfélög voru með 99 íbúa eða færri, 13 sveitarfélög með 100–299 íbúa, 8 

sveitarfélög með 300–499 íbúa og 17 sveitarfélög með 500–999 íbúa. Samanlagt 

voru því 44 sveitarfélög með færri íbúa en það nýja lágmark sem ráðherra 

sveitarstjórnarmála stefnir á með fyrirhuguðum breytingum. 27 sveitarfélög eru 

með íbúafjölda frá 1000–9.999 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010d, bls.2).  

 

Mynd 2: Stærð sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010d, bls. 2). 
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Í fyrirhuguðu breytingum á stærð sveitarfélaga verður gert ráð fyrir að  

þjónustusvæði fyrir velferðarverkefni miðist við 7.000–8.000 íbúa. Samkvæmt því 

eru einungis 6 sveitarfélög á Íslandi sem eru nógu stór til að standa undir þeirri 

þjónustu sem á herðar sveitarfélaga verður væntanlega sett (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2010d, bls. 2). 

Helsta almenna markmið sameiningar er lækkun rekstrarkostnaðar með 

samlegðaráhrifum, með því næst fram svokölluð stærðarhagkvæmni þar sem 

meðalkostnaður lækkar með auknum umsvifum (Jaffe, Ross og Westerfield, 

2005). Samt virðist þessi stærðarhagkvæmni ekki vera eitt af markmiðum 

sveitarfélaga við sameiningar. Í rannsókn Grétars Þórs Eyþórssonar og Hjalta 

Jóhannessonar, frá 2002, á áhrifum og afleiðingum sameiningar sjö nýrra 

sveitarfélaga kemur fram að fá af sveitarfélögunum settu sér það markmið að 

beinlínis hagnast á sameiningunni þó svo að litið hafi verið til reglna Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga og áhrifa þeirra í því sambandi (bls. 262).  Rekstur smárra 

sveitarfélaga er óhagkvæmur og minni sveitarfélög eru ekki í stakk búin til að 

sinna þeim fjölmörgu verkefnum sem þeim eru ætluð (Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 

2001, bls. 150). Mælikvarði á opinbera þjónustu er oft huglægur frekar en 

fjárhagslegur, sveitarfélög eru fremur metin eftir góðum búsetuskilyrðum en 

hagnaði. Markmið sameininga eru því oft frekar að ná meðalkostnaði rekstrarins 

niður og veita jafnvel betri þjónustu gegn lægri kostnaði.  

Fræðimenn telja að sveitarfélög stuðli að frelsi og valddreifingu og séu mótvægi 

við einokunarvaldi ríkisins. Þess vegna er innbyrðis samkeppni sveitarfélaga holl 

frjálsræði í landinu. Einnig efla sveitarfélög borgaravitund og samborgaralegar 

dyggðir með íbúum sínum með því að stuðla að aukinni þátttöku í stjórnun og 

ákvarðanatöku í sveitarfélaginu, sú aukning á lýðræði kemur einkum til vegna 

smæðar sveitarfélaganna. Einnig segja fræðimenn að sveitarfélög séu almennt 

betur í stakk búin en ríkið til að sinna ýmissi opinberri þjónustu með hagkvæmum 

hætti þar sem sveitarfélög geti betur stillt saman framboð og eftirspurn eftir 

þjónustu. Þá er einnig talað um að forsendur fyrir góðri úrlausn sé nálægðin við 

íbúana (Grétar Þór Eyþórsson, 1996, bls. 1–2).  
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Fagmennska í stjórnsýslu er einn af kostum sameiningar sveitarfélaga en með 

stækkandi sveitarfélagi er hægt að ráða starfsmann eða starfsmenn til að sinna 

málefnum sveitarfélagsins. Í minni sveitarfélögum er jafnvel enginn launaður 

starfsmaður og oddvitinn sér um framkvæmd mála sveitarfélagsins meðfram 

öðrum daglegum störfum og atvinnu. Talið er að með fækkun sveitarfélaga náist 

fram aukin valddreifing þrátt fyrir að valdið færist á færri hendur því með 

stærðinni skapist svigrúm til stefnumótunar, sveitarfélögin verða betur í stakk búin 

til að sinna fleiri verkefnum og hafa betri forsendur til að vinna gegn fólksfækkun í 

sveitarfélaginu (Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 2001, bls. 150). 

 

1.6 Tortryggni í garð sameininga 

Ókostir við sameiningu sveitarfélaga geta verið, eins og áður kom fram, það 

sjónarmið að með stærri sveitarfélögum falli hver íbúi í fjöldann og sameiningin 

verði því ekki til góðs, íbúarnir hafi minni áhrif á einstök mál og lýðræði minnki. 

Íbúar jaðarsvæða upplifa yfirleitt lýðræðislega stöðu sína veikari eftir sameiningu 

en áður (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 261). Að sama 

skapi getur fylgt óhagræði með aukinni stærð sveitarfélaga, sambærilegt því sem 

getur gerst í öðrum tegundum skipulagsheilda. Gunnar Helgi Kristinsson gerði 

rannsókn við Háskóla Íslands árið 2001 um staðbundin stjórnmál. Þar segir: 

„stærri skipulagsheildir eru að jafnaði flóknari en þær minni. Boðskipti og 

stjórnun verða þess vegna ekki eins skilvirk, þannig að margháttaðir kvillar geta 

farið að herja á skipulagsheildina, svo sem sérhagsmunapot, hrossakaup og 

upplýsingabrestur“ (bls. 71-75).     

Bjarni Jónsson rannsakaði sambandið milli stærðar og arðbærni íslenskra 

fyrirtækja árið 2007 en niðurstöður rannsóknarinnar voru m.a. að stærð íslenskra 

fyrirtækja hefur ekki tölfræðilega mikilvæg áhrif á arðsemi, óháð hvernig arðsemi 

eða stærð er reiknuð. Draga má þá ályktun að sveitarfélög á Íslandi séu undir sama 

hatt sett og önnur íslensk fyrirtæki og að stærð þeirra leiði ekki sjálfkrafa til meiri 

arðsemi og jafnframt að flækjustigið vaxi með sveitarfélaginu (bls. 10-12). 
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Andstæðingar sameininga koma oft úr minni sveitarfélögum. Röksemdirnar gegn 

sameiningum eru einkum tengdar lýðræði og hefur þung áhersla verið lögð á 

uppeldishlutverk lítilla sveitarfélaga á stjórnmálamönnum en með þátttöku í 

stjórnmálastarfi heima í héraði er lagður grunnur að því að þroska og þjálfa 

borgara landsins í lýðræðislegum og pólitískum vinnubrögðum (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 22). 

Á því hefur borið í rannsóknum um sameiningarmál að minni sveitarfélög og  

sveitarfélög sem ekki koma til með að vera stjórnsýsluleg miðstöð í nýju 

sameinuðu sveitarfélagi, óttist að verða útundan við sameiningar og að hætta sé á 

að stórir þéttbýlis- og þjónustukjarnar verði of áhrifaríkir og „gleypi“ þau litlu í 

raun (Grétar Þór Eyþórsson, 1996, bls. 21).  

Dreifbýl sveitarfélög hafa einnig bent á að oft sé erfitt að sameina hagsmuni 

dreifbýlis og þéttbýlis vegna ósamrýmanlegra hagsmuna, þá er bent á aðra lausn 

en sameiningu sveitarfélaga, en það er samstarf sveitarfélaga í vissum 

málaflokkum þar sem hagsmunir nálægra sveitarfélaga fara saman. 

Að síðustu má nefna að mismunandi fjárhagsstaða sveitarfélaga sem og 

valdahlutföll stjórnmálaflokka hafa áhrif á afstöðu til sameininga þar sem vel 

stæðu sveitarfélagi finnst oft vafasamt að sameinast öðru eða öðrum 

sveitarfélögum sem eru illa stödd fjárhagslega. Pólitískt valdaspil flokka getur 

einnig raskast þegar sveitarfélög, sem hafa ólík valdahlutföll stjórnmálaflokka, 

sameinast (Grétar Þór Eyþórsson, 2001, bls. 16). 

 

1.7 Ólík viðhorf 

Margir þættir virðast hafa áhrif á viðhorf almennings og sveitarstjórnarmanna til 

sameiningarmála.  Dr. Grétar Þór Eyþórsson (1998, bls. 156–159) hefur gert 

rannsóknir á afstöðu í sveitarfélögum til sameininga. Framtíðarstaða sveitarfélags í 

sameinuðu sveitarfélagi vegur þungt þegar tekin er afstaða til sameiningar, 

almennt er meiri vilji til sameiningar í sveitarfélögum sem eru líklegri til að verða 
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kjarni í nýju sveitarfélagi heldur en í þeim sveitarfélögum sem búast við að verða 

lítill hluti nýja sveitarfélagsins (Grétar Þór Eyþórsson, 1996, bls. 21). Einnig 

kemur sterk staðarhollusta fram hjá íbúum og dregur sú hollusta úr vilja til 

sameininga. 

Grétar Þór Eyþórsson (1994, bls. 179–182) hefur flokkað sveitarfélög á Íslandi í 

þrjá flokka eftir stöðu þeirra og hlutverki í sameinuðu sveitarfélagi. Í fyrsta lagi 

eru þau sveitarfélög þar sem kjarni stjórnsýslu og þjónustu er staðsett. Venjulega 

eru þetta stærstu sveitarfélögin í sameiningunum. Í öðru lagi eru Jaðarbyggðir I, 

sem eru hlutfallslega stór sveitarfélög sem höfðu byggt upp eigin stjórnsýslu og 

þjónustu fyrir íbúa sína, og voru nokkurs megnug fyrir sameiningu. Þessi 

sveitarfélög gegna ekki kjarnahlutverki í nýju sveitarfélagi. Að síðustu eru 

Jaðarbyggðir II sem eru hinir svokölluðu landbúnaðarhreppar. Það eru 

hlutfallslega litlar byggðir sem hafa ekki byggt upp teljandi stjórnsýslu eða 

þjónustu fyrir sameiningu. 

Í rannsókn Grétars Þórs Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar  frá 2002, ( bls. 254) 

á áhrifum og afleiðingum sameiningar í 7 sveitarfélögum, sem höfðu sameinast 

árin 1994 og 1998, kemur fram að í kjarnasveitarfélögum var stærstur hluti íbúa 

hlyntur sameiningu. Lang flestir í Jaðarbyggðum I voru mótfallnir sameiningum  

og í Jaðarbyggðum II voru íbúar frekar mótfallnir sameiningu en höfðu þó ekki 

eins sterkar mótbárur og Jaðarbyggðir I. Athyglisvert er að þegar íbúar voru 

spurðir hvernig þeir myndu kjósa ef þeir fengju annað tækifæri kemur í ljós að 

hlutfallslega stór sveitarfélög sem gegna ekki kjarnahlutverki í nýju sveitarfélagi 

hafi tapað mestu við sameiningu.  Grétar Þór og Hjalti útskýra þessa niðurstöðu 

með því að þau sveitarfélög sem höfðu byggt upp þjónustu og stjórnsýslu fyrir 

sameiningu eigi erfitt með að sætta sig við að hafa tapað forræðinu yfir því sem 

þeir höfðu byggt upp fyrir sameiningu.  
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1.8 Sameiningar og fjárhagsstaða 

Rannsókn Dr. Grétars Þór Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar sem nefnd er hér 

að framan sýnir að þegar til lengri tíma er litið er stækkun sveitarfélaga almennt til 

góðs. Ávinningurinn er ekki endilega lægri rekstrarkostnaður heldur markvissari 

og betri þjónusta gagnvart íbúunum.  

Þjónustustig félagsþjónustu jókst og breyttist til batnaðar, sérstaklega þegar 

dreifbýl sveitarfélög sameinuðust öðrum þéttbýlum. Með aukinni þjónustu jókst 

einnig rekstrarkostnaður málaflokksins. 

Einnig jókst rekstrarkostnaður fræðslumála til muna í sveitarfélögunum 7 en 

stærstan hluta aukningarinnar má rekja til færslu grunnskólanna frá ríki til 

sveitarfélaga árið 1996. 

Rekstrarhagræðing sveitarfélaganna var greinileg í rannsókninni, stjórnsýsla 

sveitarfélaganna varð faglegri og skilvirkari, það sama á við um þjónustuna en 

rekstrarhagræðingin hefur nýst til uppbyggingar þjónustu og atvinnulífsins og í 

betri búsetuskilyrðum íbúanna (2002, bls. 260–263). 

Á það ber þó að líta að íbúar og sveitarstjórnarmenn úr fjárhagslega ver stöddum 

sveitarfélögum höfðu jákvæðari viðhorf til sameiningar en íbúar betur staddra 

sveitarfélaga (Grétar Þór Eyþórsson, 1998). 

 

1.9 Áhrif fyrri sameininga 

Ljóst er að miklar sameiningar hafa átt sér stað í íslenskum sveitarfélögum frá 

árinu 1950 þegar 229 sveitarfélög voru á Íslandi til dagsins í dag þegar 

sveitarfélögin stefna í að verða 76 í kjölfar sameiningar Hörgárbyggðar og 

Arnarneshrepps sem samþykkt var 20. mars 2010.  Stærsta rannsókn sem gerð 

hefur verið á Íslandi í kjölfar slíkra sameininga er Sameining sveitarfélaga – Áhrif 

og afleiðingar frá árinu 2002. Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson gerðu 

þar úttekt á sameiningum 37 sveitarfélaga í 7 ný sveitarfélög á árunum 1994 og 

1998.  
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Rannsóknin var gerð á árabilinu 2000–2002, þá höfðu þrjú þessara sveitarfélaga 

starfað í 6–8 ár og fjögur þeirra í 2–4 ár. Áhrif og afleiðingar sameininganna voru 

rannsökuð út frá fimm þáttum: 

 Lýðræði, bæði frá sjónarhóli fólksins og sveitarstjórnarmannanna, sem og 

í svæðalegu tilliti.  

 Rekstri og fjármálum, tekju og útgjaldaþróun í völdum málaflokkum og 

rekstri og skuldastöðu.  

 Þjónustu sveitarfélagsins, fyrst og fremst félagsþjónustu og 

fræðslumálum auk þjónustu almennt í svæðalegu tilliti.  

 Stjórnsýslu, með tilliti til breytinga á fyrirkomulagi og skipan.  

 Búsetu og byggðaþróun, út frá búsetuskilyrðum, byggðaþróun og 

atvinnulífi. 

Tafla 1: Sveitarfélög í rannsókninni Sameining sveitarfélaga - Áhrif og afleiðingar. 

Nýtt sveitarfélag Gömul sveitarfélög 

Árborg, 1998 Selfoss, Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur og 

Sandvíkurhreppur 

Borgarfjarðarsveit, 

1998 

Andakílshreppur, Lundarreykjadalshreppur, 

Reykholtsdalshreppur og Hálsahreppur. 

Dalabyggð, 1994 Laxárdalshreppur, Haukadalshreppur, Fellsstrandahreppur, 

Skarðsstrandarhreppur, Suðurdalahreppur, Hörðudalshreppur, 

Skógarstrandarhreppur 

Fjarðarbyggð, 1998 Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjarðarhreppur 

Sveitarfélagið 

Skagafjörður, 1998 

Sauðárkrókur, Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, 

Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, 

Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur og 

Fljótahreppur 

Snæfellsbær, 1994 Ólafsvík, Neshreppur utan Ennis, Breiðuvíkurhreppur og 

Staðarsveit 

Vesturbyggð, 1994 Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur og 

Bíldudalshreppur 

 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður þessarar rannsóknar út frá hverjum þætti 

fyrir sig en almennt séð virðast áhrif sameiningar vera til góðs. Ávinningurinn er 
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fremur markvissari þjónusta heldur en lægri rekstrarkostnaður. Sameiningum 

virðist fylgja vaxandi stig félagsþjónustu, skilvirkari og faglegri stjórnsýsla og 

greinileg rekstrarhagræðing. 

Lýðræði: Helstu niðurstöður benda til þess að íbúar jaðarsvæða upplifa í 

talsverðum mæli að valdið hafi þjappast saman þar sem stjórnsýslan og þjónustan 

eru og flestir kjörnir fulltrúar eru búsettir í kjörnunum. Einnig upplifir fólk verra 

aðgengi að kjörnum fulltrúum. Kjarnarnir virðast því tapa minnstu við sameiningu 

frá lýðræðislegu sjónarmiði og Jaðarbyggðir I virðast tapa mestu.  

Rekstur og fjármál: Gegnumgangandi fylgdi útgjaldaaukning í stærstu 

málaflokkunum sameiningum og þrátt fyrir aukna rekstrarhagræðingu við 

sameiningarnar jukust ekki eignir sveitarfélaga í sjóðum. Sá sparnaður sem varð 

við rekstrarhagræðingu virðist nánast sjálfvirkt hafa farið í að jafna og auka 

þjónustustig sveitarfélaganna. 

Þjónusta: Þjónustustig félagsþjónustu virðist aukast eftir sameiningu og með 

aukinni þjónustu  aukast jafnframt útgjöldin til félagsþjónustunnar. Talið er að 

með stærri sveitarfélögum komi viðkvæm mál tengd barnavernd eða 

fjárhagsaðstoð frekar upp á yfirborðið og verði sýnilegri en áður. Einnig tóku 

fræðslumál miklum breytingum við sameiningu þéttbýlis og dreifbýlis. Fólk í 

kjörnunum upplifir þróunina jákvæða en í jaðarbyggðum ber meira á því viðhorfi 

að málin séu óbreytt eða jafnvel hafi þróast til verri vegar. 

Stjórnsýsla nýrra sveitarfélaga virðist almennt vera faglegri og skilvirkari. 

Fjölmennari sveitarfélög með blöndu af dreifbýli og þéttbýli virðast koma sér upp 

dreifðri stjórnsýslu með miðlægri aðalskrifstofu, fámennari sveitarfélög fóru leið 

samþjöppunar stjórnsýslunnar og settu hana upp á einum stað. Fjölmennari 

sveitarfélög með eingöngu þéttbýli, eins og Fjarðarbyggð, komu sér upp algjörlega 

dreifðri stjórnsýslu sem er dýr og þung í vöfum.  

Búsetu og byggðaþróun: Aukin hagræðing á rekstri sveitarfélaga skilar sér óbeint 

í betri búsetuskilyrðum þar sem þjónusta er aukin. Með sameiningu sveitarfélaga 

hafa þau orðið sterkari einingar sem eru betur í stakk búin til að veita þá þjónustu 
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sem íbúar telja mikilvæga. Áhrif sameininga á atvinnulífið virðast þurfa lengri 

tíma en þann tímaramma sem rannsóknin var unnin innan til að virka (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2001, bls. 9–25 og 250–263). 

Árangur sameininga ríkisstofnana hefur verið rannsakaður af fjármálaráðuneytinu 

og ríkisendurskoðun. Vert er að hafa í huga að þeir þættir sem valda vonbrigðum 

við sameiningu ríkisfyrirtækja eru einnig þættir sem vert er að varast við 

sameiningu sveitarfélaga. Má þar nefna að helstu ástæður þess að sameining valdi 

vonbrigðum eða mistakist algjörlega er að markmið og framtíðarsýn 

sameiningarinnar eru óskýr og ómótuð, samlegðaráhrif eru ofmetin, skipulagningu 

og undirbúningi er ábótavant, stjórnunin er veik og breytingarstarfið fjarar út áður 

en sameiningarferlinu lýkur (Fjármálaráðuneytið, 2008). 
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2. Rannsóknin 

Rannsóknin í þessari skýrslu var gerð til að svara rannsóknarspurningunni: Hver 

eru áætluð rekstrarleg áhrif af sameiningu sveitarfélaganna Vopnafjarðarhrepps 

og Langanesbyggðar?  Og undirspurningunum: Í hvaða þáttum stjórnsýslunnar og 

þjónustunnar er líklegt að ná fram rekstarlegri hagræðingu með sameiningu 

sveitarfélaganna? Hvaða áhrif gæti hugsanleg sameining haft á lýðræði íbúanna í 

sveitarfélaginu og hafa þær breytingar einhver rekstrarleg áhrif? Hvaða áhrif gæti 

hugsanleg sameining haft á búsetu– og byggðaþróun? Reynt var að svara 

spurningunum með því að skoða þjónustu, stjórnsýslu, stjórnkerfi og rekstur 

sveitarfélaganna tveggja og hvort sameining þeirra hefði fýsileg áhrif í för með sér 

fyrir íbúa svæðisins. Þá var framboð og aðgengi þjónustu kannað og hvernig það 

gæti breyst, sem og hvernig hægt væri að sameina og breyta stjórnsýslu og rekstri 

stærra sveitarfélags til að ná fram rekstrarlegri hagræðingu. 

Í rannsókninni er stuðst annars vegar við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research) og hins vegar við megindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

quantitative research).  

  

2.1 Gögnin 

Gögnin sem notuð voru eru fjárhagsupplýsingar úr Árbók sveitarfélaga 2009 þar 

sem ársreikningar ársins 2008 eru birtir. Einnig voru aðrar heimildir, svo sem 

opinberar skýrslur um sameiningarmál og rannsóknir á fyrri sameiningum, 

sögulegar og landfræðilegar heimildir um sveitarfélög á Íslandi og staðhætti 

Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar skoðaðar. Rafrænar heimildir voru sóttar 

á veraldarvefinn, þar á meðal lög og reglugerðir, skýrslur og fleiri heimildir. Rætt  

var við sveitarstjóra beggja sveitarfélaganna ásamt einum sveitarstjórnarmanni úr 

Langanesbyggð og tveimur frá Vopnafjarðarhreppi. Einnig var rætt við 

nefndarmann í starfshópi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi og 

Sveitarstjórnarráðuneytis um Austurland – eitt sveitarfélag og við starfsmenn á 

skrifstofum sveitarfélaganna. 
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Þau atriði sem rannsökuð voru í þessu verkefni eru stjórnsýsla, stjórnkerfi, rekstur,  

þjónusta, lýðræði og búsetuþróun í sveitarfélögunum tveimur.  

Við mat á hugsanlegum áhrifum á stjórnsýslu var skoðað hvernig stjórnsýslu 

Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar er háttað og hvaða mögulega stjórnsýslu 

væri hægt að setja upp við sameiningu. Það var gert með því að skoða hvernig 

slíku hefur verið háttað í öðrum sameiningum hér á landi og dregnar ályktanir út 

frá reynslu annarra. 

Við mat á hugsanlegum rekstrarlegum áhrifum voru kennitölur metnar í bókhaldi 

sveitarfélaganna og tekjur og útgjöld skoðuð. Kannaðir voru hagræðingar 

möguleikar og hugsanlegur sparnaður sem af þeim gæti hlotist. 

Þjónusta sem er nú þegar í sveitarfélögunum tveimur var skoðuð og út frá því 

metið hvaða auknu þjónustu væri hægt að veita og hvort einhver þáttur þjónustu 

yrði minna aðgengilegur en áður fyrir annað hvort eða bæði sveitarfélögin, með 

tilliti til fjarlægðar og aðgengis. 

Við mat á hugsanlegum lýðræðislegum afleiðingum sameiningar 

Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar var horft til fjölda fulltrúa og 

heildarfjölda nefndarmanna sveitarfélagsins, hvert aðgengi íbúa að 

sveitarstjórnarmönnum er í dag og gæti orðið ef af sameiningu yrði, og möguleika 

íbúa til að hafa áhrif á málefni sveitarfélagsins. Búsetu– og byggðaþróun var metin 

út frá atvinnumöguleikum og þjónustu sem sveitarfélagið veitir og stenst kröfur 

íbúa þess. 

  



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

25 

 

3. Sveitarfélagið Vopnafjarðarhreppur í dag 

Hér verður fjallað um sveitarfélagið Vopnafjarðarhrepp, helstu staðreyndir,  

þjónustu, rekstur, stjórnkerfi og stjórnsýslu. 

3.1 Helstu staðreyndir 

Vopnafjörður er allbreiður flói norður af Héraðsflóa. Fjörðurinn sjálfur er 25 km. 

langur og 8–16 km. breiður. Út í fjörðinn miðjan skagar Kolbeinstangi en á honum 

er kaupstaðurinn, Vopnafjörður. Vopnafjörður er töluvert afskekktur og aðskilinn 

frá öðrum fjörðum á Austurlandi þar 

sem hann er umlukinn háum fjöllum. 

Frá norðri, vestri og suðri eru  

Sandvíkurheiði, Helkunduheiði, 

Haugsöræfi, Dimmifjallgarður, 

Möðrudalslönd og Jökuldalsheiði. 

Suðaustan og austanvert gnæfa 

Smjörfjöll, Krossavíkurfjöll, Hellisheiði 

og Kollumúli milli Vopnafjarðar og 

Héraðsflóa. Þrír dalir ganga upp í 

fjöllinn, Hofsárdalur, Vesturárdalur og Selárdalur (Þorsteinn Jósepsson og 

Steindór Steindórsson, 1984, bls. 123–125).  

Samkvæmt Landnámu námu þrír menn land í firðinum, Eyvindur vopni, Hróaldur 

bjólan og Lýtingur Ásbjarnarson. Eyvindur vopni nam Hofsárdal og austanverðan 

Vesturárdal til móts við Hróald bjólu, fóstbróður sinn. Eyvindur vopni settist að í 

Syðri-Vík, sem þá var nefnd Krossavík innri. Vopnafjörður dregur nafn sitt af 

viðurnefni Eyvindar vopna. Hróaldur bjólan nam Selárdal, norðurströnd fjarðarins 

og hluta Vesturárdals og settist að á Hróaldsstöðum í Selárdal í fyrstu en síðar á 

Torfastöðum í Vesturárdal. Lýtingur Ásbjarnarson nam austurströnd fjarðarins, 

Böðvarsdal og Fagradal og settist að á Krossavík (Íslendingasögur, 1953, bls. 176–

178). 

Mynd 3:  Vopnafjörður (Landmælingar 
Íslands, 1990). 
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Á Kolbeinstanga hefur verið 

verslunarstaður frá fornu fari. Erlendir 

kaupmenn sigldu til Vopnafjarðar fyrr á 

öldum en á tíma einokunar var 

Vopnafjörður einn þriggja verslunarstaða 

á Austurlandi.  Eftir að verslun var gefin 

frjáls versluðu ýmsir kaupmenn á 

Vopnafirði. Ørum & Wulff  hófu 

kaupmennsku í firðinum árið  1814 og ráku þar umfangsmikla verslun þar til 

Kaupfélag Vopnfirðinga var  stofnað árið 1918 og keypti verslunarhúsin af Ørum 

& Wulff. Kaupfélag Vopnfirðinga var einn stærsti atvinnurekandi á staðnum allt til 

ársins 2004. Auk verslana rak Kaupfélagið sláturhús, frystihús, saumastofu, 

bifreiðaverkstæði og trésmiðju, ásamt því að vera hluthafi í ýmsum fyrirtækjum.  

Í Grágás eru tveir kaflar sem fjalla sérstaklega um sveitarstjórnarmál, „Um 

hreppaskil“ og „Um hreppamál.“ Í kaflanum um hreppaskil kemur fram að 20 

þingfararkaupsbændur hið fæsta þurfti til að standa undir löghreppi og því má 

draga þá ályktun að í hverjum hrepp hafi verið að minnsta kosti 400 íbúar. 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4:  Kornhúsið frá 1820 
(Árbæjarsafn, e.d.) 
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Mynd 5: Íbúafjöldi á Vopnafirði ( Hagstofa Íslands, 1997, bls.80  og hagstofa.is, 
2010.) 
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Skráðir íbúar á Vopnafirði voru 359 miðað við manntalið 1703 (Lýður Björnsson, 

1972, bls. 92). Árið 1901 voru íbúarnir orðnir 987, eins og sjá má á mynd 5. Ef 

horft er sérstaklega til íbúaþróunar frá aldamótum 1900 fækkaði íbúum talsvert á 

fyrsta áratugnum, úr 987 íbúum í 742 íbúa árið 1910. Sú íbúatala sveiflaðist lítið 

næstu 50 árin en árið 1960 voru íbúarnir 740. Þá fjölgaði íbúum á ný og náði 

íbúafjöldi hámarki árið 1983 með 946 íbúum (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2003, bls. 30). Mjög hröð fólksfækkun hefur verið síðan 1996 en 

fækkunin til 1. desember 2009 var 28%, þá voru íbúar í Vopnafjarðarhreppi 682 en 

þetta er í takt við íbúaþróun víða á landsbyggðinni. 

 

3.2 Þjónusta Vopnafjarðarhrepps 

Lögum samkvæmt ber sveitarfélögum að inna ýmsa þjónustu af hendi. Hér verður 

farið yfir hvernig þjónustu er háttað í Vopnafjarðarhreppi. Allar rekstrartölur eru 

úr Árbók sveitarfélaga 2009, en íbúafjöldi sveitarfélagsins árið 2008 voru 674 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009).  

Fræðslu– og uppeldismál 

Eins og í öðrum sveitarfélögum eru fræðslu– og uppeldismál stærsti málaflokkur 

Vopnafjarðarhrepps. Sveitarfélagið rekur Vopnafjarðarskóla, Tónlistarskóla 

Vopnafjarðar og Leikskólann Brekkubæ. Að auki er öflugt þekkingarnet rekið í 

Kaupvangi en þar er fjarkennslumiðstöð þar sem tugir einstaklinga sækja nám 

bæði á framhaldsskólastigi og háskólastigi, ásamt ýmsum námskeiðum sem 

Þekkingarnetið stendur fyrir.  Vopnafjarðarhreppur kaupir sérfræðiþjónustu af 

Skólaskrifstofu Austurlands vegna námserfiðleika, þroskahamlana, 

sálfræðiaðstoðar og annarra frávika í námi og þroska nemenda í Vopnafjarðarskóla 

og Brekkubæ. 

Í bígerð er að koma á fót framhaldsdeild fyrir fyrstu bekki framhaldsskóla á 

Vopnafirði, í samstarfi við framhaldsskóla á Akureyri eða annars staðar. 
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Skólaárið 2008–2009 voru 83 nemendur í 1.–10. bekk í Vopnafjarðarskóla. Árið 

2008 voru brúttógjöld 113.896.000 kr.  Stöðugildi kennara með réttindi voru  9,9  

og stöðugildi leiðbeinenda voru 1,3. Stöðugildi annarra starfsmanna voru  8,8, 

samtals voru árið 2008 tuttugu stöðugildi í Vopnafjarðarskóla. 

Í leikskólanum Brekkubæ voru gjöld ársins 2008 52.976.000 kr. en tekjur 

9.316.000. 45 börn voru á leikskólanum og heilsdags ígildi voru 35,9. Stöðugildi 

leikskólakennara voru 5 og ófaglærðra starfsmanna 6,2, samtals voru því 11,2 

stöðugildi á leikskólanum Brekkubæ. 

Tekjur Vopnafjarðarhrepps á hvern íbúa vegna fræðslumála árið 2008 voru 23.297 

kr. Gjöld vegna málaflokksins voru 278.372, rekstrarniðurstaða ársins var því        

- 255.074 krónur á hvern íbúa árið 2008. 

Félagsþjónusta 

Vopnafjarðarhreppur er aðili að Félagsmálaþjónustu Fljótsdalshéraðs, 

Fljótsdalshrepps, Borgarfjaðarhrepps, Djúpavogshrepps, Vopnafjarðarhrepps og 

Seyðisfjarðarkaupstaðar. Fulltrúar félagsþjónustunnar eru með aðsetur á 

Egilsstöðum en eru með reglulega viðveru á Vopnafirði. Félagsþjónustan fer með 

málefni fatlaðra, aldraðra, barnavernd, fjölskylduvernd, fjárhagsaðstoð, 

heimaþjónustu, ráðgjöf, stuðningsviðtöl og námskeið svo eitthvað sé nefnt. 

Vopnafjarðarhreppur sér sjálfur um útreikning á húsaleigubótum, ráðningu 

heimilishjálpar, reksturs tómstundastarfs fyrir eldriborgara, liðveislu og 

heimsendingu á mat til öryrkja og aldraðra. Tekjur Vopnafjarðarhrepps af 

félagsþjónustunni árið 2008 voru 7.883 krónur á íbúa en gjöldin 35.047. 

Rekstrarniðurstaða málaflokksins var því -27.164 kr. á íbúa. 

Æskulýðs– og íþróttamál 

Til  æskulýðs og íþróttamála telst rekstur 

félagsmiðstöðvarinnar Drekans, rekstur 

íþróttahúss, rekstur sundlaugarinnar í 

Selárdal, sparkvallar, fótboltavallar og 

leikvalla í þremur hverfum bæjarins. Að 

Mynd 6: Sundlaugin í Selárdal 
(Vopnafjardarhreppur, e.d.). 
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auki flokkast styrkir til íþróttafélagsins Einherja,  Golfklúbbs Vopnafjarðar og 

Hestamannafélagsins Glófaxa undir þennan málaflokk. Tekjur Vopnafjarðarhrepps 

vegna æskulýðs– og íþróttamála árið 2008 voru 4.099 kr. á íbúa, gjöldin voru 

48.572 kr. á íbúa og því var rekstarniðurstaða málaflokksins - 44.473 kr. 

Sameiginlegur kostnaður 

Sameiginlegur kostnaður hjá Vopnafjarðarhreppi samanstendur af rekstri 

hreppsskrifstofu og nefnda sveitarfélagsins að meðtöldum launakostnaði, 

endurskoðun og tölvuþjónustu, kynningarstarfssemi, kostnaði vegna kosninga til 

sveitarstjórna, Alþingis og þjóðaratkvæðagreiðslna ásamt framlögum 

sveitarfélagsins til Sambands sveitarfélaga á Austurlandi og héraðsnefnda. 

Heildartekjur málaflokksins árið 2008 voru 18.912 krónur á hvern íbúa 

sveitarfélagsins og gjöldin voru 78.912. Rekstrarniðurstaða sameiginlegs 

kostnaðar var neikvæður upp á 60.001 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Umferðar– og samgöngumál 

Til umhverfis– og samgöngumála flokkast viðhald gatna innanbæjar, götulýsing, 

snjómokstur, götusópun, umferðarmerkingar og viðhald á gangstéttum. Verkefnin 

eru ýmist boðin út eða unnin af starfsmönnum áhaldahúss Vopnafjarðarhrepps. 

Undanfarin ár hefur verið unnið að endurbótum á Hafnarbyggð og Kolbeinsgötu 

og settar nýjar gangstéttir víða um bæinn. 

Kostnaður vegna umferðar– og samgöngumála árið 2008 var 9.932 kr. á hvern 

íbúa, tekjurnar á móti gjöldunum voru 2.841 kr. og rekstarniðurstaðan  því -7.091 

kr.  

Menningarmál 

Í húsnæði Vopnafjarðarskóla er bókasafn Vopnafjarðar, ekki er um sérstakt 

skjalasafn að ræða en Vopnafjarðarhreppur borgar framlag í Héraðsskjalasafn 

Austurlands. Vopnafjarðarhreppur rekur félagsheimilið Miklagarð og Kaupvang. Í 

Kaupvangi er Vesturfararsetur og Múlastofa sem er sýning á verkum Jónasar og 

Jóns Múla Árnasona. Í Kaupvangi er einnig áðurnefnt Þekkingarnet Austurlands 

með aðsetur og undanfarin sumur hefur upplýsingamiðstöð ferðamanna verið 
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staðsett í Kaupvangi. Í Kaupvangi eru ýmis námskeið og viðburðir. Vikulega er 

prjónakaffi og myndagrúsk, en einnig eru fjarnemar oft í húsinu bæði vegna 

fjarfunda og góðrar aðstöðu til náms.  

Vopnafjarðarhreppur stendur fyrir ýmsum menningarviðburðum á ári hverju, má 

þar nefna fasta liði eins og 17. júní hátíðarhöld, Vopnafjarðardaga og árlega 

jólaskemmtun. Eins tekur hreppurinn þátt í ýmsum óháðum viðburðum með 

styrkjum. 

Minjasafnið Bustarfell er veglegt safn í gömlum burstarbæ. Safnið er hluti af 

Húsasafni Þjóðminjasafns Íslands, en munirnir í bænum, sem eru uppistaða 

safnsins, eru eign Vopnfirðinga. 

Vopnafjarðarhreppur styrkir rekstur Minjasafnsins 

Bustarfells (Þjóðminjasafn, 2010). 

Tekjur Vopnafjarðarhrepps af menningarmálum 

voru 7.607 kr. á hvern íbúa árið 2008, gjöldin voru 

23. 062 kr og rekstarniðurstaða málaflokksins var 

því  -15. 455 kr. ( (  

Umhverfismál 

Til málefna umhverfisins flokkast skógrækt í samvinnu við Skógræktarfélag 

Íslands, Landbótar og Vopnafjarðarhrepps. Þessum málaflokki tilheyrir einnig 

hluti af starfi áhaldahúss og unglingavinnu Vopnafjarðarhrepps á sumrin, þ.e. 

sláttur, fegrun og viðhald girðinga. Einnig flokkast uppsetning á jólaskrauti undir 

þennan málaflokk sem og eyðing á minkum og refum. 

Umhverfisnefnd Vopnafjarðarhrepps hefur veitt viðurkenningar undanfarin ár til 

garða og býla sem þykja skara framúr í fegurð og rækt. 

Tekjufært á umhverfismál voru 2.600 kr. á hvern íbúa Vopnafjarðarhrepps árið 

2008 og gjaldfærðar voru 22.333 kr. Rekstrarniðurstaða umhverfismála var            

–19.734 kr. á íbúa. 

Mynd 7: Minjasafnið Bustarfell 
(Minjasafnið Bustarfell, e.d.) 
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Hreinlætismál 

Vopnafjarðarhreppur sér um sorphreinsun og gámastövar fyrir íbúa 

sveitarfélagsins. Sorp er að hluta til urðað í Vopnafirði en brotajárn er flutt í 

endurvinnslu í gegnum Hringrás. Undir hreinlætismál flokkast einnig 

heilbrigðiseftirlit, skráning og hreinsun hunda og katta og meindýraeyðing. 

Tekjur vegna hreinlætismála árið 2008 voru 7.998 kr. á hvern íbúa, gjöld voru 

14.995 kr. og rekstrarniðurstaða málaflokksins var -6.998 kr. á hvern íbúa. 

Skipulags– og byggingarmál 

Undir skipulags– og byggingarmál heyrir aðalskipulag og deiliskipulag 

Vopnafjarðarhrepps. Byggingarfulltrúi er hluti af starfi fulltrúa 

Vopnafjarðarhrepps, en fulltrúi vinnur daglega náið með sveitarstjóra og kemur að 

ýmsum sviðum, svo sem tómstundasviði, atvinnu– og ferðamálum, 

menningarmálum, íþrótta– og æskulýðsmálum og sem fyrr segir, skipulags– og 

byggingamálum.  

Tekjur skipulags– og byggingamála árið 2008 voru 8.413 kr. á hvern íbúa, gjöldin 

til frádráttar voru 11.605 kr. Rekstrarniðurstaðan var því -3.192 kr. á íbúa. 

Brunamál og almannavarnir 

Slökkvilið er starfrækt á Vopnafirði í samstarfi við Brunavarnir Austurlands.  

Vopnafjarðarhreppur rekur slökkvistöðina, bíla og tæki og greiðir hlutfall af 

launum brunavarða á móti Brunavörnum Austurlands sem sjá um launagreiðslur, 

stjórnun og samhæfingu starfseminnar. Nýr slökkvibíll er í smíðum hjá Sigurjóni 

Magnússyni ehf. á Ólafsfirði, bíllinn er greiddur til helminga af 

Vopnafjarðarhreppi og til helminga af Flugstoðum þar sem hann kemur til með að 

verða nýttur við Vopnafjarðarflugvöll. Slökkvilið Vopnafjarðar hefur verið 

brautryðjandi í starfi og skipulagi hlutastarfaslökkviliða og er til dæmis fyrsta slíka 

slökkviliðið til að setja á fót virkt vaktaskipulag og hefur verið fyrirmynd annarra 

slökkviliða í þeim málum (Björn H. Sigurbjörnsson, munnleg heimild,  22. apríl 

2010). 
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Björgunarsveitin Vopni hefur verið studd af Vopnafjarðarhreppi og hreppurinn á 

fulltrúa í almannavarnarnefnd. 

Engar tekjur voru af málaflokknum árið 2008 en gjöldin voru 12.795 kr. á hvern 

íbúa, því var rekstrarniðurstaðan einnig -12.795 kr. 

Atvinnumál 

Fulltrúi á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps vinnur meðal annars að atvinnumálum og 

nýsköpun í atvinnumálum.  Meðal núverandi verkefna eru „Matargat“, sem er 

félag áhugamanna um matvælaframleiðslu á Vopnafirði og svokallað 

loðnuverkefni í samstarfi við Tríton ehf., Akraborg efh. og Slyng ehf. en verkefnið 

snýr að niðursuðu á hrognafylltri og reyktri loðnu. Vonir standa til að stofnsett 

verði verksmiðja á Vopnafirði til framleiðslu vörunnar (Vopnafjarðarhreppur, 

2010).  

Að auki falla fjallaskil, forðagæsla, fjárgirðingar, tjaldsvæði Vopnafjarðar og 

ferðamál undir þennan málaflokk. 

Tekjur Vopnafjarðarhrepps af málaflokknum árið 2008 voru 9.574 kr. á íbúa, 

gjöldin voru 10.076 kr. og rekstrarniðurstaðan því -501 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins.  

 

3.3  Rekstur Vopnafjarðarhrepps 

Eignir sveitarsjóðs árið 2008 voru 1.117.961.000 kr. sem gerir 1.658.696 kr. á 

hvern íbúa sveitarfélagsins. Skuldir og skuldbindingar voru 696.942.000 kr.  

Eignir og skuldir sveitarsjóðs og B-hluta sveitarsjóðs voru 1.284.204.000  og 

heildar skuldbindingar ársins voru 1.102.096 kr. 

Eins og sést á mynd  8 voru tekjur Vopnafjarðarhrepps árið 2008 samtals 

350.782.000  kr. og skiptust á eftirfarandi hátt:  
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Mynd 8: Tekjuskipting sveitarsjóðs Vopnafjarðarhrepps rekstrarárið 2008. 

 

 Útsvar: 176.595.000 kr. eða 262.010 kr. á hvern íbúa. 

 Framlög úr Jöfnunarsjóði: 148.291.000 kr. eða 220.016 kr. á hvern íbúa. 

 Fasteignaskattur: 21.929.000 kr. eða 32.536 kr. á hvern íbúa. 

 Aðrar tekjur með skattaígildi: 3.967.000 kr. eða 5.886 kr. á hvern íbúa. 

Útgjöld Vopnafjarðarhrepps fóru að mestu í að mæta kostnaði vegna þeirra 

málaflokka sveitarfélaganna sem fjallað er um hér að framan. Útgjaldadreifningu 

hjá Vopnafjarðarhreppi má sjá á mynd 9.  

Eins og hjá flestum sveitarfélögum á landinu er kostnaður við fræðslu– og 

uppeldismál drjúgur, eða 56% af útgjöldum sveitarfélagsins. Þar á eftir er 

sameiginlegur kostnaður, þ.e. rekstur hreppsskrifstofu, sveitarstjórnar, nefnda og 

annars sem fellur undir þennan útgjaldalið, 13% útgjalda sveitarfélagsins voru 

vegna málaflokksins. Æskulýðs– og íþróttamál skipa þriðja sætið með 10% 

útgjalda en Vopnafjarðarhreppur leggur metnað í að búa sem best í haginn fyrir 

æskuna og íþróttaiðkun, t.a.m. greiddi sveitarfélagið niður æfingagjöld 

íþróttafélagsins Einherja vegna fótboltaæfinga yngri flokka á síðasta ári. Þessir þrír 
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Mynd 9: Útgjöld Vopnafjarðarhrepps rekstrarárið 2008. 

 

liðir samtals taka til sín 79% af útgjöldum sveitarfélagsins. Félagsleg aðstoð og 

þjónusta var ekki nema 6% af útgjöldunum árið 2008, en miðað við önnur 

sveitarfélög er þetta tiltölulega lágt hlutfall en samkvæmt Árbók sveitarfélaga 

2009 fóru 11% gjalda aðalsjóðs sveitarfélaga á Íslandi í félagsþjónustuna.  

Brunamál og almannavarnir, umferðar– og samgöngumál, menningarmál, 

hreinlætismál, umhverfismál, atvinnumál, og skipulags– og byggingamál skipta 

með sér þeim 15% af útgjöldum sveitarfélagsins sem eftir standa. Engin útgjöld 

eru til heilbrigðismála hjá Vopnafjarðarhreppi.  

Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur Vopnafjarðarhrepps árið 2008 var 13.1%. 

Skuldir utan lífeyrissjóðsskuldbindinga í hlutfalli við tekjur var 160,1%.  
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Tafla 2: Útgjöld Vopnafjarðarhrepps á hvern íbúa árið 2008. 

Málaflokkur Útgjöld á íbúa  

Félagsþjónusta 27.165 

Menningarmál 15.457 

Hreinlætismál 6.996 

Umhverfismál 19.736 

Sameiginlegur kostnaður 60.001 

Heilbrigðismál 0 

Æskulýðs– og íþóttamál 44.476 

Skipulags– og byggingamál 3.196 

Atvinnumál 499 

Fræðslu– og uppeldismál 255.088 

Brunamál og almannavarnir 12.797 

Umferðar– og samgöngumál 7.091 

Útgjöld alls á íbúa:  452.500 

 

 

Hjá Vopnafjarðarhreppi starfa 70 manns í 47,85 stöðugildum í 12 ólíkum 

stofnunum eða deildum. Tæp 59% starfsmanna og 61,5% stöðugilda tilheyra 

Vopnafjarðarskóla, leikskólanum  Brekkubæ og tónlistarskóla Vopnafjarðar, eða 

málaflokknum fræðslu– og uppeldismál. Skrifstofa Vopnafjarðarhrepps, 

áhaldahúsið, hafnarvörður, húsvörður félagsheimilsins Miklagarðs, 

bókasafnsvörður, starfsmenn íþróttahúss, lyfsölu, heimilishjálpar ásamt 

óstaðsettum starfsmönnum eru 41% starfsmanna í 38,5% stöðugilda 

Vopnafjarðarhrepps. 
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Tafla 3: Fjöldi starfsmanna og stöðugildi hjá Vopnafjarðarhreppi (Lilja Guðríður Ólafsdóttir, 
munnleg heimild, 17. apríl 2010). 

Stofnun/deild Starfsmenn Stöðugildi 

Vopnafjarðarskóli 23 15,86 
Leikskólinn Brekkubær 16 11,57 
Skrifstofa Vopnafjarðarhrepps 5 4,6 
Heimilishjálp 9 2,99 
Lyfsala 2 1,5 
Tónlistarskóli 2 2 
Bókasafn 1 0,8 

Íþróttahús 2 1,5 
Húsvörður Miklagarðs 1 0,53 
Áhaldahús 4 3,9 
Hafnarvörður 1 1 

Óstaðsett 4 1,6 

Samtals: 70 47,85 
 

 

3.4 Stjórnkerfi 

Stjórnkerfi Vopnafjarðarhrepps skiptist í pólitískt kerfi og stjórnsýslu. 

3.4.1 Pólitískt kerfi 

Vopnafjarðarhreppur tilheyrir Norðaustur kjördæmi eftir kjördæmabreytingu sem 

gerð var árið 1999 og flokkast með Austfjörðum hjá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, því er Vopnafjarðarhreppur í Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi. 

Síðasta kjörtímabil voru 11 starfandi nefndir hjá hreppnum. Í hreppsnefnd voru 7 

aðalmenn og 7 varamenn. Með meirihluta fór Listi félagshyggjufólks, K-listi með 

4 fulltrúa. Nýtt afl, N-listi var með 3 kjörna fulltrúa. 

Aðrar nefndir kjörtímabilsins voru Fræðslunefnd, Skipulags- og bygginganefnd, 

Hafnarnefnd, Húsnæðis- og félagsmálanefnd, Landbúnaðarnefnd, 

Menningarmálanefnd, Atvinnumálanefnd, Æskulýðs- og íþróttanefnd, 

Jafnréttisnefnd og Umhverfisnefnd. Nefndarmenn utan hreppsnefndar voru 55.  
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Vopnafjarðarhreppur á fulltrúa í stjórn Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, 

Heilbrigðiseftirlits Austurlands, almannavarnanefndar, Hafnarsambands Íslands, 

Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, Skólaskrifstofu Austurlands, 

félagsmálanefndar Fljótsdalshéraðs, Brunavarna Austurlands, 

atvinnuþróunarsjóðs, Þróunarfélags Austurlands og Drekasvæðis ehf, svo eitthvað 

sé nefnt. 

3.4.2 Stjórnsýsla 

Á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps starfa sveitarstjóri, skrifstofustjóri, gjaldkeri og 

launafulltrúi, skrifstofustúlka og fulltrúi. Starfsmenn skrifstofu eru 5 í 4,6 

stöðugildum.   
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4. Sveitarfélagið Langanesbyggð í dag 

Hér verður fjallað um sveitarfélagið Langanesbyggð, helstu staðreyndir,  þjónustu, 

rekstur, stjórnkerfi og stjórnsýslu. 

4.1 Helstu staðreyndir 

Langanesbyggð er tiltölulega ungt sveitarfélag sem varð til í sameiningarkosningu 

Skeggjastaðarhrepps, með 125 íbúa, og Þórshafnarhrepps, með 417 íbúa, þann 4. 

apríl 2006. Nýja sveitarfélagið var því með 542 íbúa eftir sameiningu. 

Þórshafnarhreppur hafði áður sameinast Sauðaneshreppi árið 1994 (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2008).   

 Langanesbyggð nær frá Hafralónsá í vestri til 

Sandvíkurheiði, Helkunduheiði og Haugsöræfa í 

suðri. Langanesið sjálft er um 40 km. langt og 

endar í lítilli tá sem nefnist Fontur. Tveir 

þéttbýliskjarnar eru í Langanesbyggð, Þórshöfn og 

Bakkafjörður. Við Gunnólfsvíkurfjall syðst á 

Langanesi eru skil milli landsfjórðunga. 

Þórshafnarhreppur tilheyrði Norður Þingeyjarsýslu en Skeggjastaðarhreppur 

tilheyrði Norður Múlasýslu en flutti yfir sýslumörk við sameininguna. Sunnan 

megin við Langanes er Bakkaflói en inn af honum liggja þrír firðir, Finnafjörður, 

Miðfjörður og Bakkafjörður. Innst í Bakkafirði eru Skeggjastaðir en 

þéttbýliskjarninn Höfn í Bakkafirði, í daglegu tali nefndur Bakkafjörður, er sunnan 

til í firðinum.  

Samkvæmt Landnámu nam Gunnólfur kroppa, sonur Þóris haukanefs hersis 

Gunnólfsvík og Gunnólfsfell á Langanesi, hann byggði sér bæ í Fögruvík.  Finni 

nam Finnafjörð og Viðfjörð.  Hróðgeir hinn hvíti Hrappsson nam Sandvík norðan 

Digraness allt til Viðfjarðar og byggði sér bæ á Skeggjastöðum (Íslendingasögur, 

1953, bls. 175).   

Mynd 10: Langanesbyggð 

(Fjölmenningarsetur, e.d.). 
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Þórshöfn á Langanesi fékk löggildingu sem verslunarstaður árið 1846 en þó hafði 

staðarins verið getið í leyfisbréfum erlendra kaupmanna allt frá því á 16. öld. 

Ørum & Wulff hófu verslun á Þórshöfn árið 1897, þá höfðu þeir verið með verslun 

á Vopnafirði í 83 ár. Þeir byggðu myndarleg verslunarhús sem enn standa. Árið 

1918 var verslunin seld Jóhanni Tryggvasyni og Jóni Björnssyni og ráku þeir 

verslunina til 1946. Árið 1911 var Kaupfélag Langnesinga stofnað. Í gegnum 

tíðina rak Kaupfélagið verslun, sláturhús, hraðfrystihús, fiskimjölsverskmiðju og 

verkstæði (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1984, bls. 229–231). 

Bakkafjörður varð löggildur verslunarstaður árið 1885 en Ørum & Wulff,  á 

Vopnafirði, hófu verslun og fiskmóttöku þar 1888. Halldór Runólfsson hóf verslun 

á Bakkafirði árið 1900 og rak hann þar verslun, útgerð og fiskvinnslu til 1920. Þá 

tók við dönsk selstöðuverslun til 1936 þegar Kaupfélag Langnesinga hóf 

verslunarrekstur á Bakkafirði (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989, bls. 

562). 

 

Mynd 11: Íbúafjöldi í Langanesbyggð (Hagstofa Íslands, 1997, bls. 80 og hagstofa.is, 
2010) 

Þórshafnarhreppur var stofnaður árið 1946 og kemur því ekki fram í manntalinu 

árið 1703. Skráðir íbúar í Sauðaneshreppi á Langanesi voru 106 miðað við 
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manntalið 1703 (Lýður Björnsson, 1972, bls. 92). Árið 1901 voru íbúarnir orðnir 

350. Íbúum hreppsins fjölgaði stöðugt fram til 1940 en þá voru þeir orðnir 533. 

Árið 1946 var Þórshafnarhreppur stofnaður, urðu þá íbúar Sauðaneshrepps 

einungis 153. Síðan þá var stöðug fólksfækkun í hreppnum. Árið 1990 voru íbúar 

48 og árið 1994 sameinaðist Sauðaneshreppur Þórshafnarhreppi.  

Eins og sést á mynd 11 hefur íbúaþróun í Þórshafnarhreppi frá árinu 1946  tekið 

litlum breytingum en við stofnun sveitarfélagsins voru íbúarnir 363 (Tómas 

Einarsson og Helgi Magnússon, 1989, bls. 562). Flestir voru í sveitarfélaginu árið 

1980 eða 439 íbúar. Nokkur fækkun hefur verið í sveitarfélaginu eins og víða 

annars staðar á landsbyggðinni undanfarna áratugi. Íbúatala Þórshafnarhrepps árið 

2005, ári fyrir sameiningu við Skeggjastaðarhrepp, var 417. 

Í manntalinu 1703 voru íbúar í Skeggjastaðarhreppi 100. Nokkuð hafði fjölgað í 

sveitarfélaginu 1901 en þá voru íbúarnir orðnir 249. Fólksfjöldi í 

Skeggjastaðarhreppi náði hámarki árið 1929 er 309 manns voru búsettir í 

hreppnum. Síðan fækkaði fólki jafnt og þétt, en svo fjölgaði lítillega aftur frá 

1980-2000. Íbúafjöldi í Skeggjastaðahreppi var 125 ári fyrir sameiningu við 

Þórshafnarhrepp. 

Langanesbyggð varð til við sameiningu Þórshafnarhrepps og Skeggjastaðarhrepps 

10. júní 2006. Íbúafjöldi nýs sveitarfélags var 518 1. desember 2006. 1. desember 

2009 hafði fjölgað um 1 í sveitarfélaginu.  

 

4.2 Þjónusta Langanesbyggðar 

Hér verður farið yfir hvernig þjónustu og rekstri er háttað í Langanesbyggð. Allar 

rekstrartölur eru úr Árbók sveitarfélaga 2009. Íbúar í Langanesbyggð 1. desember 

2008 voru 511 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009).  

Fræðslu– og uppeldismál 

Fræðslumál skipa stóran sess hjá Langanesbyggð. Sveitarfélagið rekur 

grunnskólann á Bakkafirði, grunnskóla Þórshafnar, leikskólann Krakkakot á 
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Bakkafirði, leikskólann Barnaból á Þórshöfn og tónlistarskóla Þórshafnar. 

Langanesbyggð kaupir sérfræðiþjónustu af fræðslu- og menningarsviði 

Norðurþings vegna námserfiðleika, þroskahamlana, sálfræðiaðstoðar og annarra 

frávika í námi og þroska nemenda  á Þórshöfn og Bakkafirði. 

Menntasetrið á Þórshöfn opnaði formlega hausið 2009. Setrið er rekið sem 

þróunarverkefni Langanesbyggðar, Framhaldsskólans á Laugum og 

Þekkingarseturs Þingeyinga. Auk þess að sinna símenntun, endurmenntun og 

námskeiðahaldi allt frá Bakkafirði til Raufarhafnar er einnig boðið upp á 

framhaldsskólanám í dagsskóla frá Laugum við Menntasetrið.  

Skólaárið 2009-2010 voru um 80 nemendur í 1.–10. bekk í grunnskóla Þórshafnar 

og  um 16 nemendur í 1.–7. bekk í grunnskóla Bakkafjarðar. Árið 2008 voru 

brúttógjöld vegna grunnskólanna beggja í Langanesbyggð 137.313.333 kr.  

Stöðugildi kennara með réttindi voru  7,2  og stöðugildi leiðbeinanda voru 9,4. 

Stöðugildi annarra starfsmanna voru  engin, samtals voru árið 2008 16,6  

stöðugildi í grunnskólum Langanesbyggðar. 

Í leikskólanum Bjarnabóli og leikskólanum Krakkakoti voru gjöld ársins 2008 

41.155.000 kr. en tekjur 9.311.000. 41 barn var á leikskólanum og heilsdags ígildi 

voru 39. Stöðugildi leikskólakennara voru 3 og ófaglærðra starfsmanna 6,7, 

samtals voru því 9,7 stöðugildi á leikskólum Langanesbyggðar. 

Tekjur Langanesbyggðar á hvern íbúa vegna fræðslumála árið 2008 voru 46.051 

kr. Gjöld vegna málaflokksins voru 382.524kr., rekstrarniðurstaða ársins var því        

-336.473 kr. á hvern íbúa árið 2008. 

Félagsþjónusta 

Langanesbyggð er aðili að Félagsþjónustu Norðurþings sem hét áður Félags- og 

skólaþjónusta Þingeyinga. Fulltrúar félagsþjónustunnar eru með aðsetur á Húsavík 

en koma reglulega til Langanesbyggðar. Félagsþjónustan fer með málefni fatlaðra, 

aldraðra, barnavernd, fjölskylduvernd, fjárhagsaðstoð, heimaþjónustu, ráðgjöf, 

forvarnir, jafnréttismál, sálfræðiþjónustu, og námskeið svo eitthvað sé nefnt.  
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Langanesbyggð sér alfarið um greiðslu húsaleigubóta og mannaráðningar í 

heimilishjálp. 

Tekjur Langanesbyggðar af félagsþjónustunni árið 2008 voru 2.748 kr. á íbúa en 

gjöldin 28.832 kr. Rekstrarniðurstaða málaflokksins var því -26.084 kr. á íbúa. 

Íþrótta-, tómstunda– og vímuvarnarmál 

Til íþrótta- og tómstundamála telst rekstur íþróttahúss og sundlaugar á Þórshöfn,  

sparkvallar, fótboltavallar og leikvalla í hverfum bæjarins. Að auki flokkast styrkir 

til Ungmennafélags Langanesbyggðar og 

rekstur félagsmiðstöðvarinnar Svartholsins til 

málaflokksins. Langanesbyggð hefur á sínum 

snærum menningar– og æskulýðsfulltrúa. 

Tekjur Langanesbyggðar vegna íþrótta- 

tómstunda– og vímuvarnarmála árið 2008 voru 

16.720 kr. á íbúa, gjöldin voru 111.924 kr. á íbúa 

og því var rekstrarniðurstaðan -95.204 kr. á íbúa. 

Sameiginlegur kostnaður 

Sameiginlegur kostnaður hjá Langanesbyggð samanstendur af rekstri 

sveitarstjórnarskrifstofu og nefnda sveitarfélagsins að meðtöldum launakostnaði, 

endurskoðun og tölvuþjónustu, kynningarstarfssemi, kostnaði vegna kosninga til 

sveitarstjórna, Alþingis og þjóðaratkvæðagreiðslna. Einnig greiðir sveitarfélagið 

framlög til Eyþings (sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum), og 

Héraðsnefndar Þingeyinga ásamt Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga. 

Heildartekjur málaflokksins árið 2008 voru 51.205 krónur á hvern íbúa 

sveitarfélagsins og gjöldin voru 125.843. Rekstrarniðurstaða sameiginlegs 

kostnaðar var  -74.638 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Umferðar– og samgöngumál 

Til umhverfis og samgöngumála flokkast viðhald gatna innanbæjar, götulýsing, 

snjómokstur, götusópun, umferðarmerkingar og viðhald á gangstéttum. Áhaldahús 

Mynd 12: Íþróttamiðstöðin á  
Þórshöfn (Bakkafjörður í 
Langanesbyggð, 2006). 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

43 

 

Langanesbyggðar sér að mestu um daglega framkvæmd en stærri verk eru boðin 

út. 

Undanfarið ár hefur verið lyft grettistaki í þessum málaflokki þar sem bundið 

slitlag var lagt á flestar götur Þórshafnar. 

Kostnaður vegna umferðar– og samgöngumála árið 2008 var  4.457 kr. á hvern 

íbúa, tekjurnar á móti gjöldunum voru  11.401 kr. og rekstrarafgangur 6.944 kr.  

Menningarmál 

Á Þórshöfn er  bókasafn staðsett á efri hæð íþróttamiðstöðvarinnar. 

Langanesbyggð rekur félagsheimilið Þórsver og 

Sauðaneshús. Sauðneshús er  steinhús á Sauðanesi 

sem Séra Vigfús Sigurðsson lét byggja úr tilhöggnu 

grjóti á árunum 1879–1880 (Friðrik G. Olgeirsson, 

1998, bls. 120). Í Sauðaneshúsi er minjasýning, 

upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn og veitingasala. 

Þar er starfsmaður í fullu starfi sumarlangt. 

Langanesbyggð stendur fyrir ýmsum menningarviðburðum á ári hverju, þar bera 

hæst Kátir dagar sem eru bæjarhátíð Þórshafnar. Kátir dagar eru haldnir um miðjan 

júlí. Eins tekur hreppurinn þátt í ýmsum óháðum viðburðum með styrkjum. 

Tekjur Langanesbyggðar af menningarmálum voru 2.726 kr. á hvern íbúa árið 

2008, gjöldin voru 28.333 kr og rekstrarniðurstaða málaflokksins var því -25.607 

kr.( (  

Umhverfismál 

Til málefna umhverfisins flokkast hluti af starfi áhaldahúss og unglingavinnu 

Langanesbyggðar á sumrin, þ.e. sláttur, fegrun og viðhald girðinga. Einnig 

flokkast uppsetning á jólaskrauti undir þennan málaflokk sem og eyðing á minkum 

og refum. 

Mynd 13: Sauðaneshús 
(Langanesbyggð, e.d.). 
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Tekjufært á umhverfismál voru 978 kr. á hvern íbúa Langanesbyggðar árið 2008 

og gjaldfærðar voru 14.330 kr. Rekstrarniðurstaða umhverfismála var -13.351 kr. á 

íbúa. 

Hreinlætismál 

Langanesbyggð sér um sorphreinsun og gámastöðvar fyrir íbúa sveitarfélagsins. 

Sorp er að hluta til urðað á Langanesi en brotajárn er flutt í endurvinnslu í gegnum 

Hringrás. Undir hreinlætismál flokkast einnig heilbrigðiseftirlit, skráning og 

hreinsun hunda og katta og meindýraeyðing. 

Unnið er að breytingum á sorphreinsun á Langanesi þar sem stefnt er að meiri 

flokkun sorps og endurvinnslu á komandi árum. 

Tekjur vegna hreinlætismála árið 2008 voru 11.187 kr. á hvern íbúa, gjöld voru 

16.755  kr. og rekstrarniðurstaða málaflokksins var -5.567 kr. á hvern íbúa. 

Skipulags– og byggingarmál 

Undir skipulags– og byggingarmál heyrir aðalskipulag og deiliskipulag 

Langanesbyggðar. Byggingarfulltrúi er ráðinn í samstarfi við önnur sveitarfélög í 

Þingeyjarsýslum og er hann staðsettur á Húsavík.  

Tekjur skipulags– og byggingarmála árið 2008 voru engar en gjöldin voru 13.780 

kr. Rekstrarniðurstaðan var því -13.780 kr. á íbúa. 

Brunamál og almannavarnir 

Slökkvilið er starfrækt í Langanesbyggð. Slökkviliðsstjóri er í 50% starfi, 

sveitarfélagið rekur einnig slökkvistöðina, bíla og tæki. 

Björgunarsveitirnar Hafliði á Þórshöfn og Örn á Bakkafirði hafa verið studdar af 

Langanesbyggð og sveitarfélagið á fulltrúa í almannavarnarnefnd. 

Tekjur Langanesbyggðar af málaflokknum árið 2008 voru 14.396 kr. en gjöldin 

voru 31.578 kr. á hvern íbúa, því var rekstrarniðurstaðan -17.182 kr. 
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Atvinnumál 

Atvinnumál hjá Langanesbyggð eru talsvert stærri útgjaldaliður en hjá 

Vopnafjarðarhreppi. Árið 2008 var kostnaður vegna málaflokksins 12.879.000 kr. 

hjá Langanesbyggð á móti 336.000 kr. hjá Vopnafjarðarhreppi. Stærstur hluti 

þessara gjalda voru til verkefna tengdum landbúnaði, eða 10.991.000 kr. Einnig 

voru framlög til ferðamála og í sameiginlega liði.  

Tekjur Langanesbyggðar af málaflokknum árið 2008 voru 10.648 kr. á íbúa, 

gjöldin voru  kr. 35.843 kr. og rekstrarniðurstaðan því- 25.194  kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins.  

4.3 Rekstur Langanesbyggðar 

Eignir sveitarsjóðs Langanesbyggðar árið 2008 voru 949.096.000 kr. eða 

1.857.330 kr. á hvern íbúa. Skuldir og skuldbindingar voru 473.705.000 kr. Eignir 

og skuldir sveitarsjóðs og B-hluta sveitarsjóðs voru 1.077.334.000 kr. og heildar 

skuldbindingar ársins voru 658.988.000 kr.  

  

Mynd 14: Tekjuskipting sveitarsjóðs Langanesbyggðar 2008. 

Tekjur Langanesbyggðar vegna ársins 2008 samtals 310.968.000 kr. og skiptust á 

eftirfarandi hátt:  
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 Útsvar: 127.344.000 kr. 

 Fasteignaskattur: 19.843.000 kr. 

 Framlög úr jöfnunarsjóði: 161.646.000 kr. 

 Aðrar tekjur með skattaígildi: 2.135.000 kr. 

Tekjuskiptinguna má sjá á mynd 14. 

Líkt og hjá öðrum sveitarfélögum á Íslandi er stærsti útgjaldaflokkur 

Langanesbyggðar fræðslu– og uppeldismál, eða 52%. Það er ívið hærra en 

landsmeðaltalið sem var 48,5% árið 2008 en þó talsvert lægra en hlutfallið hjá 

Vopnafjarðarhreppi sem var 56%.  Hjá Langanesbyggð er kostnaður vegna 

íþrótta– og æskulýðsmála næst stærsti rekstrarliðurinn með 15% útgjalda og svo 

sameiginlegur kostnaður með 11% af útgjöldum sveitarfélagsins. Athyglisvert er  

  

Mynd 15: Útgjöld Langanesbyggðar 2008. 

að hjá Vopnafjarðarhreppi er þessu öfugt farið en sem fyrr segir er sameiginlegur 

kostnaður 13% af útgjöldum Vopnafjarðarhrepps og íþrótta– og æskulýðsmál 
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10%. Til samanburðar er meðaltalið á landsvísu 12,4% til íþrótta– og 

æskulýðsmála og 7,6% til sameiginlegs kostnaðar á sama rekstrartímabili. Stærsti 

útgjaldaliðurinn í íþrótta– og æskulýðsmálum hjá Langanesbyggð er 

rekstrarkostnaður íþróttahúss og sundlaugar. Fræðslu– og uppeldismál, íþrótta– og 

æskulýðsmál og sameiginlegur kostnaður bera samtals 78% af útgjöldum 

Langanesbyggðar. Fjórði stærsti útgjaldaflokkurinn er félagsþjónusta sem þó er 

ekki nema 4% af útgjöldum sveitarfélagsins á móti 11% landsmeðaltali og 6% hjá 

Vopnafjarðarhreppi.  Brunamál og almannavarnir, umferðar– og samgöngumál, 

menningarmál, hreinlætismál, heilbrigðismál, umhverfismál, atvinnumál, og 

skipulags– og byggingarmál skipta með sér þeim 18% af útgjöldum 

sveitarfélagsins sem eftir standa. 

Tafla 4: Útgjöld Langanesbyggðar á hvern íbúa árið 2008. 

Málaflokkur Útgjöld á íbúa  

Félagsþjónusta 26.080 

Menningarmál 25.609 

Hreinlætismál 5.569 

Umhverfismál 13.350 

Sameiginlegur kostnaður 74.634 

Heilbrigðismál 4.524 

Æskulýðs– og íþóttamál 95.198 

Skipulags– og byggingarmál 13.781 

Atvinnumál 25.204 

Fræðslu– og uppeldismál 336.470 

Brunamál og almannavarnir 17.184 

Umferðar– og samgöngumál 6.947 

Útgjöld alls á íbúa:  644.550 

 

Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur Langanesbyggðar árið 2008 var 8,5%. 

Skuldir utan lífeyrissjóðsskuldbindinga í hlutfalli við tekjur var 110,9% 

Hjá Langanesbyggð eru 54,21 stöðugildi í 13 ólíkum stofnunum eða deildum.  

Tæp 57% stöðugilda tilheyra grunnskólanum á Þórshöfn, grunnskólanum á 
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Bakkafirði, leikskólanum Krakkakoti og leikskólanum Barnabóli, eða 

málaflokknum fræðslu– og uppeldismál. Skrifstofa Langanesbyggðar, 

áhaldahúsið, hafnarvörður, menningarfulltrúi, bókasafnsvörður, starfsmenn 

íþróttahúss, dvalarheimilis, slökkviliðs og heimilishjálpar eru í 42,8% stöðugilda 

Langanesbyggðar. 

Tafla 5: Stöðugildi hjá Langanesbyggð. 

Stofnun/deild Stöðugildi 

Grunnskólar 21,34 

Leikskólar 9,69 
Skrifstofa Langanesbyggðar 3 
Heimilishjálp 1 
Dvalarheimili 12,15 
Bókasafn 0,16 

Íþróttahús 1,62 

Menningarfulltrúi 1 

Áhaldahús 2,75 

Hafnarvörður 1 

Slökkvilið 0,5 

Samtals: 54,21 

 

4.4 Stjórnkerfi 

Stjórnkerfi Langanesbyggðar skiptist í pólitískt kerfi og stjórnsýslu. 

4.3.1 Pólitískt kerfi 

Langanesbyggð tilheyrir Norðaustur kjördæmi eftir kjördæmabreytingu sem gerð 

var árið 1999 og flokkast með Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslum hjá  Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga, því er Langanesbyggð hluti af Eyþingi. 

Síðasta kjörtímabil voru 9 starfandi nefndir hjá Langanesbyggð. Í sveitarstjórn 

voru 7 aðalmenn og 7 varamenn. Með meirihluta fór X-motor listi (M)  með 1 

fulltrúa og Listi komandi framtíðar (K) með 3 fulltrúa. Í minnihluta var Samstarf 

til sóknar (O) með 3 kjörna fulltrúa.  

Aðrar nefndir kjörtímabilsins voru húsnæðisnefnd, atvinnumálanefnd, 

hafnarstjórn, umhverfis-, skipulags,- og byggingarnefnd, fræðslu- og 
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menningarnefnd, íþrótta- og tómstundanefnd, landbúnaðarnefnd og 

fjallaskilanefnd. Nefndarmenn utan sveitarstjórnar voru 34.  

Að auki á Langanesbyggð fulltrúa í vímuvarnarráði sem er ekki eiginleg nefnd á 

vegum sveitarfélagsins heldur samstarf skólanna, íþróttafélagsins, sveitarfélagsins, 

foreldra, lögreglu og heilbrigðisstofnunar. 

Langanesbyggð á fulltrúa í almannavarnanefnd, Héraðsnefnd Þingeyinga, 

Heilbrigðsnefnd Norðurlands eystra og varamann í stjórn Eyþings. 

4.3.2 Stjórnsýsla 

Á skrifstofu Langanesbyggðar starfa sveitarstjóri, fulltrúi sveitarstjóra og gjaldkeri 

í þremur stöðugildum.  
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5. Sameinað sveitarfélag Vopnafjarðarhrepps og 

Langanesbyggðar 

Hér verður fyrst fjallað um atvinnulíf Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar, 

afmörkun samgöngusvæða, atvinnusvæða og skólasvæða. Síðan verður fjallað um 

rannsókn á hugsanlegum áhrifum sameiningar sveitarfélaganna tveggja og þá 

sérstaklega litið til tekna, skulda og þeirra málaflokka sem taka til sín yfir 5% af 

skatttekjum annars hvors sveitarfélagsins. 

5.1 Atvinnugreining Vopnafjarðarhrepps 

Fiskvinnsla er stærsti atvinnuvegur á Vopnafirði. 1. október 2004 sameinaðist 

Tangi hf. á Vopnafirði,  HB Granda og Svani RE. Sameinuð fyrirtækin heita HB 

Grandi.  HB Grandi á og rekur uppsjávarfrystihús og fiskimjölsverksmiðju ásamt 

fiskiðjuveri á Vopnafirði, en þar starfa að jafnaði um 50 manns árið um kring.   

Ásamt fiskvinnslu eru landbúnaður og þjónusta fyrirferðarmestu atvinnugreinarnar 

á Vopnafirði en miðað við stærð sveitarfélagsins eru störfin tiltölulega fjölbreytt.   

Fjölbreyttur landbúnaður er stundaður í Vopnafirði en hæst ber að nefna 

sauðfjárrækt, kúabú og minkabú. 

Eftir að Byggðastofnun hætti að safna gögnum um atvinnugreiningu svæða í 

svokallaðan Byggðabrunn árið1997 liggja ekki fyrir opinber gögn um greiningu á  

Tafla 6: Fjöldi og skipting fyrirtækja og starfa í Vopnafjarðarhreppi. 

 

 

atvinnustigi á Vopnafirði. Því var gerð óformleg samantekt í tengslum við þetta 

verkefni. Samkvæmt henni voru 89 fyrirtæki í Vopnafjarðarhreppi vorið 2010 og 

Í mars 2009 Fyrirtæki Störf 

Landbúnaður og fiskveiðar 30 75 

Iðnaður 9 29 
Fiskvinnsla 1 50 
Þjónusta 37 68 
Opinber stjórnsýsla 3 6 
Fræðslustarfsemi 4 36 
Heilbrigðis– og félagsþjón. 5 23 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

51 

 

287 störf. Ekki eru öll þessi störf með 100% starfshlutfall. Í landbúnaði og 

fiskveiðum voru 30 fyrirtæki og 75 störf. Iðnaðarmenn voru 29 í 9 fyrirtækjum. 

Við fiskvinnslu störfuðu um 50 manns í einu fyrirtæki. Þjónusta var fjölbreytt eða 

68 störf í 37 þjónustufyrirtækjum. Við opinbera stjórnsýslu, fræðslustarfsemi og 

heilbrigðis– og félagsþjónustu voru 65 starfsmenn í 12 fyrirtækjum.
2
 

5.2 Atvinnugreining Langanesbyggðar 

Fiskveiðar og fiskvinnsla er einn helsti burðarás atvinnu í Langanesbyggð. 

Hraðfrystistöð Þórshafnar er stærsti atvinnuveitandi í Langanesbyggð. Ísfélag 

Vestmannaeyja keypti Hraðfrystistöð Þórshafnar í febrúar 2007 og rekur þar 

fiskimjöls- og lýsisverksmiðju og frystihús þar sem unnin er bolfiskur og 

uppsjávarafurðir (Ísfélagið, 2010).  

Landbúnaður er stundaður af metnaði og sauðfjárbúskapur stendur traustum fótum. 

Meðal annars eru ræktaðir hrútar til undaneldis á sæðingastöðvum. 

Tafla 7: Fjöldi og skipting fyrirtækja og starfa (Byggðastofnun, 2008, bls. 92). 

Í maí 2007 Fyrirtæki Störf 

Fjöldi 67 233 

Landbúnaður og fiskveiðar 25 97 

Iðnaður 4 12 

Fiskvinnsla 4 40 

Þjónusta 26 41 

Opinber stjórnsýsla 3 16 

Fræðslustarfsemi 3 15 

Heilbrigðis– og félagsþjónusta 2 12 

 

Þjónustustig í Langanesbyggð er ágætlega hátt miðað við sambærileg sveitarfélög 

sem eiga við langvarandi fólksfækkun að stríða en 12,8% fólksfækkun varð á 

tímabilinu 1991–2006. 

                                                 
2
 Sjá viðauka 2 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

52 

 

Í Langanesbyggð voru 67 fyrirtæki með 233 störf árið 2006. Þar af voru 26 

fyrirtæki í þjónustugreinum, 25 fyrirtæki í landbúnaði og fiskveiðum. Í fiskvinnslu 

voru 40 störf og í opinberri þjónustu voru 43 störf. 

Í skýrslu Byggðastofnunar um byggðarlög með viðvarandi fólksfækkun er gerð 

SVÓT greining á Langanesbyggð. SVÓT greining er aðferð í stefnumótaðri 

áætlunargerð sem er notuð til að meta Styrkleika, Veikleika, Ógnanir og Tækifæri 

í  skipulagsgerð eða verkefni.  Í SVÓT greiningu þarf að skilgreina markmið 

fyrirtækisins eða verkefnisins og greina innri og ytri þætti sem eru vilhallir og 

óvilhallir því að ná markmiðunum.  Mikilvægt er að nota niðurstöður SVÓT 

greiningarinnar til að nota styrkleikana, stoppa veikleikana, nýta tækifærin og 

verjast ógnununum, fyrirtækinu til framdráttar (Thompson, Strickland og Gamble, 

2010, bls. 106–107). 

Styrkleikar Langanesbyggðar liggja í grunnatvinnuvegunum landbúnaði og 

sjávarútvegi, í fjölda ungs fólks á svæðinu og jákvæðu viðhorfi þeirra til svæðisins 

sem endurspeglast í húsnæðiskaupum ungs fólks í Langanesbyggð.  

 

Mynd 16: SVÓT greining Langanesbyggðar. 

Veikleikar sveitarfélagsins liggja í fjarlægð frá höfuðborginni og öðrum stórum 

þjónustukjörnum, slæmum samgöngum og því lakari heilbrigðisþjónustu og 

veikari búsetuskilyrðum. Á það ber þó að benda að verið er að vinna í 

samgöngubótum með nýjum Norðausturvegi um Hófaskarð.  

•Tækifæri•Ógnanir

•Veikleikar•Styrkleikar

Ungt fólk, 
jákvæðni, 

landbúnaður, 
sjávarútvegur

Fjarlægð frá 
þjónustukjarna, 

slæmar 
samgöngur,  

búsetuskilyrði  
heilbrigðis 
þjónusta

Sérhæfing í 
vinnslu 

sjávarafurða, 
íshafssiglingar, 

Olíuleit og 
olíuvinnsla á 
Drekasvæði

Uppbygging og 
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Ógnanir Langanesbyggðar felast einna helst í aflabresti en minnkandi 

uppsjávarafli undanfarin ár hefur komið illa við atvinnurekstur í Langanesbyggð. 

Uppbygging og þensluáhrif frá svæðum á Austanlandi og Húsavík fela einnig í sér 

ógnanir fyrir jaðarsvæði eins og Langanesbyggð (Byggðastofnun, 2008, bls. 91–

92). 

Tækifæri Langanesbyggðar felast í sérhæfingu í vinnslu sjávarafurða, 

íshafssiglingum og olíuleit og olíuvinnslu á Drekasvæðinu. 

Draga má þá ályktun að ef formleg SVÓT greining yrði gerð fyrir 

Vopnafjarðarhrepp myndi hún sýna mjög svipaða niðurstöðu og SVÓT greining 

hjá Langanesbyggð. Styrkleikar Vopnafjarðarhrepps liggja í landbúnaði og 

 

Mynd 17: SVÓT greining Vopnafjarðarhrepps. 

sjávarútvegi eins og hjá Langanesbyggð. Fjarlægð frá stærri þjónustukjörnum er 

svipuð og samgöngur eru tiltölulega slæmar enn sem komið er en unnið er að 

úrbótum og verið er að leggja nýjan veg frá Háreksstaðaleið eftir 

Vopnafjarðarheiði niður í Vesturárdal.  Ógnanir felast í aflabresti og aðdráttarafli 

stærri sveitarfélaga og tækifæri Vopnafjarðarhrepps í sérhæfingu í vinnslu 

sjávarafurða, landbúnaði, íshafssiglingum og olíuleit og olíuvinnslu á 

Drekasvæðinu eru hin sömu og hjá Langanesbyggð. 
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5.3 Afmörkun samgöngusvæða, atvinnusvæða og 

skólasvæða 

Við athugun á sameiningu sveitarfélaga er ekki úr vegi að líta til stærðar 

atvinnusvæðis sameiginlegs sveitarfélags. Á Íslandi hafa vegalengdir sem fólk 

ferðast til að sækja vinnu verið að lengjast undanfarin ár, einkum á suðvestur 

horninu en 30 mínútna akstur um veg sem er alla jafna fær þykir í lengsta lagi 

nema í undantekningartilvikum. Þeir þættir sem hafa áhrif á hversu langt fólk er til 

í að ferðast til og frá vinnu eru helst sérhæfni og eðli starfa, laun, viðhorf 

vinnuveitenda og skattareglur (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2003, 

bls. 21).
 
 

Á milli Þórhafnar og Vopnafjarðar eru 70 km. og er svæðið því á mörkum þess að 

vera sama samgöngusvæði, en Vegagerðin metur það svo að fyrir þjónustusvæði 

sé hámarksfjarlægð frá þjónustumiðstöð (þéttbýli) 80-100 km. á snjóléttum 

svæðum og 60–70 km. á snjóþungum svæðum (Vegagerðin, 2000, bls. 17). Ef litið 

er til fjarlægðar frá Þórshöfn til annarra þjónustusvæða þá þarf að fara alla leið til 

Húsavíkur eða til Egilsstaða til að komast í stærra þjónustusvæði en Vopnafjörður 

er. Frá Þórshöfn til Húsavíkur eru 144 km. ef farið er yfir Öxarfjarðarheiði, sem er 

einungis sumarvegur, og fyrir Tjörnesið en 213 km. ef Melrakkasléttan er farin. 

Hinn nýi Norðausturvegur um Hófaskarð styttir leiðina í 159 km. árið um kring. 

Til Egilsstaða eru 205 km. en leiðin myndi styttast í 163 km. með göngum undir 

Hellisheiði (Vegagerðin, 2010). Íbúar á Þórshöfn sækja þjónustu til Vopnafjarðar 

eins og staðan er í dag, má þar nefna hárgreiðslustofur og verslanir. Vopnfirðingar 

sækja ekki mikið þjónustu til Þórshafnar, ef frá eru taldar einstaka skemmtanir og 

viðburðir eins og Kátir dagar.  

Ef rannsóknarboranir eftir olíu og jarðgasi verða á Drekasvæðinu og olía finnst á 

Drekasvæðinu er hagkvæmasta landsvæðið fyrir athafnasvæði fyrir þjónustu í 

vinnsluborana og vinnslutíma í Gunnólfsvík. Er það niðurstaða úttektar sem gerð 

var fyrir Iðnaðarráðuneytið, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhrepp í september 

2008 (Hafsteinn Helgason og Emil Ágústsson, 2008, bls. 47-48). Gunnólfsvík er 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

55 

 

12 km. frá Þórshöfn og 58 km. frá Vopnafirði og er því á sama atvinnusvæði og 

bæði Þórshöfn og Vopnafjörður, þó að akstur frá Vopnafirði til Gunnólfsvíkur taki 

meira en 30 mínútur. Því er ljóst að miklir hagsmunir eru í húfi fyrir bæði 

sveitarfélögin ef olía og/eða gas finnst á Drekasvæðinu og atvinnulíf á svæðinu 

tæki mikinn fjörkipp. 

5.4 Tekjur og gjöld 

Heildar skatttekjur sameinaðs sveitarfélags Vopnafjarðarhrepps og 

Langanesbyggðar árið 2008 hefðu verið tæpar 662 milljónir, eða 558.439 kr. á 

hvern íbúa. Heildar skuldir og skuldbindingar A- og B- hluta sveitarsjóðs hefðu 

verið  3.532.185.000 eða 2.980.747 kr. á hvern íbúa.  

Tafla 8: Tekjur sveitarfélaganna árið 2008.  

 V-heild V á íbúa L-heild L á íbúa V+L V+L 

Útsvar 
176.595.000 

 

262.010 127.344.000 249.206 303.939.000 256.489 

Framlög úr jöfnunarsjóði 
148.291.000 220.016 161.646.000 316.333 309.937.000 261.550 

Fasteignaskattur 
21.929.000 32.536 19.843.000 38.832 41.772.000 35.251 

Skattaígildi 
3.967.000 5.886 2.135.000 4.178 6.102.000 5.149 

Samtals: 350.782.000 520.448 310.968.000 608.548 661.750.000 558.439 

 

Veltufjárhlutfall (e. current ratio) er reiknað með því að veltufjármunum (e. 

current assets) er deilt í skammtímaskuldirnar (e. current liabilities). 

Veltufjárhlutfall er kennitala sem er notuð til að meta greiðsluhæfi og gjaldþol 

fyrirtækja. Ef hlutfallið fer undir 1 er það vísbending um að fyrirtækið geti lent í 

greiðsluerfiðleikum á næsta ári þar sem veltufé fyrirtækisins nægir ekki fyrir 

skammtímaskuldum sem gjaldfalla á næsta rekstrarári. Veltufjárhlutfall 

Vopnafjarðarhrepps er 1,14
3
 og sýnir það ágætis hæfi til að inna af hendi 

                                                 
3
 Veltufjármunir V: 376.406.000, skammtímaskuldir V: 329.558.000 
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nauðsynlegar greiðslur næstu 12 mánuði. Veltufjárhlutfall Langanesbyggðar er 

1,89
4
 og sveitarfélagið er því vel í 

stakk búið til að mæta 

skuldbindingum sínum næsta 

rekstrarár.  

Eiginfjárhlutfall (e. equity ratio) 

sýnir fjárhagslegan styrk og gefur 

til kynna hversu hátt hlutfall eigið 

fé er af heildarfjármagni fyrirtækis.  

Eiginfjárhlutfall Vopnafjarðarhrepps 

er 0,38
5
 og 0,50

6
 hjá Langanesbyggð.  

Ef allt veltufé frá rekstri yrði notað 

til að greiða skuldir sveitarfélaganna 

þá tæki það Vopnafjarðarhrepp 

13,14
7
 ár að greiða allar skuldir 

sínar og Langanesbyggð 13,73
8
. 

Þessar kennitölur sýna að 

sveitarfélögin tvö standa nokkuð 

jafnt að vígi þegar kemur að 

greiðsluhæfi, fjárhagslegum styrk og 

skuldabyrði.  

Þegar tekjur sveitarfélaganna eru 

greindar niður á íbúafjölda kemur í ljós að Vopnafjarðarhreppur er einungis með 

85,5% af tekjum hvers íbúa í Langanesbyggð. Ef sveitarfélögin hefðu verið með 

sameiginlegan rekstur árið 2008 hefðu tekjur aukist á íbúa í Vopnafjarðarhreppi 

um 6,3% en lækkað um 8,2% í Langanesbyggð. 

                                                 
4
 Veltufjármunir L: 382.984.000, skammtímaskuldir L: 202.203.000  

5
 Eigið fé V: 421.019.000, Eignir L: 1.117.961.000 

6
 Eigið fé L: 475.391.000, Eignir L: 949.096.000 

7
 Skuldir og skuldbindingar V: 696.942.000, Veltufé frá rekstriV:53.053.000  

8
 Skuldir og skuldbindingar L: 473.705.000 , Veltufé frá rekstri L: 34.498.000  
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Mynd 18: Tekjur sveitarfélaganna árið 
2008. 
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Mynd 19: Gjöld sveitarfélaganna árið 2008 
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Á sama hátt er hægt að greina gjöld sveitarfélaganna á hvern íbúa í hvoru 

sveitarfélagi og bera saman við rekstrartölur sameiginlegs sveitarfélags. Sjá má að 

gjöld Vopnafjarðarhrepps á hvern íbúa voru einungis 70% af gjöldum 

Langanesbyggðar á íbúa. Ef um sameiginleg gjöld hefði verið að ræða myndi 

rekstrarkostnaður Vopnafjarðarhrepps hækka um 13% og Langanesbyggðar lækka 

um 17%. Tekjur Vopnafjarðarhrepps að frádregnum gjöldum voru 67.946 kr. og 

Langanesbyggðar -35.003 kr.  Tekjur sameinaðs sveitarfélags að frádregnum 

gjöldum hefði verið 23.121 kr. Miðast þessir útreikningar við óbreytta þjónustu og 

enga hagræðingu í rekstri sameinaðs sveitarfélags.  

Gera má ráð fyrir að útsvarsprósenta í sameinuðu sveitarfélagi yrði sú sama og 

bæði sveitarfélögin nota núna. Leyfilegt hámarkshlutfall útsvars er 13,28% á árinu 

2010 en bæði Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð nýta sér rétt til 

hámarksútsvarsprósentu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010a). 

Fasteignaskatti í sameinuðu sveitarfélagi yrði breytt þar sem álagningarhlutfall 

árið 2009 í Langanesbyggð var 0,36 en 0,40 í Vopnafjarðarhreppi. Vatnsgjald í 

Vopnafjarðarhreppi er einnig hærra en í Langanesbyggð, eða 0,28% af fm. á móti 

0,15% af fm. Ef reiknað er með meðal fasteignaskatti þá væri álagningarhlutfall 

fasteignaskatts 0,38%. Gera má ráð fyrir að við ákvörðun fasteignaskatts væri 

gengið út frá því að hann skilaði svipuðum tekjum eftir sameiningu og fyrir, því 

má reikna með að fasteignaskattur í Vopnafjarðarhreppi lækki en að hann hækki 

að sama skapi í Langanesbyggð (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Áætluð framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga árið 2010 eru 33.895.335 kr. til 

Vopnafjarðarhrepps og 44.864.793 til Langanesbyggðar (Samgönguráðuneytið, 

2010d). Hingað til hafa sameinuð sveitarfélög haldið óbreyttum framlögum úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga í fjögur ár eftir sameiningu. Unnið er að 

heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs og tekjustofnum sveitarfélaga til að 

mæta þeim kostnaði sem yfirfærslu á fleiri verkefnum frá ríki til sveitarfélaga 

fylgir (Samgönguráðuneytið, 2010a). Af þeim sökum og einnig vegna þess að 

útreikningar framlags úr Jöfnunarsjóði eru mjög flóknir þá verður ekki fjallað 

nánar um hverjar tekjur sameinaðs sveitarfélags gætu orðið úr Jöfnunarsjóði. Við 
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útreikninga á framlagi úr Jöfnunarsjóði hefur meðal annars verið miðað við tekjur 

sveitarfélags, íbúafjölda, fjarlægða innan sveitarfélags, fjölda þéttbýlisstaða, 

skólaaksturs í dreifbýli, fólksfækkunar og snjómoksturs í þéttbýli. Ef þessar 

breytur verða enn viðmiðunin eftir heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs og 

tekjustofnum sveitarfélaga þá munu fjarlægðir innan sveitarfélagsins og fjöldi 

þéttbýlisstaða taka breytingum við sameiningu. 

Ekki er hægt að sjá fyrir um breytingar á forsendum tekna vegna skattaígilda, en 

það eru tekjur í formi gjalda líkt og lóðarleigu og framleiðslugjalds. 

5.5 Málaflokkar 

Rekstri málaflokka hjá Vopnafjarðarhrepp er skipt í 11 flokka en Langanesbyggð 

skiptir sínum rekstri í 12 málaflokka.  

   Tafla 9: Rekstur málaflokka sveitarfélaganna 2008. 

Málaflokkur Útgjöld á íbúa 

Vopnafjarðar- 

hrepps 

Útgjöld á íbúa 

Langanes-          

byggðar 

Félagsþjónusta 27.165 26.080 

Menningarmál 15.457 25.609 

Hreinlætismál 6.996 5.569 

Umhverfismál 19.736 13.350 

Sameiginlegur 

kostnaður 
60.001 74.634 

Heilbrigðismál 0 4.524 

Æskulýðs– og 

íþóttamál 
44.476 95.198 

Skipulags– og 

byggingamál 
3.196 13.781 

Atvinnumál 499 25.204 

Fræðslu– og 

uppeldismál 
255.088 336.470 

Brunamál og 

almannavarnir 
12.797 17.184 

Umferðar– og 

samgöngumál 
7.091 6.947 

Útgjöld alls á 

íbúa:  
452.502 644.550 

Hér verður sérstaklega litið til þeirra málaflokka sem taka til sín 5% eða meira af 

útgjöldum hjá öðru hvoru sveitarfélaginu eða báðum.  
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Það eru fræðslu– og uppeldismál þar sem rekstur grunnskóla og leikskóla vegur 

þyngst, sameiginlegur kostnaður sem snýr að rekstri og yfirstjórn sveitarfélaganna, 

æskulýðs- og íþróttamál og félagsþjónusta.   Í töflu 9 sést að almennt er rekstur 

málaflokka dýrari hjá Langanesbyggð en hjá Vopnafjarðarhreppi, en það er í 

samræmi við það sem áður hefur komið fram um útgjaldamun sveitarfélaganna. 

Stærsti málaflokkurinn er, sem fyrr segir, fræðslu– og uppeldismál en 56,4% 

útgjalda Vopnafjarðarhrepps fara til málaflokksins á móti 52,2% hjá 

Langanesbyggð. Sameiginlegur kostnaður er næst stærsti málaflokkurinn með 

13,3% útgjalda hjá Vopnafjarðarhreppi og 11,6% hjá Langanesbyggð. Þriðji 

stærsti málaflokkurinn er Æskulýðs- og íþróttamál með 9,8% hlutdeild hjá 

Vopnafjarðarhreppi og 14,8% hjá Langanesbyggð. Félagsþjónustan rekur svo 

lestina í þeim málaflokkum sem taka yfir 5% útgjalda hjá öðru eða báðum 

sveitarfélögunum en Vopnafjarðarhreppur ver 6% úgjalda sinna til félagsþjónustu 

á móti 4% hjá Langanesbyggð. Aðrir málaflokkar eru með útgjöld sem ná ekki 5% 

af heildarútgjöldum.  

 

Mynd 20: Hlutfallsleg útgjöld sveitarfélaganna árið 2008. 

Eins og sést á mynd 20 þá eru hlutfallsleg útgjöld Vopnafjarðarhrepps hærri í 

málaflokkunum félagsþjónusta, hreinlætismál, umhverfismál, sameiginlegur 
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kostnaður og fræðslu– og uppeldismál, umferðar– og samgöngumál. Einnig er 

kostnaður við brunamál og almannavarnir hærri hjá Vopnafjarðarhreppi en þar 

sem munurinn er 0,16% er hann ekki sýnilegur á myndinni. Langanesbyggð er 

með hærri hlutfallslegan kostnað í menningarmálum, heilbrigðismálum, æskulýðs- 

og íþróttamálum, skipulags og byggingarmálum og atvinnumálum. 

Vopnafjarðarhreppur er því með hlutfallslega hærri útgjöld en Langanesbyggð í 

þremur af fjórum málaflokkum sem taka til sín 5% eða meira af útgjöldum 

sveitarfélagsins.  

5.5.1 Fræðslu– og uppeldismál 

Rekstur grunnskóla og leikskóla er lang stærsti útgjaldaliður sveitarfélaganna. 

Kostnaður Vopnafjarðarhrepps af 

málaflokknum árið 2008 var 255.088 

kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins en 

kostnaður Langanesbyggðar var 32% 

hærri á íbúa, eða 336.470 kr. Við 

sameiningu sveitarfélaganna og 

óbreytts rekstur grunnskólanna 

miðað við rekstrarárið 2008 hefði 

kostnaður sameinaðs sveitarfélags af 

málaflokknum verið 290.182 kr. á 

hvern íbúa. Kostnaður 

Vopnafjarðarhrepps hefði aukist um 

13,8% en kostnaður 

Langanesbyggðar hefði að sama 

skapi lækkað um 13,8%. Ef gjöldin 

eru greind niður á grunnskóla annars 

vegar og leikskóla hins vegar sést að 

grunnskólinn er töluvert dýrari í rekstri 

en leikskólinn. 66% af kostnaði málaflokksins hjá Vopnafjarðarhreppi fór í rekstur 

grunnskólans á móti 80% hjá Langanesbyggð. Hafa ber í huga að Langanesbyggð 
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Mynd 22: Kostnaður við fræðslu og uppeldismál 
árið 2008. 

Mynd 21: Rekstur grunnskóla árið 2008. 
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rekur tvo grunnskóla, annan á Þórshöfn 

og hinn á Bakkafirði. Skólinn á 

Þórshöfn er með 1.–10. bekk en skólinn 

á Bakkafirði með 1.–7. bekk. 

Rekstur leikskóla hjá 

Vopnafjarðarhreppi ber 30% af kostnaði 

málaflokksins en hjá Langanesbyggð er 

hlutfallið um 20%.  Langanesbyggð 

rekur bæði leikskóla á Þórshöfn og á 

Bakkafirði en einungis einn leikskóli er 

rekinn á Vopnafirði. 

Við sameiningu sveitarfélaganna er ekki raunhæft að sameina annað hvort 

grunnskólana eða leikskólana vegna fjarlægðar á milli kjarnanna. Hins vegar væri 

mögulegt að samnýta kennara í sérgreinum og auka þannig gæði skólanna. Til að 

mynda gæti tónmenntakennari, tölvukennari og kennarar í öðrum sérgreinum farið 

á milli skóla. Einnig má skoða að gera breytingar á stjórnun skólanna og hagræða í 

stjórnunarspönninni. Í Vopnafjarðarskóla er skólastjóri og aðstoðarskólastóri og í 

leikskólanum Brekkubæ er leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og þrír 

deildarstjórar þó svo að nemendur skólans séu einungis 51 og starfsmenn 16 í 

11,57 stöðugildum. Á því sést að um þriðji hver starfsmaður er yfirmaður. Þarna er 

því svigrúm til hagræðingar. Á Barnabóli á Þórshöfn eru 35 börn og 9 starfsmenn, 

þar af er leikskólastjóri og 2 deildarstjórar. Á Krakkakoti á Bakkafirði eru nú þrír 

starfsmenn í um 1,5 starfsígildum, þar af einn leikskólastjóri og matselja sem sér 

um mötuneyti fyrir bæði grunnskólann og leikskólann. Í upphafi vetrar voru 8 börn 

á Krakkakoti en nú er svo komið að einungis 2 börn eru eftir og búið er að segja 

starfsmönnum leikskólans upp frá 1. apríl 2010. Rekstur leikskóla á Bakkafirði er 

því að líða undir lok (Rósa B. Magnúsdóttir, munnleg heimild, 21. apríl 2010). Í 

grunnskólunum í Langanesbyggð er einn skólastjóri í hvorum skóla.  

Vænta má að ef til sameiningar kæmi væri hægt að finna fleiri leiðir til 

hagræðingar þegar starfsemi allra skólanna væri komin undir eina og sömu 

fræðslunefndina og sameiginlega skólaskrifstofu. 

Mynd 23: Rekstur leikskóla árið 2008. 
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5.5.2 Sameiginlegur kostnaður, nefndir og stjórnsýsla 

Sameiginlegur kostnaður er sá málaflokkur sem líklega má ná mestri hagræðingu í. 

Málaflokkurinn tók til sín 13,3% af útgjöldum Vopnafjarðarhrepps en hjá 

Langanesbyggð var hlutfallið 11,6% 

útgjaldanna. Sameiginlegur kostnaður 

samanstendur af rekstri skrifstofu 

sveitarfélagsins, rekstri nefnda, 

launakostnaði, endurskoðun, 

tölvuþjónustu, kynningarstarfsemi, 

kostnaði vegna kosninga til 

sveitarstjórna, Alþingis og 

þjóðaratkvæðagreiðslna ásamt 

framlögum til héraðsnefnda og 

landshlutanefnda innan Sambands íslenskra sveitarfélaga. Rekstrarniðurstaða 

Vopnafjarðarhrepps af málaflokknum árið 2008 var töluvert lægri á hvern íbúa 

heldur en hjá Langanesbyggð, en niðurstaða Langanesbyggðar var 24% hærri en 

hjá Vopnafjarðarhreppi. Ef rekstrarniðurstaða beggja sveitarfélaganna er sameinuð 

kemur í ljós að kostnaður Vopnafjarðarhrepps myndi aukast um 10% og gjöld 

Langanesbyggðar myndu minnka um 12%. 

Nefndir á vegum Vopnafjarðarhrepps síðasta kjörtímabil voru 11 talsins. 

Nefndarmenn voru 62 en það þýðir að miðað við íbúafjölda sveitarfélagsins 1. 

janúar 2010, 683 íbúa (Hagstofa Íslands, 2010), voru 11 íbúar á bak við hvern 

nefndarmann og 98 íbúar á bak við hvern sveitarstjórnarmann. 

Nefndir á vegum Langanesbyggðar síðasta kjörtímabil voru 10 talsins og 

nefndarmenn 39. Miðað við íbúa sveitarfélagsins 1. janúar 2010, 521 (Hagstofa 

Íslands, 2010), voru 13 íbúar á bak við hvern nefndarmann og 74 íbúar á bak við 

hvern sveitarstjórnarmann. 

Í fulltrúalýðræði hefur sameining sveitarfélaga meðal annars haft þær afleiðingar 

að kjörnum fulltrúum fækkar þegar stjórnsýslueiningar renna saman, allt eftir 
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Mynd 24: Sameiginlegur kostnaður hjá 
sveitarfélögunum árið 2008. 
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fjölda þeirra áður sem og fjölda þeirra sveitarfélaga sem hlut eiga að 

sameiningunni (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 21).  

Tafla 10: Nefndir og fjöldi nefndarmanna sveitarfélaganna kjörtímabilið 2006-2010. 

 Vopnafjarðarhreppur Langanesbyggð 

Sveitarstjórn 7 7 

Fræðslunefnd 5  

Fræðslu– og menningarnefnd  4 

Skipulags– og byggingarnefnd 7  

Umhverfis–, skipulags– og bygginganefnd  5 

Hafnarnefnd/hafnarstjórn 5 3 

Húsnæðisnefnd  3 

Húsnæðis– og félagsmálanefnd 5  

Landbúnaðarnefnd 7 4 

Menningarmálanefnd 6  

Atvinnumálanefnd 5 5 

Æskulýðs- og íþróttanefnd/tómstundanefnd 5 4 

Jafnréttisnefnd 5  

Umhverfisnefnd 5  

Fjallaskilanefnd  3 

Vímuvarnarráð  1 

Samtals: 62 39 

 

Í sameinuðu sveitarfélagi má gera ráð fyrir að 9 fulltrúar yrðu í sveitarstjórn, 

allavega fyrsta kjörtímabilið, og að nefndir yrðu samhæfðar þörfum beggja 

sveitarfélaga.  Algengt er í fyrri sameiningum að slík fjölgun í sveitarstjórn hafi átt 

sér stað (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 31 og 123). Í 

töflu 11 er hugmynd að hugsanlegri nefndarskipan í sameinuðu sveitarfélagi sett 

fram. Gert er ráð fyrir 8 nefndum auk sveitarstjórnar. Almennt eru 5 fulltrúar í 

hverri nefnd utan sveitarstjórnar sem hefur 9 fulltrúa og fræðslunefndar sem hefur 

7 fulltrúa. Er það vegna umfangs málaflokksins og fjölda skólastofnanna. Fjöldi 

nefndarmanna í sameinuðu sveitarfélagi væri 49 í stað 101 fyrir sameiningu. 
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Tafla 11: Hugsanleg nefndarskipan í sameinuðu sveitarfélagi. 

 Sameinað sveitarfélag 

Sveitarstjórn 9 

Fræðslunefnd 7 

Umhverfis-, skipulags- og bygginganefnd 5 

Hafnarnefnd 5 

Húsnæðis– og félagsmálanefnd 5 

Landbúnaðar– og fjallaskilanefnd 5 

Menningar– og ferðamálanefnd 5 

Atvinnumála – og jafnréttisnefnd 5 

Æskulýðs–, íþótta–, og tómstundanefnd 5 

Samtals: 49 

 

Miðað við íbúatölu beggja sveitarfélaga 1. janúar 2010, 1.204 íbúar (Hagstofa 

Íslands, 2010), væru 134 íbúar á bak við hvern sveitarstjórnarmann og 25 íbúar á 

bak við hvern nefndarmann. Til samanburðar má nefna að á bak við hvern fulltrúa 

í borgarstjórn Reykjavíkur voru 7.888 íbúar 1. janúar 2010 (Hagstofa, 2010 og 

Reykjavíkurborg 2010).
9
 Lýðræði sameinaðs sveitarfélags myndi því ekki hraka 

þrátt fyrir færri fulltrúa því eftir sem áður væru tiltölulega fáir íbúar á bak við 

hvern fulltrúa í nefndum sveitarfélagsins. Að auki hefur verið bent á að með 

sameiningu sveitarfélaga skapist forsendur fyrir auknu lýðræði þar sem stærri og 

öflugri sveitarfélög fái í raun meira vald yfir málefnum sínum og séu betur í stakk 

búin til að taka við auknum verkefnum. Því hafi ákvarðanartaka í sveitarstjórn 

meira vægi og innihald og feli því í sér aukið lýðræði þrátt fyrir að færri séu 

kosnir, ákvarðanir fulltrúa verða þýðingarmeiri (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2002, bls. 21).  

Staðsetning stjórnsýslu nýs sveitarfélags er oft viðkvæmt mál, sérstaklega yrði 

erfitt að taka ákvörðun um slíkt í sameinuðu sveitarfélagi Vopnafjarðarhrepps og 

Langanesbyggðar þar bæði sveitarfélögin eru nokkurs megnug, hafa eigin 

                                                 
9
 Íbúar í Reykjavík 1. janúar 2010 voru 118.326 (HagstofaÍslands, 2010). Borgarfulltrúar eru 15 

(Reykjavíkurborg, 2010).  
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stjórnsýslu og hafa byggt upp þjónustu fyrir íbúa sína. Líklegt er að vilji verði til 

þess að ábyrgð og verkum verði skipt milli kjarnanna Þórshafnar og Vopnafjarðar 

þó svo að rannsóknir og reynsla hafi sýnt að hagkvæmara sé að hafa stjórnsýsluna 

á einum stað (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 145).  

Með fækkun nefndarmanna og breytingum á rekstri sveitarstjórnarskrifstofu er 

hægt að draga töluvert úr sameiginlegum kostnaði sveitarfélagsins. Lýðræði og 

aðgengi íbúa að fulltrúum ætti ekki að skerðast mikið þrátt fyrir auknar 

vegalengdir þar sem sífellt fleiri notast við rafræn samskipti og ekki er alltaf 

nauðsynlegt að hitta kjörnu fulltrúana til að eiga góð samskipti við þá. Einnig næst 

hagræðing í rekstri með því að hafa einungis einn sveitarstjóra á launum í stað 

tveggja. 

5.5.3 Æskulýðs– og íþróttamál 

Æskulýðs– og íþróttamál skipa þriðja stærsta málaflokkinn hjá báðum 

sveitarfélögunum miðað við ársreikninga ársins 2008. Hjá Vopnafjarðarhreppi 

nam málaflokkurinn 9,8% af rekstri ársins en hjá Langanesbyggð 14,8%. 

Kostnaður umfram tekjur af málaflokknum var 44.476 kr. hjá Vopnafjarðarhreppi 

en 95.198 kr. hjá Langanesbyggð. Ekki er fyrirsjáanleg mikil hagræðing í 

æskulýðs– og íþróttamálum með sameiningu sveitarfélaganna. Íþróttahús og 

sundlaug yrðu áfram rekin bæði á 

Þórshöfn og á Vopnafirði. Það sama 

má segja um félagsmiðstöðvar fyrir 

unglinga, en vissulega er hægt að hafa 

meiri samvinnu milli félagsmiðstöðva 

og öflugri tengsl milli unglinga í nýju 

sveitarfélagi. Eins væri mögulegt að 

samnýta íþróttaþjálfara í báðum 

byggðarkjörnum. Því gæti aukin og 

betri þjónusta og bætt búsetuskilyrði fyrir ungt fólk fylgt sameiningu þó um 

rekstrarlega hagræðingu væri ekki um að ræða. 
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Mynd 25: Æskulýðs– og íþróttamál hjá 
sveitarfélögunum árið 2008. 
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5.5.4 Félagsþjónusta 

Bæði Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð eru í samstarfi við sveitarfélög á 

stærra svæði um félagsþjónustu. Vopnafjarðarhreppur er aðili að 

Félagsmálaþjónustu Fljótsdalshéraðs, Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, 

Vopnafjarðarhrepps og Seyðisfjarðarkaupstaðar. Langanesbyggð er aðili að 

Félagsþjónustu Norðurþings sem hét áður Félags- og skólaþjónusta Þingeyinga. 

Fulltrúar félagsþjónustunnar hafa reglulega viðveru í sveitarfélögunum en hafa 

aðstöðu annars vegar á Egilsstöðum og hins vegar á Húsavík. Rekstrarniðurstaða 

málaflokksins hjá sveitarfélögunum var 27.165 kr. á íbúa hjá Vopnafjarðarhreppi 

og 26.080 kr. hjá Langanesbyggð. Það samsvarar 6% útgjalda til málaflokka hjá 

Vopnafjarðarhreppi og 4% hjá 

Langanesbyggð. Þar sem bæði 

sveitarfélögin eru í samstarfi á 

svæðisvísu um félagsþjónustu er 

ekki fyrirséð að með sameiningu 

myndi kostnaður málaflokksins 

aukast mikið. Niðurstöður 

rannsóknar Grétars Þórs og Hjalta 

(2002, bls. 262) eru að útgjöld til 

félagsþjónustu hækkuðu 

gegnumgangandi þó svo að rekstrarhagræðing hafi víða náðst í kjölfar sameiningar 

en sú hagræðing hefur nánast sjálfkrafa farið í að auka og jafna þjónustustig á öllu 

svæðinu. Þar sem Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur eru nú þegar í 

svæðassamstarfi og hafa hækkað þjónustustig félagsþjónustu má gera ráð fyrir því 

að við sameiningu myndu útgjöld til félagsþjónustu ekki hækka. Ef til sameiningar 

kæmi myndi sameinað sveitarfélag líklega halda áfram samstarfi um 

félagsþjónustu annað hvort í Norðurþingi eða á Austurlandi. 

5.5.5 Aðrir málaflokkar 

Aðrir málaflokkar sveitarfélaganna eru menningarmál, hreinlætismál, 

umhverfismál, heilbrigðismál, skipulags– og byggingarmál, atvinnumál, brunamál 

og almannavarnir og umferðar– og samgöngumál. Þessir málaflokkar til samans 
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Mynd 26: Félagsþjónusta hjá sveitarfélögunum árið 
2008. 
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taka til 15% kostnaðar Vopnafjarðrahrepps af málaflokkum og 18% hjá 

Langanesbyggð.  

Ef til sameiningar kæmi er fyrirsjáanlegt að hægt sé að hagræða og samræma í 

flestum málaflokkum.  

Í hreinlætismálum er hægt að skipuleggja og hagræða til framtíðar. Mikilvægt er 

að taka sorpeyðingu og flokkun föstum tökum og koma þeim málum í nútímalegan 

farveg hjá sveitarfélögunum og huga að umhverfinu. Með sameiningu 

sveitarfélaga yrði hægt að fá hagkvæmari tilboð í flutning á endurvinnanlegu sorpi 

og sorpeyðingu.  

Umhverfismálin fylgja hreinlætismálum að hluta, að minnsta kosti því sem snýr að 

flokkun sorps og endurvinnslu. Að öðru leyti er ekki að vænta mikilla breytinga í 

umhverfismálum. Væntanlega yrði áframhald á landgræðslu og skógrækt í nýju 

sveitarfélagi og hægt væri að ráðast markvisst í að skipuleggja ræktun á Norð-

Austurhorninu. 

Nú er Vopnafjarðarhreppur í samstarfi við Brunavarnir á Austurlandi um rekstur 

slökkviliðs en Langanesbyggð rekur eigið slökkvilið. Vegna fjarlægðar milli 

byggðarkjarna er ljóst að halda þarf úti báðum slökkvistöðvum, tækjakosti og 

mannafla en hægt er að hagræða með því að hafa sama slökkviliðsstjóra yfir 

báðum slökkviliðum og lækka þannig launakostnað.  

Gera má ráð fyrir að með sameiningu sveitarfélaga muni kostnaður vegna 

skipulags– og byggingarmála hækka fyrst um sinn vegna kostnaðar við gerð 

aðalskipulags og deiliskipulags sameinaðs sveitarfélags. 

Atvinnumál er sá málaflokkur sem ber hvað mesta hagsmuni sveitarfélaganna 

tveggja. Miklar vonir eru bundnar við olíuleit á Drekasvæðinu og 

atvinnuuppbyggingu í tengslum við það verkefni. Eins eru uppi hugmyndir um að 

koma upp þjónustu fyrir íshafssiglingar (Gunnólfur Lárusson, munnleg heimild, 9. 

mars 2010). Ef Norður-Íshaf opnast fyrir sérhæfðum siglingaleiðum mun sú leið 

stytta siglingar milli Austur–Asíu og Norður– Evrópu um allt að 6.000 km (Jón 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI                                        VOPNAFJARÐARHREPPUR OG LANGANESBYGGÐ  

  REKSTRARLEG ÁHRIF SAMEININGAR 

 

68 

 

Þorvaldur Heiðarsson, 2007, bls. 5). Einnig má nefna að samhæfð stefna í 

ferðamálum fyrir landssvæði Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps gæti aukið 

til muna atvinnu tengda ferðamálum á svæðinu. Eru hér ónefnd ýmis önnur 

verkefni svo sem tengd landbúnaði og sjávarútvegi. 

Umferðar– og samgöngumál yrðu væntanlega í svipuðu horfi til að byrja með en í 

sameinuðu sveitarfélagi er líklegt að koma verði á fót einhverju formi af 

skipulögðum almenningssamgöngum, sérstaklega ef íbúar sveitarfélagsins þurfa að 

sækja stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélagsins á milli byggðarkjarna.  

Menningarmál eru málaflokkur sem myndi líkast til ekki taka miklum breytingum. 

Minjasafnið á Bustarfelli, Kaupvangur, bókasafn Vopnafjarðar og félagsheimilið 

Mikligarður yrðu væntanlega starfrækt í óbreyttri mynd og það sama á við um 

Sauðaneshús, bókasafn Langanesbyggðar og félagsheimilið Þórsver á Þórshöfn. 

Búast má við auknum tekjum af menningarviðburðum þar sem viðburðir yrðu 

væntanlega almennt auglýstir í öllum byggðarkjörnum og meiri almenn þátttaka 

væri því í þeim menningarviðburðum sem í boði eru á svæðinu.  

Langanesbyggð rekur dvalarheimili aldraðra á Þórshöfn en Heilbrigðisstofnun 

Austurlands rekur dvalarheimilið á Vopnafirði. Heilsugæslustöðvar og lyfsölur eru 

bæði á Þórshöfn og á Vopnafirði og læknir er með reglulega viðveru á Bakkafirði. 

Bæði Vopnfirðingar og Þórshafnarbúar sækja á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 

þegar frekari heilbrigðisþjónustu er þörf. Ef til sameiningar kæmi eru 

heilbrigðismálin málaflokkur sem myndi þurfa að endurskipuleggja í heild sinni 

þar sem sveitarfélögin tvö tilheyra sínu heilbrigðisumdæminu hvort skv. lögum um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Samkvæmt 14. gr. reglugerðar um 

heilbrigðisumdæmi nr. 785/2007 tilheyrir Vopnafjarðarhreppur 

Heilbrigðisumdæmi Austurlands og skv. 12. gr. sömu reglugerðar tilheyrir 

Langanesbyggð Heilbrigðisumdæmi Norðurlands, að frátöldum fyrrum 

Skeggjastaðarhreppi sem tilheyrir Heilbrigðisumdæmi Austurlands.  
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6. Sameining allra sveitarfélaga á Austurlandi 

 42. aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 26. og 27. september 2008 

fól stjórn SSA að setja á fót starfshóp til að fjalla um framtíðarskipulag og 

samstarf á sveitarfélögum í SSA. Í greinargerð með tillögunni segir: 

Með úrsögn Hornfirðinga úr SSA eru aðildarsveitarfélög SSA orðin 8. Tvö sveitarfélög 

eru þá með 75% íbúafjölda aðildarsveitarfélaganna. Flest voru aðildarsveitarfélögin 35 á 

sínum tíma. Á vegum stjórnvalda er að störfum starfshópur sem á að fara yfir og skoða 

skipulag Landshlutasamtakanna og svæðasamvinnu sveitarfélaga. Því þykir rétt að SSA 

hafi sjálft frumkvæði að því að fara yfir og skoða með hvaða hætti best megi skipa 

samstarfi sveitarfélaga í SSA í breyttu umhverfi. (Samband sveitarfélaga á Austurlandi, 

2008, bls. 11). 

Á umræddum aðalfundi ávörpuðu ráðherra sveitarsjórnarmála, Kristján L. Möller, 

og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, Halldór Halldórsson, fundinn og 

ræddu þeir báðir um sameiningu sveitarfélaga, flutning verkefna frá ríki til 

sveitarfélaga og nauðsyn þess að setja lögbundið lágmark á stærð sveitarfélaga. 

Halldór Halldórsson lagði fram þá hugmynd að ræða sameiningu sveitarfélaga á 

þeim forsendum að um styrkingu stjórnsýslustigs væri að ræða en ekki sameiningu 

þjónustusvæða (Samband sveitarfélaga á Austurlandi, 2008, bls. 2–4). 

Einnig flutti Dr. Grétar Þór Eyþórsson erindi á 42. aðalfundi SSA undir 

yfirskriftinni Austurland, eitt sveitarfélag? Í erindi sínu fjallaði Grétar Þór um að 

ef Austfirðingar væru að velta fyrir sér sameiningu ætti að skoða þá þætti sem, af 

fenginni reynslu, geta haft áhrif á sameiningu en þeir eru lýðræði, stærð, status og 

völd. Einnig hefur fyrirkomulag stjórnsýslu sín áhrif. Rætt var um mikilvægi þess 

að skoða reynslu fólks úr sameinuðum sveitarfélögum og rannsóknir á áhrifum og 

afleiðingum sameininga á sveitarfélögum á Íslandi. Grétar Þór kom einnig inn á 

þau verkefni sem eru framundan hjá sveitarfélögum, umræðu um lagasetningu á 

1.000 íbúa lágmark, yfirfærslu á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga og fleira 

(Samband sveitarfélaga á Austurlandi, 2008, bls.6).  

Í framhaldi af því varpaði Grétar fram þeirri spurningu hvort sveitarfélag með 

1.000 íbúa sé nægilega stór eining til þess að taka við málefnum fatlaðra og hvort 
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raunhæfara væri að sameina Austurland í eitt stórt sveitarfélag, spurningum um 

hvernig stjórnsýslu yrði skipt, hvernig þjónustu yrði dreift á milli staða og áhrif 

tækni og samgönguúrbóta var velt upp (Samband sveitarfélaga á Austurlandi, 

2008, bls. 6).  

Starfshópur SSA og Sveitarstjórnarráðuneytis um Austurland – eitt sveitarfélag 

hóf svo störf eftir 43. aðalfund SSA sem haldinn var 25.–26. september 2009. 

Hópnum  var falið eftirfarandi: 

 Að gera tillögur að stjórnkerfi nýs sameinaðs sveitarfélags. 

 Að leita eftir samvinnu við ráðuneyti samgöngu– og sveitarstjórnarmála 

um mögulega sameiningu. 

 Að kanna vilja ríkisvaldsins til sameiginlegrar stefnumörkunar um 

opinberar framkvæmdir og verkaskiptingu slíks sveitarfélags og 

ríkisvaldsins. 

 Að fjalla um þau áhrif sem tilkoma hins nýja sveitarfélags hefði í för með 

sér fyrir austfirskt samfélag með sérstakri áherslu á þau tækifæri sem 

sköpuðust (Samband sveitarfélaga á Austurlandi, 2009). 

Verkefni starfshópsins gengur undir nafninu Austland – eitt sveitarfélag.  Í 

starfshópnum eru þrír frá sveitarstjórnarráðuneytinu, þ.e. skrifstofustjóri, 

sérfræðingur og ráðgjafi, að auki er einn sveitarstjórnarmaður frá hverju hinna 8 

sveitarfélaga á Austurlandi, sem eru aðilar að SSA. Framkvæmdarstjóri SSA og 

aðili frá Þróunarfélagi Austurlands starfar með hópnum við upplýsingaöflun og 

greiningarvinnu.  

Starf Austurlands – eins sveitarfélags byggir á grunni samstarfsverkefnis frá árinu 

2001 milli Skeggjastaðahrepps, Vopnafjarðarhrepps, Norður-Héraðs, Fellahrepps, 

Fljótsdalshrepps, Austur-Héraðs, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Þróunarstofu 

Austurlands um mótun nýs sveitarfélags á norðursvæði Austurlands, en í því 

verkefni voru mótaðar sóknaraðgerðir og ný hugsun varðandi rekstur sveitarfélaga, 

afgerandi aðlögun að kröfum nútímasamfélags, nýtt og skilvirkara skipulag á 

stjórnun, mótun nýrra vinnubragða á flestum sviðum félagslegrar þjónustu og 
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grundvöllur lagður að nýjum viðfangsefnum og aukinni ábyrgð sveitarfélaganna. 

Einnig var smíðað módel að nýju sveitarfélagi til að auðvelda íbúum sveitarfélaga 

að móta sér skoðanir á kostum og göllum þess að sameina þau sveitarfélög sem 

hlut áttu í verkefninu, þar á meðal var sett upp skipurit um verkefni sveitarstjórnar, 

byggðaráðs og sviða. Fjallað verður nánar um uppbyggingu stjórnsýslunnar í nýju 

sveitarfélagi hér á eftir. 

Austurland – eitt sveitarfélag gerði þarfagreiningu í febrúar og mars 2010 á 

fjölskyldu og velferðarmálum, fræðslu– og menningarmálum, atvinnu–, skipulags– 

og umhverfismálum, og fjármálum, stjórnsýslu og verkefnaflutningi. Fjármál voru 

skoðuð sérstaklega og aðgerðaráætlun mótuð með því að skoða ársreikninga 2009 

og fjárhagsáætlanir 2010 ásamt þriggja ára áætlunum 2010–2013. Út frá því var 

unnin samanburður á sveitarfélögum og sett upp líkan fyrir eitt sveitarfélag. Í apríl 

og maí stendur til að vinna að úrvinnslu þarfagreiningar og uppstillingu 

verkefnisins. Þá á að gera samantekt og ganga frá skýrslu í júní og júlí. Hópurinn á 

að skila tillögum sínum til aðalfundar SSA í september 2010. Helstu hvatar til 

sameiningar eru að búa til nýtt og öflugt sveitarfélag sem er vel í stakk búið til að 

takast á við þau fjölmörgu verkefni sem stefnt er að að færa frá ríki til 

sveitarfélaga (Ólafur Ármannsson, munnleg heimild, 31. mars 2010).  

Þau verkefni sem Austurland – eitt sveitarfélag lítur til að hægt verði að flytja frá 

ríki til sveitarfélaga eða þjónustusvæða eru málefni fatlaðra, málefni aldraðra, 

nærþjónusta, almannatryggingar, heilsugæsla, byggðamál, eftirlitsverkefni, 

samgöngur, löggæsla og framhaldsskólar. Mynd 27 sýnir þá hvata til sameiningar 

sem hópurinn horfir til. 
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Mynd 27: Hvatar til sameiningar. 

 

Þau drög að skipuriti sem sett hefur verið upp fyrir eitt sveitarfélag á Austurlandi 

gerir ráð fyrir 11 manna sveitarstjórn og þremur fimm manna svæðisráðum, eitt 

fyrir norðursvæði, eitt fyrir miðsvæði og eitt fyrir austursvæði. Svæðisráðin koma 

að tillögugerð, undirbúningi fjárhagsáætlana og eftirfylgni. Undir hverju 

svæðisráði yrði einn þáttur þjónustunnar, þannig yrði miðstöð fjármála–, 

stjórnsýslu- og menningarsviðs á einu svæðinu, fræðslu- og félagssvið á öðru og 

umhverfis- og tæknisvið á því þriðja. Hvert svið myndi svo þjónusta hvert og eitt 

hinna þriggja svæða eftir fléttuskipulagi. Drög hafa verið lögð að því hvaða 

málaflokkar sveitarfélagsins heyra undir hvert svið fyrir sig. Þannig heyra fjármál 

og bókhald, innheimta, starfsmannamál, launamál, menningarmál, kynningarmál 

og atvinnumál undir fjármála-, stjórnsýslu- og menningarsvið. Undir fræðslu- og 

félagssvið heyrir rekstur grunnskólanna, leikskólanna, tónskólanna og 

félagsþjónustunnar ásamt íþrótta– og æskulýðsmálum, húsnæðismálum, málefnum 

aldraðra, barnavernd og jafnréttismálum. 
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Undir umhverfis- og tæknisvið heyra skipulagsmál, byggingareftirlit, 

umhverfismál, umferðar– og samgöngumál, landbúnaðarmál, umsjón fasteigna, 

framkvæmdir, veitur og hafnir. 

Áhersla er lögð á að sameining sveitarfélaganna á Austurlandi í eitt öflugt 

sveitarfélag sé langtíma verkefni en ekki sameining sem á að þrýsta á með offorsi. 

Meginmarkmið með slíkri sameiningu er að búa til öfluga stjórnsýslueiningu til að 

takast á við öll þau verkefni sem koma íbúum sveitarfélagsins til góða, nýta 

 

Mynd 28: Skipurit stjórnsýslu og þjónustusvæðis sameinaðs sveitarfélags á Austurlandi. 

sóknarfæri sem best og efla hag sveitarfélagsins (Katrín Ásgrímsdóttir, 2001; 

Þorvaldur Jóhannsson og Hafliði H. Hafliðason, 2010). Eins og fram hefur komið 

ber vinnuhópnum að skila niðurstöðum sínum á 44. aðalfundi SSA í september 

2010. Samkvæmt Ólafi Ármannssyni nefndarmanni (munnleg heimild, 31. mars 

2010), er framgangur verkefnisins góður og líklegt að vinnuhópurinn skili 

niðurstöðu sem mæli með sameiningu allra sveitarfélaga á Austurlandi í eitt öflugt 

sveitarfélag.  
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7. Niðurstöður rannsóknar 

Markmið þessarar skýrslu var að leggja mat á hvort mögulega sé hagkvæmt á 

rekstrarlegum grunni og út frá þjónustu að sameina sveitarfélögin 

Vopnafjarðarhrepp og Langanesbyggð, með sérstakri áherslu á Vopnafjarðarhrepp. 

Áhersluatriði voru áhrif sameiningar á rekstur og fjármál, þjónustu sveitarfélagsins 

og stjórnsýslu. Leitað var svara við rannsóknarspurningunni: „Hver eru áætluð 

rekstrarleg áhrif af sameiningu sveitarfélaganna Vopnafjarðarhrepps og 

Langanesbyggðar?“ Einnig var svara leitað við undirspurningunum: Í hvaða 

þáttum stjórnsýslunnar og þjónustunnar er líklegt að ná fram rekstrarlegri 

hagræðingu með sameiningu sveitarfélaganna? Hvaða áhrif gæti hugsanleg 

sameining haft á lýðræði íbúanna og hafa þær breytingar einhver rekstrarleg áhrif? 

Hvaða áhrif gæti hugsanleg sameining haft á búsetu- og byggðaþróun? Hér verður 

leitast við að svara þessum spurningum út frá skýrslunni. 

7.1 Áætluð áhrif sameiningar Vopnafjarðarhrepps og 

Langanesbyggðar 

Sveitarfélögin Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð eru á margan hátt mjög 

svipuð. Bæði sveitarfélögin teljast jaðarbyggðir í svæðalegu tilliti og talsvert 

afskekktar frá stærri byggðarkjörnum svæðanna. Langanesbyggð tilheyrir 

Norðurþingi þar sem Húsavík er stærsti byggðarkjarninn en Vopnafjarðarhreppur 

tilheyrir Austurlandi þar sem Egilsstaðir eru stærsti byggðarkjarninn.  

Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur eru nokkurs megnug sveitarfélög sem 

hafa byggt upp margþætta þjónustu fyrir íbúa sína. Bæði sveitarfélögin eru í 

samstarfi á svæðisvísu um ýmis málefni, eins og skólaskrifstofur og 

félagsþjónustu. Sveitarfélögin stafnda nokkuð jafnt að vígi þegar kemur að 

greiðsluhæfi, fjárhagslegum styrk og skuldabyrði. 

Ef hugmyndir um að lágmarksstærð sveitarfélaga verði 1.000 íbúar koma til 

framkvæmda munu bæði Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð þurfa að 
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sameinast öðrum sveitarfélögum þar sem íbúafjöldi hvors sveitarfélags er undir 

1.000 íbúum.  

Hægt er að ná fram rekstrarlegri hagræðingu í ýmsum málaflokkum með 

sameiningu sveitarfélaganna tveggja. Þar ber fyrst að nefna stjórnsýsluna en með 

sameiningu sveitarfélaga myndi fækka í stjórnkerfinu og kostnaður þar myndi 

minnka. Einungis yrði einn sveitarstjóri starfandi, sveitarstjórnarmönnum myndi 

fækka úr 14 í 9 og nefndarmönnum úr 87 í 40 skv. hugmyndum að nefndarskipun í 

skýrslunni.   

Í fræðslu– og uppeldismálum er ekki fyrirsjáanleg mikil hagræðing önnur en sú að 

sameina skólastjórn allra grunnskólanna þriggja og ná þannig fram lægri rekstrar- 

og launakostnaði. Hins vegar er hægt að auka faglegan þátt skólanna og bæta 

þjónustu við íbúana með því að samnýta kennara í sérgreinum í öllum 

grunnskólunum. Má þar nefna sem dæmi tónmenntarkennara og tölvukennara.  

Einnig er hægt að hagræða með því að fækka stjórnunarstöðum í leikskólanum 

Brekkubæ á Vopnafirði, en sá hagræðingarmöguleiki er óháður því hvort 

sveitarfélögin séu tvö eða sameinuð. 

Í hreinlætismálum, þ.e. sorphirðu, má ná fram aukinni þjónustu og hagræðingu 

með því að vinna að flokkun sorps og endurvinnslu og fá hagkvæmari tilboð í 

flutning á endurvinnanlegu sorpi og sorpeyðingu í stærra og öflugra sveitarfélagi. 

Gera má ráð fyrir auknum útgjöldum í skipulags– og byggingarmálum til að byrja 

með þar sem ráðast þyrfti í það verkefni að gera nýtt aðalskipulag og deiliskipulag 

fyrir sameinað sveitarfélag. 

Einnig má gera ráð fyrir auknum útgjöldum í umferðar– og samgöngumálum þar 

sem koma þyrfti á einhvers konar almenningssamgöngum, sér í lagi ef íbúar 

sveitarfélagsins þurfa að sækja stjórnsýslu og aðra þjónustu sveitarfélagsins á milli 

byggðarkjarna. 

Í dag er lýðræði íbúanna gott og aðgengi að kjörnum fulltrúum gott vegna 

nálægðar. Á bak við hvern sveitarstjórnarfulltrúa í Vopnafjarðarhreppi eru 97 
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íbúar og 12 íbúar á bak við hvern nefndarmann. Í Langanesbyggð eru 74 íbúar á 

bak við hvern sveitarstjórnarfulltrúa og 16 íbúar á bak við hvern nefndarmann. Í 

sameinuðu sveitarfélagi væru 133 íbúar á bak við hvern sveitarstjórnarfulltrúa og 

30 íbúar á bak við hvern nefndarmann. Því er ljóst að lýðræði myndi ekki hraka til 

muna við sameiningu. Til samanburðar var nefnt að í Reykjavík eru 7.888 íbúar á 

bak við hvern borgarfulltrúa. Með stækkun sveitarfélaga er gert ráð fyrir meiri 

tilfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Því eykst í raun lýðræði með stækkun 

sveitarfélaga þó að kjörnum fulltrúum fækki hlutfallslega því málefnin sem fjallað 

er um í sveitarfélögum eru fleiri og ákvarðanavald sveitarfélaganna meira og 

áhrifaríkara. Rekstrarleg áhrif þessara breytinga eru eins og fyrr segir lækkun 

útgjalda tengdum sameiginlegum kostnaði vegna fækkunar fulltrúa en jafnframt 

aukin útgjöld vegna nýrra verkefna sveitarfélaganna í krafti stærðar þeirra. En með 

flutningi verkefna frá ríki til sveitarfélaga mun einnig fylgja aukið fjármagn frá 

ríkinu til þeirra verkefna. 

Sameining Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar í eitt sveitarfélag myndi 

líklega hafa jákvæð áhrif á búsetu og byggðaþróun svæðisins þar sem rannsóknir 

hafa sýnt að þjónustustig samfélaga á landsbyggðinni geti haft áhrif á 

búferlaflutninga. Þar kemur til fjölbreytni afþreyingar og menningarlífs og umfang 

þjónustustarfa ásamt aukinni fjölbreytni og uppbyggingu í atvinnulífi (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 12 og 25).  

Eins og fram hefur komið er stærsti rekstrarþáttur sveitarfélaga á Íslandi fræðslu– 

og uppeldismál. Ekki er fyrirséð mikil rekstrarleg hagræðing í þeim málaflokki 

með sameiningu sveitarfélaganna. Sú rekstrarlega hagræðing sem ná má í 

stjórnsýslu þykir ef til vill ekki nægjanlegur hvati til að fara í sameiningarviðræður 

út frá rekstrarlegu tilliti og hagræðingarsjónarmiðum. Lítil hagræðing er fyrirséð í 

öðrum málaflokkum og útgjaldaaukning líklegri í skipulags- og byggingarmálum 

og umferðar- og samgöngumálum, allavega til að byrja með. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er því að út frá rekstrarlegum sjónarmiðum myndi sameining 

sveitarfélaganna Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar  hafa lítil rekstrarleg 

áhrif, líklegast er að ná fram rekstarlegri hagræðingu í sameiginlegum kostnaði. 
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Samt sem áður gæti sameining haft jákvæð áhrif á lýðræði íbúa með auknum 

verkefnum í sameinuðu sveitarfélagi, og einnig jákvæð áhrif á búsetu- og 

byggðaþróun með aukinni fjölbreytni í atvinnu- og menningarlífi og fjölbreyttari 

þjónustu. 
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Lokaorð 

Við sameiningu sveitarfélaga á Íslandi hefur ekki alltaf verið litið til rekstrarlegra 

forsendna út frá hagkvæmni rekstrar og hagnaði. Frekar hefur verið litið til þess að 

auka þjónustustig og lífsgæði íbúa sveitarfélaganna (Grétar Þór Eyþórsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 262). Í því ljósi horfir sameining 

Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar öðruvísi við en bara í rekstrarlegu tilliti. 

Vopnafjarðarhreppur er hluti af verkefninu Austurland – eitt sveitarfélag. Ljóst er 

að þeir málaflokkar þar sem hagræðing er ekki mjög fyrirsjáanleg með sameiningu 

við Langanesbyggð eru undir sama hatt settar þegar litið er til alls Austurlands. 

Áfram þarf að reka grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla, áhaldahús, hafnarvörð, 

félagsheimili, bókasafn, íþróttahús og fleiri þætti á Vopnafirði eftir sameiningu, 

hvort sem um er að ræða sameiningu við Langanesbyggð eða sameinað 

sveitarfélag á Austurlandi.  

Að auki, þar sem Vopnafjarðarhreppur myndi flokkast sem Jaðarbyggð I, eins og 

útskýrt er í kafla 1.7, (Grétar Þór Eyþórsson, 1994, bls. 179–182) í sameinuðu 

Austurlandi má draga þá ályktun að Vopnafjarðarhreppur myndi tapa meira á því 

að sameinast Austurlandi heldur en Langanesbyggð. Vopnafjarðarhreppur yrði 

ekki í kjarnahlutverki á Austurlandi en er líklegra til að vera í kjarnahlutverki með 

Langanesbyggð, eða að minnsta kosti jafn megnugt. Samkvæmt rannsókn Grétars 

Þórs og Hjalta (2002, bls. 261) upplifa íbúar jaðarsvæða yfirleitt stöðu sína 

lýðræðislega veikari eftir sameiningu en áður, hætt er við að Vopnafjarðarhreppur 

yrði í þeirri stöðu á Austurlandi.  

Skýrsluhöfundur hefur haft mikla ánægju af því að velta sameiningarmálum fyrir 

sér í vinnslu þessa verkefnis og hefur myndað sér þá persónulegu skoðun að 

Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur ættu að skoða sameiningu gaumgæfilega 

þrátt fyrir að rekstrarhagræðing næðist ekki í öllum málaflokkum sveitarfélaganna. 

Sveitarfélögin hafa hagsmuna að gæta með hvoru öðru og hafa miklu að tapa með 

sameiningu við annars vegar allt Norðurþing og hins vegar Austurland þar sem 

líklegt er að sveitarfélögin myndu missa frá sér töluvert af stjórnsýslunni og 
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störfum henni fylgjandi sem Jaðarbyggðir I í víðfeðmu sveitarfélagi. Einnig gæti 

verið styrkur fólginn í því að það sameinaða sveitarfélag myndi leita samstarfs við 

Norðurþing eða Austurland um ýmsa þjónustu eins og félagsþjónustu og 

skólaskrifstofur. Síðar er athugandi að sameinað sveitarfélag Vopnafjarðarhrepps 

og Langanesbyggðar myndi að lokum sameinast norður eða austur, eftir því hvort 

myndi henta sveitarfélaginu betur í ljósi þeirra aðstæðna sem þá verða í 

sveitarstjórnarmálum á Íslandi.  
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Viðaukar 

Viðauki I: Atvinnugreining á Vopnafirði 

Atvinnugreining á Vopnafirði í mars 2010 
 

        Ollinn 4 
 

Bókasafn 1 
 

Flugfélag 1 
Bílaleiga Akureyrar 1 

 
Brekkubær 12 

 
Flugstoðir 1 

Vís 1 
 

Bræður ehf 4 
 

Hárgreiðslur 3 
Sjóvá 1 

 
Hafnarvörður 1 

 
HB Grandi 50 

Íslandspóstur 2 
 

Efnalaug 1 
 

Hótel Tangi 2 
Vegagerðin 3 

 
Fasteignasali 1 

 
Íþróttahús 2 

Olíudreifing 1 
 

Eldisfóður 1 
 

Jónsver 2 
Vopnafjarðarskóli 21 

 
El-Rún efh 1 

 
Áhaldahús 4 

Sundabúð 15 
 

ES vinnuvélar 2 
 

Ingólfur málari 1 
Heilsugæslan 5 

 
Ferðaþjón. Syðri Vík 2 

 
Jón Andrésson 1 

Bílar og vélar 10 
 

Félag eldri borgara 1 
 

Landsbankinn 5 
Blikar 4 

 
Félagsbúið Refstað 3 

 
Ljósaland 1 

Sýslumaðurinn 1 
 

Mikligarður 1 
 

Lögreglan 1 
Mávahlíð 2 

 
Meindýravarnir 1 

 
Minjasafnið Bustarfelli 1 

Mælifell 10 
 

Árni Magg 2 
 

Rarik 1 

Akur 1 
 

Selárlaug 1 
 

Sláturfélag 4 
Slökkvistöð 1 

 
Steiney 0 

 
Skólaakstur 3 

Tannlæknastofa 1 
 

Tónlistarskóli 2 
 

Afl 1 
Veiðihús Hvammsg 1 

 
Vínbúðin 2 

 
Vopnafjarðarhreppur 4 

Kirkjan 3 
 

Þekkingarnet 1 
 

Dýralæknir 1 
Bændur 45 

 
Öryggismiðstöð 1 

 
Sjúkraþjálfari 1 

Sjómenn 15 
 

Samvirkni ehf. 1 
 

Bifreiðastjórar 5 

        Í mars 2010 Fyrirtæki Störf 

Landbúnaður og fiskveiðar 30 75 
Iðnaður 9 29 
Fiskvinnsla 1 50 

Þjónusta 37 68 
Opinber stjórnsýsla 3 6 
Fræðslustarfsemi 4 36 
Heilbrigðis og 
félagsþjónusta. 5 23 
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Viðauki II: Dagbók 

21. október 2009: Ég sendi póst á Dr. Grétar Þór Eyþórsson og bað hann að vera 

leiðbeinandi minn í lokaverkefninu. Ég var með tvær hugmyndir að lokaverkefni, 

annars vegar um hvort hagkvæmt væri að sameina Vopnafjarðarhrepp og 

Langanesbyggð og hins vegar rannsókn á þeirri uppbyggingu sem gæti átt sér stað 

á Vopnafirði vegna leitar að olíu og gasi á Drekasvæðinu. 

22. október 2009: Dr. Grétar Þór svaraði erindi mínu jákvætt og samþykkti að 

verða leiðbeinandi minn. Hann ráðlagði mér að vinna frekar að verkefninu um 

sameiningu heldur en uppbyggingu vegna Drekasvæðis því það væri of erfitt 

vegna þess að fátt væri um gögn og spurningarnar galopnar. 

16. nóvember 2009: Ég sendi drög að útfylltu skráningarblaði vegna 

lokaverkefnis til Grétars Þórs. Hann svaraði samdægurs, hafði gert athugasemdir í 

skjalið sem ég skoðaði og breytti í ljósi þess. Einnig sendi hann mér gögn sem gott 

væri að lesa vegna verkefnisins. Sama dag sendi ég skráningarblaðið til Helga 

Gestssonar, umsjónarmanns lokaverkefna.  

Janúar og febrúar 2010: Uppsetning á lokaverkefni, um hvað skal fjallað, 

efnisgrind sett upp. Byrjað að vinna að skrifum.  

26. febrúar 2010: Fundur á Borgum með Grétari Þór um framgang verkefnisins 

og framhald.  

1. mars 2010: Ég sendi inngang til Grétars Þórs. 

3. mars 2010: Grétar Þór sendi innganginn til baka með athugasemdum. Ég 

endurbætti innganginn í kjölfarið. 

6. mars 2010: Framvinduskýrsla send til Helga Gestssonar, umsjónarmanns 

lokaverkefnis. 

9. mars 2010: Rætt við Gunnólf Lárusson, Borghildi Sverrisdóttur, Nönnu 

Höskuldsdóttur og Aðalbjörn Björnsson. 
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29. mars 2010: Ég sendi 2. 3. og 4. kafla til Grétars Þórs, 

31. mars 2010: Ég ræddi við Ólaf Ármannsson um verkefnið Austurland – eitt 

sveitarfélag. 

5. apríl 2010: Grétar Þór sendi kafla 2.,3. og 4. til baka með athugasemdum, ég 

leiðrétti í samræmi við það. 

8. apríl 2010: Ég sendi 1. kafla til Grétars Þórs. 

9. apríl 2010: Ég sendi 6. kafla til Grétars Þórs. 

15. apríl 2010: Ég kláraði 5. kafla. Þá er bara eftir að skrifa niðurstöður og 

lokaorð.  

20. apríl 2010: Niðurstöður og lokaorð tilbúin. Einnig samantekt á ensku og 

íslensku. 

26. apríl 2010: Ég er búin að lesa yfir ritgerðina, leiðrétta innsláttarvillur og fara 

yfir heimildarskrána. Þá vantar bara að fá endanleg viðbrögð frá Grétari Þór. 

27. apríl 2010: Grétar Þór sendi mér ritgerðina til baka. Ég gerði örfáar breytingar 

skv. tillögum hans og sendi svo ritgerðina til prófarkarlesara. 

3. maí 2010: Ég gerði leiðréttingar skv. tillögum prófarkarlesara og vistaði skjalið 

á pdf form, þá er það tilbúið til prentunar. Ég á pantaðann tíma í Héraðsprenti á 

Egilsstöðum fimmtudaginn 6. maí 2010. Samdægurs verður hún send í pósti til 

Háskólans á Akureyri. 
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Viðauki III: Viðmælendaskrá 

 

Við gerð þessarar skýrslu var rætt við eftirfarandi einstaklinga um sveitarfélögin, 

sameiningar, málaflokka, verkefni og persónulegar skoðanir á sameiningarmálum. 

 

Aðalbjörn Björnsson, oddviti sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps. 

Björn H. Sigurbjörnsson, aðstoðarslökkviliðsstjóri Brunavarna Austurlands. 

Borghildur Sverrisdóttir, sveitarstjórarmaður Vopnafjarðarhreppi. 

Dagbjört Aradóttir, skrifstofu Langanesbyggðar. 

Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri Langanesbyggðar. 

Lilja Guðríður Ólafsdóttir, skrifstofu Vopnafjarðarhrepps. 

Ólafur Ármannsson, vinnuhópnum Austurland – eitt sveitarfélag. 

Nanna Höskuldsdóttir, atvinnumálanefnd Langanesbyggðar. 

Rósa B. Magnúsdóttir, leikskólastjóri Krakkakots  á Bakkafirði. 

Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps. 

 

 

 

 

 


