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Útdráttur 
Markmiðið með þessari ritgerð er að greina helstu áhrifaþætti við sameiningu sveitarfélaga. 

Leitast er við að svara eftirfarandi spurningu; „Er sameining Bolungarvíkurkaupstaðar, 

Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps vænlegur kostur fyrir rekstur sveitarfélaganna?“.  

Fjallað er um fræðileg hugtök, markmið og samfélag sveitarfélaga, ávinning vegna 

samlegðaráhrifa, heimildir til sameininga og sögulega þróun, tekjustofna, rekstur, efnahag og 

að lokum er mat lagt á samruna sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum út frá 

fyrirliggjandi gögnum. 

Markmið sveitarfélaga er að skapa sterkt samfélag, auka velferð og þjónustu íbúa samfara því 

að skila góðum árangri í rekstri.  

Með sameiningu sveitarfélaga er litið til ávinnings sem getur komið fram í samlegðaráhrifum, 

stærðarhagkvæmni, rekstrarhagræði, hagkvæmari fjármögnun, aukinni markaðshlutdeild og 

stjórnun. Til þess að ná því verða sameinuð sveitarfélög að mynda heildstætt atvinnu- og 

þjónustusvæði þar sem samgöngur á milli sveitarfélaga eru viðunandi.  

Samkvæmt gögnum sem liggja fyrir er samlegðaráhrif sameiningar sveitarfélaganna metin á 

rúmar 24 m. kr. á ári. Samlegðaráhrifin eru mismikil á milli málaflokka og í sumum tilvikum 

hafa þau neikvæð áhrif á virði sameiningar. 

Með því að beita núvirðisaðferð fyrir 15 ára spátímabil og skoða einungis tekjur og gjöld var 

niðurstaðan sú að núvirtur ábati af sameingu sveitarfélaganna er metin á rúmar 247 m. kr.  

Niðurstöður úr verðmatinu eru sameiningu sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum í 

hag miðað við þær forsendur sem liggja fyrir.  

Hvort sú niðurstaða sé nægileg til þess að hrinda af stað sameiningu sveitarfélganna er ekki 

víst. Við endanlegt verðmat er nauðsynlegt að horfa út fyrir rekstur og efnahag 

sveitarfélagsins og meta þjóðhagslegan ábata af sameiningunni. Það er hægt að gera með 

kostnaðar- og nytjagreiningu sem krefst frekari rannsókna.  
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Inngangur 
Markmiðið með þessari ritgerð er að greina helstu áhrifaþætti við sameiningu sveitarfélaga. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningu; „Er sameining Bolungarvíkurkaupstaðar, 

Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps vænlegur kostur fyrir rekstur sveitarfélaganna?“. 

Þessari rannsóknarspurningu verður leitast  við að svara á fordómalausan og hlutlausan hátt. 

Til einföldunar verður fjallað um Bolungarvíkurkaupstað sem Bolungarvík og 

Súðavíkurhrepp sem Súðavík í þessari ritgerð. 

Bolungarvíkurkaupstaður er sjálfstætt bæjarfélag. Ísafjarðarbær er sameinað sveitarfélag sem 

samanstendur af fimm byggðarkjörnum. Eru það Hnífsdalur, Ísafjörður, Suðureyri, Flateyri 

og Þingeyri auk nokkurs dreifbýlis. Súðavíkurhreppur er einnig sameinað sveitarfélag með 

einn byggðarkjarna og nokkur dreifbýli.  

Umfjöllunarefnið mun að mestu takmarkast við resktur sveitarfélaganna. Tilgangurinn er að 

rýna í fyrirliggjandi rekstur án þess að meta stjórnun sveitarfélaganna. 

Meginforsenda fyrir sameiningu sveitarfélaga er að skapa heildstætt atvinnu- og 

þjónustusvæði þar sem samgöngur á milli sveitarfélaga eru viðunandi.  

Í fyrsta kafla er fjallað um hugtök sem útskýra ólíkar aðferðir og tegundir sameiningar eða 

samruna. Flest hugtakanna hafa verið skilgreind í fræðibókum og ritum með sameiningu 

fyrirtækja að leiðarljósi. Reynt verður að tengja hugtökin við sameiningu sveitarfélaga.  

Í öðrum kafla er fjallað um markmið og samfélag sveitarfélaga. Markmið sveitarfélaga er að 

auka velferð og þjónustu íbúa samfara því að skila góðum árangri í rekstri.  

Í þriðja kafla er fjallað um ávinning sveitarfélaga af sameiningu. Þar sem samlegðaráhrifum, 

stærðarhagkvæmni, rekstrarhagræði, hagkvæmari fjármögnun, aukinni markaðshlutdeild og 

stjórnun eru gerð skil. 

Í fjórða kafla er fjallað um heimildir til sameininga og sögulega þróun sameininga á Íslandi, 

Vestfjörðum og Norðurlöndum. 

Í fimmta kafla er fjallað um tekjustofna sveitarfélaganna og skiptingu þeirra. Einnig er sett 

fram þróun á skatttekjum á hvern íbúa frá árinu 2005 til og með ársins 2008. Til samanburðar 

er reksturinn borinn saman við meðaltalið Ísland sem samanstendur af sveitarfélögum á 

landinu með íbúafjölda á bilinu 1.000 til 10.000 þann 1. júlí 2009.  
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Í sjötta kafla er fjallað um málaflokka sveitarfélaganna. Sett er fram þróun þeirra frá árinu 

2005 til og með ársins 2008. Í þessum kafla er rekstur sveitarfélaganna einnig borinn saman 

við meðaltalið Ísland. 

Í sjöunda kafla er fjallað um fjármál sveitarfélaganna. Sett eru fram yfirlit fyrir rekstur, 

efnahag og sjóðstreymi. Auk þess er fjallað um peningalega stöðu, nettóskuld og greiðsluhæfi 

sveitarfélaganna.  

Í áttunda kafla er mat lagt á samruna sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum. Sett er 

fram greiðsluflæði fyrir 15 ára spátímabil, áhrif og ábati samrunans síðan metin út frá 

mismunandi forsendum. 

Hægt er að rýna dýpra í rekstur sveitarfélaganna, en hér er talið fýsilegra að setja fram 

heildstæða mynd yfir stöðuna eins og hún lítur út frá sjónarhóli höfundar. Út frá þeim 

forsendum sem fyrir liggja er lagt mat á sameiningu sveitarfélaganna á norðanverðum 

Vestfjörðum, Bolungarvíkur, Ísafjarðarbæjar  og Súðavíkur. 
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Sameining sveitarfélaga 
Þegar sameina á sveitarfélög er mikilvægt að hafa í huga nokkur hugtök sem oft hafa verið 

skilgreind í samrunaferli fyrirtækja. Flestum þessara hugtaka hafa verið gerð góð skil í 

fræðibókum og ritum með sameiningu fyrirtækja að leiðarljósi. Hér á eftir verða nokkur 

hugtök skilgreind og reynt að tengja einhver þeirra við sameiningarferli sveitarfélaga.  

Sameining, samruni eða yfirtaka  
Þegar tvö eða fleiri sveitarfélög sameinast er talað um sameiningu. Oftast er talað um 

sameiningu þegar tvær eða fleiri skipulagsheildir renna saman í eina heild. Þegar tvö eða 

fleiri fyrirtæki sameinast er yfirleitt talað um samruna. Í erlendum fræðibókum og ritum hafa 

þessi orð ásamt yfirtöku mismunandi merkingu. 

Sameining1 er þegar tvö fyrirtæki sameinast í eitt og reyna með því að auka verðmætasköpun 

fyrirtækjanna. Slíkar sameiningar eiga sér oft stað hjá svipað stórum fyrirtækjum þar sem 

báðir aðilar vinna saman að sameiningunni.  

Samruni2 á sér stað þegar nýr eigandi yfirtekur eða kaupir hlut í öðru fyrirtæki með það 

markmið að ná yfirráðum í félaginu. Þegar það gerist skilgreinir hann sig sem nýjan eiganda. 

Í framhaldinu af samrunanum rennur hið yfirtekna félag sjálfkrafa inn í nýja félagið sem 

sérstök eining eða sem dótturfélag.  

Yfirtaka3 er þegar félög eru yfirtekin af öðrum félögum og sameinast síðan skipulagsheildinni 

með svipuðum hætti og á sér stað við sameiningu.  

Tegundir samruna 
Í hagfræðinni eru samrunar flokkaðir í fjóra mismunandi flokka: láréttur samruni4, lóðréttur 

samruni5, samruni fyrirtækja í tengdum rekstri6 og samruni fyrirtækja í ótengdum rekstri7. 

Láréttir- og lóðréttir samrunar ná yfirleitt fram mestu hagræðingunni í rekstri.  

Láréttur samruni 
Láréttur samruni er þegar fyrirtæki í sambærilegum rekstri sameinast og mynda eina sterkari 

heild saman. Þegar sveitarfélög sameinast er um láréttan samruna að ræða þar sem 

                                                             
1 E.merger 
2 E.acquisition 
3 E.takeover 
4 E.horizontal merger 
5 E.vertical merger 
6 E.congeneric merger 
7 E.congolomerate merger 
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grunnrekstur og þjónusta eru í megin dráttum eins á milli sveitarfélga. Í slíkum samrunum er 

oft erfitt að ná fram samlegðaráhrifum í ljósi þess að grunnreksturinn er mjög líkur. 

Lóðréttur samruni 
Lóðréttur samruni er þegar fyrirtæki sem starfa á ólíkum mörkuðum en eru með samskonar 

vöru og þjónustu sameinast. Dæmi um slíka samruna er þegar að birgjar og smásalar 

sameinast. Við slíka samruna geta báðir aðilar styrkt stöðu sína á markaðinum.  

Vinsamlegir samrunar 
Þegar stjórn og stjórnendur þeirra fyrirtækja eða sveitarfélaga sem eiga að sameinast styðja 

heilshugar við samrunaferlið er talað um vinsamlega samruna8. Með vinsamlegum samruna 

eru meiri líkur á að samrunaferlið taki styttri tíma og minni kostnaður falli til. Auk þess 

skapast minni áhætta fyrir fyrirtækin þar sem báðir aðilar vinna að sameiginlegu markmiði. 

Fjandsamlegir samrunar 
Oftast er talað um fjandsamlegar yfirtökur í stað samruna. Í fjandsamlegum yfirtökum9 reynir 

stjórn eða stjórnendur yfirtekna félagsins að sporna við samrunanum á einn eða annan hátt. Á 

sama tíma reynir kaupandinn að ná beint til hluthafa í þeim tilgangi að ná yfirráðum í 

félaginu. Slíkir samrunar geta byrjað sem vinsamlegir samrunar en um leið og einhver 

ágreiningur eða ósætti myndast á milli samningsaðila getur samrunaferlið tekið aðra óvænta 

stefnu. Einnig geta samrunar fyrirtækja sem hefjast á fjandsamlegum nótum endað 

vingjarnlega, oft gerist það þegar verð til hluthafa hefur hækkað í samrunaferlinu.  

 

 

 

  

                                                             
8 E.friendly merger 
9 E.hostile merger 
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Markmið og samfélag sveitarfélaga 
Markmið sveitarfélaga 
Markmið sveitarfélaga er að auka velferð og þjónustu íbúa samfara því að skila góðum 

rekstrarárangri. Markmiðin eru því ekki þau sömu og hjá fyrirtækjum sem hafa oftast það 

meginmarkmið að hámarka hagnað hluthafa. Þegar resktur sveitarfélaga er skoðaður ber að 

hafa þetta í huga þar sem auknar tekjur sveitarfélaga geta komið niður á íbúum í formi hærri 

skatta og minni þjónustu. 

Sveitarfélög geta einnig haft félagsleg markmið, þar sem þau reyna að tryggja atvinnuástand 

og veita ákveðna þjónustu á sem ódýrastan hátt. „Hið síðastnefnda er oftast markmið 

rafveitna, hitaveitna og annarra opinberra þjónustufyrirtækja, til að mynda að allir eigi kost á 

vatni á auðveldan hátt úr krana í heimahúsi og að þessi þjónusta sé látin í té á kostnaðarverði 

eða nálægt því. Reyndar er ekki óalgent að rekstur slíkra fyrirtækja sé óhagkvæmur og 

kostnaður mikill“10. 

Samfélag sveitarfélaga 
Samfélag sveitarfélaga byggist á íbúum, fyrirtækjum og opinberum stofnunum á hverju svæði 

fyrir sig. Innan rekstrarhagfræðinnar er þátttakendum yfirleitt skipt í þrjá megin flokka, íbúa, 

fyrirtæki og hið opinbera. Íbúar sveitarfélaganna kaupa vöru og þjónustu af fyrirtækjum gegn 

vinnuframlagi sem þeir fá greitt fyrir frá fyrirtækjunum. Hið opinbera tengist bæði 

fyrirtækjum og íbúum. Hið opinbera kaupir vörur og þjónustu af fyrirtækjum sem borga 

skatta til hins opinbera. Íbúar njóta síðan þjónustu frá opinberum aðilum, t.d í gegnum 

heilbrigðiskerfið og bættar samgöngur. 

Ábatinn sem verður til í samfélaginu mótast þar af leiðandi bæði af neytendaábata og 

framleiðendaábata. Samanlagður ábati neytenda og framleiðenda í samfélaginu verður því 

þjóðhagslegur ábati sveitarfélagsins. 

                                                             
10 (Einarsson, 1994) 
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Ávinningur sveitarfélaga af sameiningu  
Það eru margar ástæður fyrir sameiningu fyrirtækja eða sveitarfélaga við önnur fyrirtæki eða 

sveitarfélög. Ein ástæðan er sú að fyrirtæki geta víkkað út starfsemi sína á auðveldari hátt og 

náð fram auknum vexti með samlegðaráhrifum. 

Til þess að réttlæta sameiningu verða þátttakendur í sameiningarferlinu að sjá fram á 

ávinning fyrir hið nýja sameinaða sveitarfélag. Slíkur ávinningur getur komið fram í aukinni 

velferð, betri þjónustu og bættum fjárhag sveitarfélagsins. Meginmarkmið sameiningar 

sveitarfélaga er að skapa sterkt samfélag sem er meira virði sameinað heldur en ósameinað. 

Með það markmið að leiðarljósi getur samfélagið náð fram rekstrarhagræði vegna 

samlegðaráhrifa skipulagsheildarinnar sem myndast. 

Samlegðaráhrif 
Eins og komið hefur fram er markmið sameiningar sveitarfélaga í flestum tilfellum að skapa 

aukin verðmæti fyrir samfélagið, auka velferð og þjónustu íbúanna samfara því að skila 

góðum rekstrarárangri. Aukin samlegðaráhrif11 myndast þegar fyrirtæki og sveitarfélög ná 

fram stærðarhagkvæmni og rekstrarhagræði. Dæmi um þetta er þegar fyrirtæki A og B 

sameinast í fyrirtæki C og mynda meiri verðmæti en þau gerðu í sitt hvoru lagi. Við slíkar 

aðstæður er hægt að segja að samrunaferlið hafi heppnast og tilgangur hafi verið með 

samrunanum. 

Einföld skýring á makmiðum sameiningar er eftirfarandi; 2 + 2 = 5. Settar hafa verið fram 

jöfnur sem skýra þetta ferli nánar. Hér að neðan má sjá formúlu sem lýsir sameiningu á 

fyrirtæki A og B.  

NAV = VAB – (VA + VB) – P – E 

Þar sem:  

VAB =  Sameiginlegt virði fyrirtækja A og B. 

VA = Virði fyrirtækis A 

VB = Virði fyrirtækis B 

P = Álag sem greitt er fyrir fyrirtæki B 

                                                             
11 E.synergi 
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E = Kostnaður við sameiningarferlið 

Útkoma jöfnunnar gefur okkur núvirði sameiningar sem verður að vera jákvætt til þess að 

sameining verði samþykkt: 

Samlegðaráhrifum má skipta í tvo megin flokka, annars vegar rekstrarhagræði og hins vegar 

hagræði við fjármögnun. Rekstrarhagræði er náð með því að auka tekjur og lækka kostnað. 

Hagræði við fjármögnun snýr að því að ná niður fjármagnskostnaði hinna sameinuðu 

fyrirtækja.  

Stærðarhagkvæmni 
Við sameiningu er hægt að ná fram þjóðhagslegum ábata með stærðarhagkvæmni12. Með 

aukinni stærð geta sveitarfélög meðal annars náð fram framleiðsluaukningu, betri nýtingu 

eigna og skilvirkari stjórnun sem skilar sér í aukinni hagræðingu. Hagkvæmari rekstur næst 

þegar kostnaður lækkar við hverja framleidda einingu. Til dæmis má gera ráð fyrir lægri 

launakostnaði hjá stjórnendum þar sem þeim mun fækka. Samt sem áður geta sameiningar 

dregið úr samkeppni þar sem fákeppni eða einokun getur myndast á markaðinum. Til að 

sporna við því eru vænlegt að hafa eftirlit og stýringu sameininga sveitarfélaga undir umsýslu 

ríkisins.  

Rekstrarhagræði 
Að ná fram hagræðingu í rekstri við sameiningu sveitarfélaga er ekki auðgefið þar sem 

grunnreksturinn er mjög líkur. Aftur á móti geta samlegðaráhrifin náð fram lægri kostnaði 

eins og áður hefur komið fram. Betri nýting á þjónustu og auðlindum skapa jákvæð áhrif á 

reksturinn. Einnig hafa stærri sveitarfélög aukin tækifæri til þess að taka að sér stærri, fleiri 

og fjölbreyttari verkefni og geta þannig aukið tekjustofn sveitarfélagsins. 

Fyrirtæki sem eru í samskonar rekstri ná oft að lækka kostnað í byrjun með aukinni 

framleiðslu. Síðan getur kostnaður aukist eftir því sem að framleiðslan eyskt. 

 Hagkvæmari fjármögnun 
Almennt geta sveitarfélög náð fram lægri fjármagns- og viðskiptakostnaði við sameiningu. 

Auk þess er stærra sveitarfélg í betri aðstöðu til þess að semja við viðskiptavini  sína, t.d. 

birgja og fjármálastofnanir. Þess ber þó að geta að sveitarfélög hér á landi hafa í auknum 

mæli fjármagnað sig í gegnum Samband íslenskra sveitarfélaga. Þar skiptir stærð sveitarfélga 

                                                             
12 E.economic of scale 
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ekki máli heldur sitja stór sem smá sveitarfélög við sama borð þegar kemur að kostnaði við 

fjármögnun.  

Aukin markaðshlutdeild 
Við sameiningu myndast stærra markaðssvæði sem hefur jákvæð áhrif fyrir bæði fyrirtæki og 

íbúa. Um leið og heimamarkaður fyrirtækjanna stækkar gefst þeim tækifæri til þess að 

skilgreina gildi sín og markmið á nýjan leik. Í framhaldinu geta fyrirtækin vaxið og mætt um 

leið aukinni eftirspurn með meira vöruframboði og betri þjónustu fyrir íbúa. 

Stjórnun  
Við sameiningu er hægt að bæta stjórnun og styrkja skipulagsheild sveitarfélaga. Einnig er 

talið að menntun og þekking íbúa geti aukist og hægt verði að ná fram markvissari 

áætlanagerð. 

Bætt stjórnum kemur fram þegar ábyrgð og kröfur aukast í stærra samfélagi. Aukið aðhald 

og markviss stjórnun skila sér með jákvæðum áhrifum inn í samfélgið. Í stærra samfélagi 

verður ákvarðanataka skilvirkari og yfirsýn framtíðarverkefna skýrari. Einnig getur öflugt 

sveitarfélag með faglega stjórnun átt auðveldara með að draga til sín sérhæft og vel menntað 

fólk til starfa í sveitarfélaginu sem skilar sér í betri gæðum og þjónustu við íbúa.  

Stærra sveitarfélag getur aukið metnað hjá stjórnendum þar sem ávinningur starfsins er meiri, 

t.d geta laun hækkað og völd aukist.  

Skipulagsheildin samanstendur af þeim einstaklingum sem vinna að sama markmiði. Með 

því að sameina sveitarfélög getur skipulagsheildin orðið sterkari og auðveldara verður að ná 

settum markmiðum. 

Menntun og þekking íbúa geta aukist í stærra samfélagi þar sem framboð á námsefni getur 

orðið fjölbreyttara. Aukin menntun og þekking er ekki bara góð fjárfesting fyrir íbúa heldur 

líka tækifæri fyrir samfélagið til þess að bæta lífskjörin á svæðinu. Í framhaldinu verða 

sveitarfélögin betur sett til þess að ná markmiðum sínum. „Er þessi þáttur talinn skipta einna 

mestu máli í efnahagslífinu næstu áratugi“13.  

Áætlanagerð er mikilvægur þáttur í rekstri sveitarfélga þar sem áform í framtíðinni eru lögð 

fram og metin. Með markvissum áætlunum geta sveitarfélög tekið ákvarðanir með hliðsjón af 

markmiðum sínum í rekstri og þjónustu.  

                                                             
13 (Einarsson, 1994) 
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Sameiningar sveitarfélaga og söguleg þróun 
Sameining sveitarfélaga hefur löngum verið þekkt hérlendis og erlendis. Mismunandi 

aðferðum hefur verið beitt og ólíkur árangur hefur náðst.  

Heimild til sameininga 
Þegar sameina á sveitarfélög er ekki komist hjá því að tengja ferlið við lárétta samruna þar 

sem grunnrekstur og þjónusta sveitarfélaga er í flestum tilfellum eins.  

Sameining sveitarfélaga hefur hingað til verðið vinsamleg í þeim skilningi að íbúar 

sveitarfélaganna hafa getað spornað við sameiningu með því að kjósa gegn tillögum um 

sameiningu. Því má segja að lýðræðið hafi komið í veg fyrir fjandsamlega samruna.  

Í 6 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 segir: 

Lágmarksíbúatala sveitarfélags er 50 íbúar. Nú hefur íbúafjöldi sveitarfélags verið lægri en 

50 í þrjú ár samfleytt og skal ráðuneytið þá eiga frumkvæði að því að sameina það 

nágrannasveitarfélagi. Einnig má þá skipta hinu fámenna sveitarfélagi á milli 

nágrannasveitarfélaga. Undantekningu frá þessu ákvæði skal gera ef sérstakar aðstæður 

hindra það að mati ráðuneytisins að íbúar hins fámenna sveitarfélags geti myndað 

félagsheild með íbúum nágrannasveitarfélags. 

Fram kemur á vef samgönguráðuneytisins að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og 

formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga hafi skipað nefnd sem ætlað er að meta 

sameiningarkosti sveitarfélga í hverjum landshluta fyrir sig. Verkefni nefndarinnar er að 

kynna sér stöðu mála og meta viðhorf íbúa og sveitarstjórnamanna til sameiningar. Í 

framhaldi af því mun ráðherra leggja fram nýtt frumvarp fyrir Alþingi um áætlun sameiningar 

sveitarfélaga til ársins 2014. 

Hefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra nefnt lágmarksíbúatöluna 1.000 fyrir hvert 

sveitarfélag. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands í lok árs 2009 eru sveitarfélög á landinu 

sem innihalda einn eða fleiri íbúa alls 77. Af þeim eru fleiri en 1.000 íbúar í  33 

sveitarfélögum og færri en 1.000 íbúar í 44 sveitarfélögum á landinu.  

Verði fyrirhugað frumvarp ráðherra um sameiningu sveitarfélga samþykkt á Alþingi og þeim 

framfylgt samkvæmt lögum verður eflaust hægt að túlka einhverja sameiningu sem 

fjandsamlega sameiningu. Í slíkum tilfellum væri um að ræða sveitarfélög með færri en 1.000 
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íbúa sem ekki gætu hafnað sameinigu. Hugsanlega geta verið undantekningar á sameiningu 

vegna staðbundinna aðstæðna. 

Breytingar í pólitísku umhverfi hér á landi geta haft áhrif á forgangsröðun verkefna í 

samgögnu- og sveitarstrjónarráðuneytinu. 

Sameiningar sveitarfélaga á Íslandi 
Frá árinu 1990 hefur sveitarfélögum á Íslandi fækkað úr 204 í 79. Í flestum tilvikum hafa 

sameiningar náð til sveitarfélaga sem hafa heildstætt atvinnu- og þjónustusvæði. Hér á landi 

hafa íbúar kosið um sameiningu sveitarfélaga.  

 
Mynd 1. Þróun sveitarfélaga á Íslandi frá 1950-2006. Heimild: Hagstofa Íslands 

Fjöldi sveitarfélaga náði hámarki árið 1950 en þá voru sveitarfélög á Íslandi 229 talsins. 

Sveitarfélögum í landinu fækkaði aðeins um 25 næstu 40 árin og voru þau 204 árið 1990. Frá 

árinu 1990 varð töluverð breyting á sveitarstjórnaskipan landsins og hefur sveitarfélögum 

fækkað jafnt og þétt frá þeim tíma. Fækkaði sveitarfélögum frá 1990-2002 um 51% eða úr 

225 í 99 sveitarfélög. Við upphaf kjörtímabilsins 2006-2010 voru sveitarfélög í landinu 79 

talsins. 

Vestfirðir 
Árið 1996 sameinuðust sex sveitarfélög á norðanverðum Vestfjörðum og úr varð 

Ísafjarðarbær. Var þessi sameining ein af mörgum sameiningum á kjörtímabilinu 1994-1998, 

en alls fækkaði sveitarfélögum um 48 á þessu tímabili.  
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Mynd 2. Fjöldi íbúa. Heimild: Hagstofa Íslands. 

Hin sameinuðu sveitarfélög má sjá á mynd 2 ásamt íbúafjölda sveitarfélaganna í byrjun 

desember árið 1995. Megintilgangur sameiningar var að styrkja byggð á svæðinu, snúa vörn í 

sókn, renna traustari stoðum undir félagslega þjónustu og efla samstöðu byggðarfélaganna14. 

Skiptar skoðanir voru um kosti og galla sameiningar á svæðinu. Flestir töldu þó að 

sameiginlegt sveitarfélag yrði sterkara fjárhagslega, þjónusta við íbúa gæti aukist og 

sveitarfélagið væri öflugra gagnvart móttöku verkefna frá ríkinu sem gæti skapað sterkara 

atvinnusvæði.  

Í dag eru sveitarfélögin þrjú á norðanverðum Vestfjörðum; Bolungarvík, Ísafjarðarbær og 

Súðavík. Samkvæmt vef Hagstofu Íslands var íbúafjöldi í þessum sveitarfélögum 5.170 í 

byrjun desember árið 2009. 

Þróun íbúafjölda hefur verið með svipuðum hætti hjá sveitarfélögunum á tímabilinu 2005 til 

2009. Íbúum fækkar jafnt og þétt framan af en síðustu tvö árin verður viðsnúningur og íbúum 

fjölgar á svæðinu. 

Í skýrslu sameiningarnefndar félagsmálaráðuneytisins frá árinu 2005 kemur fram að ekki 

verði lögð fram tillaga um sameiningu sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum. Ein af 

forsendum sameiningar sveitarfélaga er að skapa heildstætt atvinnu- og þjónustusvæði. Á 

þessum tíma voru samgöngumálin talin óviðunandi og samgöngur jafnvel varasamar.  

Með tilkomu jarðganga á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar hafa forsendur breyst og er 

eðlilegt að meta kosti og galla sameiningar á nýjan leik. Þrátt fyrir að samgöngur á milli 

Ísafjarðar og Súðavíkur séu óviðunandi og jafnvel varasamar hafa sveitarfélögin á 

norðanverðum Vestfjörðum nú þegar skipað nefnd sem metur kosti og galla þess að sameina 

sveitarfélögin.  

 

                                                             
14 http://www.isafjordur.is 

Desember 1995 Desember 2009
Ísafjarðarkaupstaður 3.386 Bolungarvík 968
Þingeyrarhreppur 434 Ísafjarðarbær 3.897
Mýrahreppur 68 Súðavík 205
Mosvallahreppur 73 N-Vestfirðir 5.070
Flateyrarhreppur 351
Súðvíkurhreppur 303
Ísafjarðarbær 4.615
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Þróun sameininga á Norðurlöndunum 
Frá árunum 1960 til 2000 var sveitarfélögum fækkað stórlega á Norðurlöndum. Þar var 

brugðist við og reynt að sporna við þeirri þróun sem hafði átt sér stað í samfélaginu. 

Fjölmennari og öflugri sveitarfélög voru mynduð sem gátu boðið upp á fjölbreyttari atvinnu 

og betri þjónustu við íbúa. Með því var reynt að koma í veg fyrir fólksflótta frá minni 

sveitarfélögum til stærri borga.  

Þessar breytingar áttu sér stað með löggjöf í stað þess að láta lýðræðið ráða með kosningum 

eins og tíðkast hefur hér á landi.  Lágmarksíbúafjöldinn var hækkaður og sameiningar urðu 

að veruleika. Í Danmörku fækkaði sveitarfélgöum úr 1.365 í 275 árið 1970 og í Svíþjóð voru 

sveitarfélög alls 278 árið 1974 eftir að hafa verið 2.498 árið 1952. 

Þrátt fyrir þessa öru þróun á Norðurlöndunum hafa fáar rannsóknir verið gerðar um ávinning 

og afleiðingar sameininga. 
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Tekjustofnar sveitarfélaga 
Tekjur sveitarfélga skiptast í þrjá meginflokka; útsvar, fasteingaskatta og framlög frá 

Jöfnunarsjóði. Einnig innheimta sveitarfélögin þjónustutekjur auk annarra tekna af eigin 

stofnunum og fyrirtækjum. 

Útsvarið hefur verið stærsti tekjustofn sveitarfélaganna um árabil. Samkvæmt lögum getur 

útsvar verið á bilinu 11,24% - 13,28% og er það dregið af launum ásamt tekjuskatti ríkisins.  

Annar tekjustofn sveitarfélaga er fasteignaskattur en hann er lagður árlega á allar fasteignir í 

landinu. Fasteignaskattinum er skipt niður í A skatt sem lagður er á íbúðarhúsnæði, B skatt 

sem lagður er á ýmsar opinberar byggingar og C skatt sem lagður er á atvinnuhúsnæði og 

annað húsnæði sem ekki fellur undir A- og B-skatt.  

Jöfnunarsjóður sveitarfélga starfar á grundvelli laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélga. 

Hlutverk sjóðsins er að „greiða sveitarfélögum framlög til jöfnunar á tekjumöguleikum þeirra 

og útgjaldaþörf eftir ákveðnu regluverki“15 

 

Mynd 3. Skipting á tekjum. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2008-2009 

Á árunum 2005 til og með 2008 hafa skatttekjur sveitarfélaganna sveiflast frekar lítið. Í 

Bolungarvík og Ísafjarðarbæ voru skatttekjurnar 45-52% á meðan skatttekjur Súðavíkur voru 

aðeins 35-40% af heildartekjum sveitarfélaganna. 

Árin 2007og 2008 hefur fasteignaskattur verið 5-8% af heildartekjum sveitarfélaganna. 

                                                             
15  Samband Íslenskra sveitarfélga. http://www.samband.is 
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Síðustu tvö ár hefur framlag frá Jöfnunarsjóði verið hlutfallslega meira hjá Súðavík en hjá 

Bolungarvík og Ísafjarðarbæ. Árin 2007 og 2008 var hlutfallið 54-57% af heildartekjum 

sveitarfélagsins. Framlag til Bolungarvíkur var 35% af heildartekjum sveitarfélagsins bæði 

árin og framlag til Ísafjarðarbæjar var 31-32%. 

Hlutfall þjónustu- og annarra tekna af heildartekjum var 0-2% árin 2007 og 2008 hjá öllum 

sveitarfélögunum. 

Til samanburðar þá hafa tekjur hjá Íslandi verið hærri (59-60%) á þessum árum og 

fasteignaskatturinn hefur einnig verið hærri (10-11%). Framlag frá Jöfnunarsjóði til Íslands 

hefur þar af leiðandi verið lægri (28-30%) og aðrar tekjur hafa verið svipaðar (1%). 

Skatttekjur á hvern íbúa 
 

 

Mynd 4. Skatttekjur á hvern íbúa. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Frá árinu 2005 hafa skatttekjur á hvern íbúa aukist hjá öllum sveitarfélögunum á 

norðanverðum Vestfjörðum. Skatttekjur á hvern íbúa hjá Bolungarvík og Ísafjarðarbæ eru 

nánast þær sömu og meðaltalið. Aftur á móti eru tekjur í Súðavík mun hærri öll árin. 

Skatttekjur á hvern íbúa í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ námu á bilinu 320-330 þús. kr. árið 

2005 en rúmlega 430 þús. kr. hjá Súðavík. Árið 2008 voru skatttekjur Bolungarvíkur og 

Ísafjarðarbæjar á bilinu 465-480 þús. kr. á meðan tekjur Súðavíkur námu rúmlega 651 þús. 

kr. 
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Málaflokkar sveitarfélaganna 
Reikningsskil sveitarfélaga skiptast í A- og B- hluta. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 

45/1998 er gefin greinargóð útskýring á þessum tveimur hlutum. 

A-hluta er lýst á eftirfarandi hátt í a lið í 60. gr.: „sveitarsjóður, sem í lögum þessum merkir 

aðalsjóð sveitarfélags auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða 

öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum“ 

B-hluta er lýst á eftirfarandi hátt í a lið í 60. gr.: „stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar 

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

fjárhagslega sjálfstæðar einingar.“ 

Í þessari yfirferð verða skoðuð sameiginleg reikningsskil sveitarfélaganna á norðanverðum 

Vestfjörðum þar sem A- og B- hluti eru lagðir saman. 

Lagðar eru fram tölulegar upplýsingar fyrir hvern málaflokk. Upplýsingarnar eru frá árinu 

2005 til ársins 2008 úr Árbók sveitarfélaga sem birt eru á vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. 

Til samanburðar er sett fram meðaltal sem kallast Ísland. Meðaltalið stendur saman af 

sveitarfélögum á landinu með íbúafjölda á bilinu 1.000 til 10.000 þann 1. júlí árið 2009. Í 

meðaltalinu eru 27 sveitarfélög og er Ísafjarðarbær einn þeirra. Meðaltalið sýnir kostnað á 

hvern íbúa í hverjum málaflokki.  

Tilgangurinn er að draga fram þá þróun sem hefur verið á rekstri helstu málaflokka 

sveitarfélaganna á þessu tímabili. 

Engin umfjöllun verður um heilbrigðismál þar sem rekstur málaflokksins hefur verulega lítil 

áhrif á heildarrekstur sveitarfélaganna. Á þessu tímabili nam rekstur málaflokksins minna en 

1% af heildarrekstri sveitarfélaganna. 

Það sama á við um B-hluta fyrirtæki. 

Í lok umfjöllunar er sett fram mynd sem sýnir hlutfall málaflokkanna í rekstri 

sveitarfélaganna fyrir hvert ár. 
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Félgasþjónusta 
Samkvæmt lögum ber sveitarfélögum að veita íbúum félagslega þjónustu sem stuðlar að 

velferð í samfélaginu. Undir félagsþjónustu falla eftirfarandi málefni; félagsleg ráðgjöf, 

fjárhagsaðstoð, félagsleg heimaþjónusta, málefni barna og ungmenna, þjónusta við unglinga, 

þjónusta við aldraða, þjónusta við fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og 

vímugjafavarnir, atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun. 

 

Mynd 5. Kostnaður við félagsþjónustu á íbúa. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Árið 2008 nam þessi málaflokkur í Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavík 5-8% af 

heildarrekstri málaflokkanna. Á þessu tímabili var rekstrarkostnaður félagsþjónustunnar 

hæstur á hvern íbúa í Bolungarvík ef frá er talið árið 2006 þegar kostnaður í Súðavík var 

hæstur. 

Í Bolungarvík var kostnaður á íbúa 26.193 kr. árið 2005 og 31.161 kr. árið 2008. 

Í Ísafjarðarbæ var kostnaður á íbúa 16.541 kr. árið 2005 og 23.327 þús. kr. árið 2008. 

Í Súðavík var kostnaður á íbúa 14.004 kr. árið 2005 og 26.060 kr. árið 2008.  

Til samanburðar var rekstrarkostnaður hjá Íslandi 20.729 kr. á hvern íbúa árið 2005 og 

27.913 kr. árið 2008. Á myndinni sést að þróun kostnaðar hjá Íslandi og Súðavík er nánast 

eins öll árin. Ísafjarðarbær er undir meðaltalinu öll árin og Bolungarvík er yfir meðaltalinu 

þrjú af fjórum árum. 
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Fræðslu- og uppeldismál 
Undir fræðslu- og uppeldismál falla málefni sem varða leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, 

vinnnuskóla og annað nám. Fræðslumál hafa verið veigamesti flokkurinn í rekstri 

sveitarfélaga á undanförnum árum. 

 

Mynd 6. Fræðslu- og uppeldismál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Yfir þetta tímabil var rekstrarkostnaður fræðslu- og uppeldismála hæstur í Súðavík. 

Kostnaðurinn var lægstur í Ísafjarðarbæ ef frá er talið árið 2008 þegar kostnaður í 

Bolungarvík var lægri. Árið 2008 nam þessi málaflokkur um 60% af heildarrekstri 

málaflokkanna í Bolungarvík, 58% í Ísafjarðarbæ og 69% í Súðavík.  

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 184.497 kr. árið 2005 en var kominn í 220.851 kr. 

árið 2008.  

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 166.025 kr. árið 2005 en var kominn í 236.595. kr. 

árið 2008.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 235.298 kr. árið 2005 en var kominn í 368.605 þús. kr. 

árið 2008.  

Þróun síðustu ára í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ er með svipuðum hætti og hjá Íslandi. Árið 

2005 var rekstrarkostnaður hjá Íslandi 181.892 kr. á hvern íbúa og 251.947 kr. árið 2008. 

Aftur á móti hefur kostnaður í Súðavík verið vel yfir meðaltalinu öll árin og árið 2008 jókst 

þessi munur enn frekar. 
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Menningarmál 
Undir menningarmál falla málefni sem varða bókasafn, byggða- og sögusafn, og leikfélög 

auk annarra menningarsafna og menningarfélaga 

 

Mynd 7. Menningarmál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Framlög til menningarmála hafa lækkað töluvert á þessu tímabili í Bolungarvík og í Súðavík. 

Framlög í Ísafjarðarbæ hafa verið nokkuð stöðug allt tímabilið. Í Bolungarvík var hlutfall 

málaflokksins af heildarrekstri málaflokkanna 8% árið 2005 en hefur verið á bilinu 4-5% eftir 

það. Árið 2005 var hlutfallið 9% í Súðavík en hefur síðan verið 1-2% eftir það. Hlutfallið í 

Ísafjarðarbæ hefur verið 4-5% allt tímabilið. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 26.736 kr. árið 2005 en var kominn í 13.044 kr. 

árið 2008.  

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 14.079 kr. árið 2005 en var kominn í 19.356 kr. 

árið 2008.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 33.923 kr. árið 2005 en var kominn í 10.516. kr. árið 

2008.  

Framlag til menningarmála hjá Íslandi hefur verið með svipuðum hætti og í Ísafjarðarbæ yfir 

tímabilið. Árið 2008 var meðaltalið 21.026 kr. 
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Íþrótta- og æskulýðsmál 
Starfsemi íþróttafélga, frístundamiðstöðva, skíðamiðstöðva og annarra æskulýðsstarfa fellur 

undir flokkinn íþrótta- og æskulýðsmál.  

 

Mynd 8. Íþrótta- og æskulýðsmál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Rekstrarkostnaður vegna íþrótta- og æskulýðsmála hefur vaxið stöðugt í Ísafjarðarbæ á þessu 

tímabili. Aftur á móti hefur framlag til málaflokksins lækkað í Bolungarvík og í Súðavík. Í 

Bolungarvík hefur hlutfall málaflokksins verið 10-12% af heildarrekstri málaflokkanna, í 

Ísafjarðarbæ hefur hlutfallið verið 15-16% og í Súðavík hefur  hlutfallið verið 4-6%. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 38.239 kr. árið 2005 en var kominn í 37.665 kr. 

árið 2008. 

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 47.346 kr. árið 2005 en var kominn í 63.348 kr. 

árið 2008. 

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 22.923 kr. árið 2005 en var kominn í 20.991 kr. árið 

2008. 

Framlag til íþrótta- og æskulýðsmála hjá Íslandi hefur þróast á svipaðan hátt og í 

Ísafjarðarbæ. Kostnaður á hvern íbúa er þó heldur lægri eða 36.017 kr. á íbúa árið 2005 og 

58.383 kr. árið 2008.  
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Fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsmál 
Hér að neðan má sjá hvernig þessi þróun hefur verið á þessum þremur málaflokkum saman. 

Árið 2008 var hlutfall þessara málaflokka af heildarreksti málaflokkanna 73% í Bolungarvík, 

79% í Ísafjarðarbæ og 75% í Súðavík. 

 

Mynd 9. Fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsmál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 249.472 kr. árið 2005 en var kominn í 271.560 kr. 

árið 2008.  

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 227.450 kr. árið 2005 en var kominn í 319.298 kr. 

árið 2008. 

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 292.145 kr. árið 2005 en var kominn í 400.112 kr. árið 

2008. 

Á þessu tímabili var heildarkostnaður á hvern íbúa hjá Íslandi svipaður og í Ísafjarðarbæ. 

Árið 2005 var framlag til málaflokksins á íbúa 232.959 kr. og 331.356 kr. árið 2008. Á 

síðustu tveimur árum hefur hlutfall málaflokkanna verið 79-80% af heildarrekstri 

sveitarfélaganna. 
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Brunamál og almannavarnir 
Rekstur og framlög til bruna- og almannavarna falla undir þenna flokk. 

 

Mynd 10. Brunamál og almannavarnir. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Hlutfall málaflokksins af heildarrekstri málaflokkanna á þessu tímabili var 4% í Bolungarvík, 

3% í Ísafjarðarbæ og 1-3% í Súðavík. Rekstarkostnaður bruna- og almannavarna var hæstur á 

hvern íbúa í Bolungarvík á þessu tímabili ef frá er talið árið 2007 þegar rekstrarkostnaður á 

hvern íbúa var 9 kr. meiri í Súðavík. Kostnaður í Ísafjarðarbæ hefur verið stöðugur á þessu 

tímabili. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 12.910 kr. árið 2005 en var kominn í 14.735 kr. 

árið 2008.  

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 9.833 kr. árið 2005 en var kominn í 10.797 kr. árið 

2008.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 4.426 kr. árið 2005 en var kominn í 10.307 kr. árið 

2008.  

Framlag til bruna- og almannavarna hjá Íslandi hefur verið lægra en hjá sveitarfélögunum 

þremur á þessu tímabili. Árið 2005 var kostnaður hjá Íslandi tæpar 6.000 kr. á hvern íbúa og 

8.008 kr. árið 2008. 
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Hreinlætismál 
Rekstur og framlög til heilbrigðiseftirlits, sorphreinsunar, meindýraeyðingar og dýraeftirlits 

falla undir þennan málaflokk.  

 

Mynd 11. Hreinlætismál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Hlutfall málaflokksins af heildarrekstri málaflokkanna á þessu tímabili var 0-3% hjá 

sveitarfélögunum þremur. Bolungarvík og Súðavík nýta sér þjónustu Ísafjarðarbæjar í þessum 

málaflokki. Árin 2005 og 2008 hafði Ísafjarðabær tekjur af þessum málaflokki. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 8.925 kr. árið 2005 en var kominn í 8.977 kr. árið 

2008.  

Í Ísafjarðarbæ voru rekstrartekjur á íbúa 294 kr. árið 2005 og árið 2008 voru tekjur 5.940 kr.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 7.796 kr. árið 2005 en var kominn í 16.744 kr. árið 

2008.  

Rekstrarkostnaður hjá Íslandi var um 4.000 kr. á hvern íbúa á þessu tímabili og hlutfall 

málaflokksins af heildarrekstri var 1% öll árin. 
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Skipulags- og byggingamál 
Rekstur og framlög til skipulagsmála og byggingaeftirlits falla undir þennan málaflokk. 

 

Mynd 12. Skipulags- og byggingamál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Hlutfall málaflokksins af heildarrekstri málaflokkanna á þessu tímabili var 1% í Bolungarvík 

fyrstu tvö árin en jókst í 3% seinni tvö árin. Í Ísafjarðarbæ var hlutfallið um 2-3% öll árin. Í 

Súðavík var hlutfallið 8-9% fyrstu þrjú árin en lækkar síðan árið 2008 í 4%. 

Rekstrarkostnaður í þessum málaflokki var hæstur á hvern íbúa í Súðavík öll árin. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 3.429 kr. árið 2005 en var kominn í 12.759 kr. árið 

2008. 

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 5.356 kr. árið 2005 en var kominn í 11.456 kr. árið 

2008. 

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 36.689 kr. árið 2005 en var kominn í 19.391 kr. árið 

2008. 

Þróun kostnaðar hjá Íslandi hefur aukist jafnt og þétt yfir timabilið líkt og í Bolungarvík og 

Ísafjarðarbæ. Rekstrarkostnaðurinn var 6.809 kr. á hvern íbúa árið 2005 og 12.442 kr. árið 

2008.  
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Umferðar- og samgöngumál 
Undir umferðar- og samgöngumál fellur meðal annars viðhald og rekstur gatnagerðar, 

umferðar og öryggismál, snjómokstur ásamt öðrum samgöngumálum. 

 

Mynd 13. Umferðar- og samgöngumál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Hlutfall málaflokksins af heildarrekstri málaflokkanna á þessu tímabili var 4-6% í 

Bolungarvík, í Ísafjarðarbæ var hlutfallið um 7-8% og í Súðavík var hlutfallið 2-5%. 

Rekstrarkostnaður á hvern íbúa hefur vaxið jafnt og þétt hjá Ísafjarðarbæ á þessu tímabili. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 13.602 kr. árið 2005 en var kominn í 23.072 kr. 

árið 2008. 

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 24.124 kr. árið 2005 en var kominn í 31.795 kr. 

árið 2008.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 12.740 kr. árið 2005 en var kominn í 26.205 kr. árið 

2008. 

Rekstrarkostnaður hjá Íslandi hefur einnig aukist á tímabilinu en árið 2008 er hann lægri en 

hjá sveitarfélögunum þremur. Hlutfall málaflokksins af heildarrekstri málaflokkanna á þessu 

tímabili var 3-5%. 
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Umhverfismál 
Undir umhverfismál falla meðal annars málefni er varða mengunarvarnir og frárennsli.  

 

Mynd 14. Umhverfismál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Rekstur þessa málaflokks hefur verið með svipuðum hætti í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ en 

framlag Súðavíkur til umhverfismála hefur aukist á tímabilinu. Hlutfall málaflokksins af 

heildarrekstri málaflokkanna síðustu þrjú árin var 3-4% í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ en 6-

7% í Súðavík.  

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 10.159 kr. árið 2005 en var kominn í 15.526 kr. 

árið 2008.  

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 8.501 kr. árið 2005 en var kominn í 11.368 kr. árið 

2008.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 14.098 kr. árið 2005 en var komin í 31.242 kr. árið 

2008.  

Yfir þetta tímabil hefur rekstrarkostnaður hjá Íslandi verið lægri en hjá sveitarfélögunum 

þremur. Þróunin hefur samt sem áður verið svipuð og í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ. Árið 

2005 var kostnaður á hvern íbúa 7.483 kr. og árið 2008 var hann 10.917 kr. á hvern íbúa.  
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Atvinnu- og hafnamál 
Undir atvinnu- og hafnamál falla málefni er varða þróun og tækifæri atvinnulífs, núverandi 

rekstur hafna og framtíðarskipulag og uppbygging þeirra. 

 

Mynd 15. Atvinnu-og hafnamál. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Rekstur málaflokksins hefur farið lækkandi frá árinu 2005 og voru rekstrartekjur af 

málaflokknum í Bolungarvík árið 2007 og 2008. Hlutfall málaflokksins af heildarrekstri 

málaflokkanna var 3% í Ísafjarðarbæ öll árin en 4-6% í Súðavík ef frá er talið árið 2007. Það 

ár var framlag á hvern íbúa í Súðavík tæplega helmingi hærra en í Ísafjarðarbæ. 

Í Bolungarvík var rekstrarkostnaður á íbúa 6.765 kr. árið 2005 en árið 2008 voru 

rekstrartekjur af málaflokknum 9.122 kr.  

Í Ísafjarðarbæ var rekstrarkostnaður á íbúa 4.503 kr. árið 2005 en var kominn í 2.890 kr. árið 

2008.  

Í Súðavík var rekstrarkostnaður á íbúa 6.089 kr. árið 2005 en var kominn í 4.767 kr. árið 

2008.  

Sveiflur eru ekki miklar á rekstri málaflokksins hjá Íslandi eins og hjá sveitarfélögunum á 

norðanverðum Vestfjörðum. Árið 2008 var kostnaður á hvern íbúa 4.165 kr. og hlutfall 

málaflokksins af heildarrekstrarkostnaði 1%. 
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Sameiginlegur kostnaður 
Erfitt getur verið að bera saman sameiginlega kostnaði þar sem kostnaði getur verið skipt á 

ólíkan hátt á milli rekstrareininga sveitarfélaga. Það getur farið eftir stærð sveitarfélga og 

umfangi verkefna. Undir þennan málaflokk fellur kostnaður við bæjarskrifstofur. 

 

Mynd 16. Sameiginlegur kostnaður. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2005-2009 

Í Bolungarvík var sameiginlegur kostnaður á íbúa 39.456 kr. árið 2005 en var 60.011 kr. árið 

2008. 

Í Ísafjarðarbæ var sameiginlegur kostnaður á íbúa 30.957 kr. árið 2005 en var 55.034 kr. árið 

2008. 

Í Súðavík var sameiginlegur kostnaður á íbúa 103.812 kr. árið 2005 en var 128.860 kr. árið 

2008. 

Sameiginlegur kostnaður sveiflast ekki mikið hjá Íslandi á þessu tímabili. Árið 2008 var 

kostnaður á hvern íbúa 46.648 kr. sem er lægri upphæð en hjá sveitarfélögunum þremur. 
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Samantekt 
Hér að ofan er búið að skoða þróun á rekstri málaflokka sveitarfélga. Hefur hver málaflokkur 

verið skoðaður út frá þróun og samanburði við sveitrarfélögin sem til skoðunar eru. Myndin 

hér að neðan sýnir yfirlit yfir hlutfall hvers málaflokks í rekstri sveitarfélganna árið 2008. 

 

Mynd 17. Yfirlit yfir hlutfall málaflokka sveitarfélaga. Heimild: Árbók sveitarfélaga 2009 

Eins og sést á mynd 17 eru fræðslu- og uppeldismál stærsti málaflokkur allra sveitarfélaganna 

en þar á eftir koma æskulýðs- og íþróttamál. Kostnaður vegna þessara tveggja málaflokka 

nam 70-74%  af heildarkostnaður sveitarfélaganna árið 2008. Aðrir málaflokkar eru minni en 

skipta samt sem áður sveitarfélögin og íbúa miklu máli. Árið 2008 voru tveir málaflokkar 

með jákvæðan rekstur, í Bolungarvík var það málaflokkurinn atvinnu- og hafnamál og í 

Ísafjarðarbæ var það málaflokkurinn hreinlætismál. 

  

Sveitarfélag Bolungarvík Ísafjarðarbær Súðavík Ísland
Félagsþjónusta 8,4% 5,8% 4,9% 6,6%
Fræðslu- og uppeldismál 59,6% 58,4% 68,9% 60,0%
Menningarmál 3,5% 4,8% 2,0% 5,0%
Íþrótta- og æskulýðsmál 10,2% 15,6% 3,9% 13,9%
Heilbrigðismál 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Brunamál og almannavarnir 4,0% 2,7% 1,9% 2,1%
Hreinlætismál 2,4% -1,5% 3,1% 1,0%
Skipulags- og byggingamál 3,4% 2,8% 3,6% 3,0%
Umferðar- og samgöngumál 6,2% 7,9% 4,9% 4,8%
Umhverfismál 4,2% 2,8% 5,8% 2,6%
Atvinnu- og hafnamál -2,5% 0,7% 0,9% 1,0%
Samtals 100% 100% 100% 100%
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Fjármál og samanburður sveitarfélaganna 
Eins og komið hefur fram hafa sveitarfélög ekki samskonar markmið og fyrirtæki. 

Sveitarfélögin reyna að auka velferð og þjónustu íbúanna samfara því að skila góðum 

rekstrarárangri í stað þess að hámarka hagnað hluthafa 

Hér á eftir eru sett fram yfirlit fyrir rekstur, efnahag og sjóðstreymi sveitarfélaganna þriggja. 

Auk þess er sett fram yfirlit yfir peningalega stöðu, nettóskuld og greiðsluhæfi 

sveitarfélaganna. Tölur fyrir árið 2005-2008 liggja fyrir á vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Tölur fyrir árin 2009 og 2010 eru fengnar úr skýrslu Melland Partners sem 

skoðaði kosti og galla við sameiningu sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum. 

Skýrslan var unnin í samvinnu við sveitarfélögin þrjú. Tölur frá árinu 2009 eru 

bráðabirgðaniðurstöður og tölur fyrir árið 2010 byggja á fjárhagsáætlun fyrir það ár. 

Ársreikningar sveitarfélaganna eru gerðir í samræmi við sveitarstjórnalög, lög um 

ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga. 
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Rekstarafkoma 

Rekstrarafkoma í Bolungarvík 

 

Mynd 18. Rekstrarreikningur A- og B- hluta Bolungarvíkur. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland 
Partners, Sameining sveitarfélaga. 

Tekjur Bolungarvíkur hafa aukist á þessu tímabili og voru tæplega 679 m. kr. árið 2009. 

Niðurstaða rekstrar fram til ársins 2009 var ekki góð. Á árinu 2008 gerðu bæjarstjórn 

Bolungarvíkur og Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélga (EFS) með sér samning um 

fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit, sem hafði það markmið að stöðva hallarekstur og 

skuldasöfnun, bæta eiginfjárstöðu og styrkja rekstrargrundvöll sveitarfélagsins til framtíðar16. 

Árið 2009 var niðurstaðan jákvæð um rúmar 179 m. kr. og gerir fjárhagsáætlun ráð fyrir 

rúmlega 100 m. kr. hagnaði árið 2010. Hagræðing í rekstri hefur snert íbúa í formi hærri 

skatta og skertrar þjónustu. 

Rekstrarafkoma í Ísafjarðarbæ 

 

Mynd 19. Rekstrarreikningur A- og B- hluta Ísafjarðarbæjar. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland 
Partners, Sameining sveitarfélaga. 

                                                             
16 Ársreikningur Bolungarvíkurkaupstaðar. www.bolungarvik.is 

Bolungarvík 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 217.437 239.830 241.803 286.151 373.848 325.806
Framlag Jöfnunarsjóðs 73.217 130.070 133.403 156.116 138.740 121.300
Þjónustutekjur og aðrar tekjur 132.091 153.013 164.877 174.923 166.323 199.722
Tekjur samtals 422.745 522.913 540.083 617.190 678.911 646.829
Laun og launatengd gjöld 255.330 276.711 306.810 310.819 304.719 290.334
Breyting lífeyrisskuldbindinga 10.068 9.114 4.779 9.904 794 0
Annar rekstrarkostnaður 166.643 191.923 228.564 217.155 202.002 198.074
Afskriftir 25.942 22.774 24.931 26.398 26.412 30.667
Gjöld samtals 457.983 500.522 565.084 564.276 533.972 519.075
Fjármagnsliðir -37.300 -60.154 -53.657 -169.179 -120.408 -83.046
Óreglulegir liðir 3.902 43.962 0 0 154.739 73.000
Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) -68.636 6.199 -78.658 -116.265 179.315 117.708
* Upphæðir eru í þús. kr.

Ísafjarðabær 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 1.031.828 1.130.510 1.257.207 1.367.022 1.394.759 1.449.544
Framlag Jöfnunarsjóðs 324.436 390.657 581.945 619.191 531.319 559.084
Þjónustutekjur og aðrar tekjur 614.576 706.065 766.968 767.459 826.940 833.938
Tekjur samtals 1.970.840 2.227.232 2.606.120 2.753.672 2.753.018 2.842.566
Laun og launatengd gjöld 1.073.586 1.187.968 1.250.577 1.370.843 1.467.964 1.434.407
Breyting lífeyrisskuldbindinga 55.036 105.511 45.660 63.369 94.685 24.138
Annar rekstrarkostnaður 770.177 820.465 930.855 1.039.313 962.140 989.695
Afskriftir 151.323 158.336 158.042 168.307 169.129 175.757
Gjöld samtals 2.050.122 2.272.280 2.385.134 2.641.832 2.693.918 2.623.997
Fjármagnsliðir -154.616 -302.930 -163.040 -990.037 -462.334 -316.527
Óreglulegir liðir 0 0 0 0 0 0
Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) -233.898 -347.978 57.946 -878.197 -403.234 -97.958
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Á þessu tímabili hefur niðurstaða rekstrar í Ísafjarðarbæ verið neikvæð ef frá er talið árið 

2007. Heildartekjur námu 2.753 m. kr. árið 2009. Fyrir fjármagnsliði skilaði reksturinn 59 m. 

kr. hagnaði en afkoma fjármagnsliða var neikvæð um 462 m. kr. Niðurstaða rekstrar var því 

neikvæð um rúmar 400 m. kr. og er helsta ástæða þess fall íslensku krónunnar og þróun 

verðbólgu. Ef fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 gengur upp þá horfir reksturinn til betri vegar 

þrátt fyrir að vera neikvæður um tæpar 100 m. kr. 

Rekstrarafkoma í Súðavík 

 

Mynd 20. Rekstrarreikningur A- og B- hluta Súðavíkur. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland Partners, 
Sameining sveitarfélaga. 

Tekjur Súðavíkur hafa verið stöðugar á þessu tímabili. Árið 2009 námu tekjur 

sveitarfélagsins tæpum 180 m. kr. og voru gjöldin rúmar 170 m. kr.. Á því ári var niðurstaða 

rekstrar neikvæð um 122 m. kr. þar sem afkoma fjármagnsliða var neikvæð um 148 m. kr. 

Neikvæð niðurstaða fjármagnsliða að upphæð 148 m. kr. er vegna niðurfærslu á stofnfé í 

Sparisjóði Keflavíkur sem hefur töluverð áhrif á niðurstöðuna. Ef fjárhagsáætlun fyrir árið 

2010 gengur upp þá verður niðurstaðan jákvæð um 6,2 m. kr. sem er svipuð niðurstaða og 

árin 2005 og 2007.  

 

 

 

 

 

Súðavík 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 55.944 57.215 55.882 63.635 65.757 64.250
Framlag Jöfnunarsjóðs 44.637 57.743 74.296 75.239 76.492 68.070
Þjónustutekjur og aðrar tekjur 55.521 29.694 31.448 22.595 37.314 37.367
Tekjur samtals 156.102 144.652 161.626 161.469 179.563 169.687
Laun og launatengd gjöld 67.599 68.144 78.358 84.599 83.710 77.027
Breyting lífeyrisskuldbindinga 0 0 0 0 0 0
Annar rekstrarkostnaður 67.377 73.303 71.635 71.824 75.877 71.410
Afskriftir 10.903 9.995 10.167 10.546 11.095 9.476
Gjöld samtals 145.879 151.442 160.160 166.969 170.682 157.913
Fjármagnsliðir 3.767 5.514 3.788 -48.407 -148.301 -5.395
Óreglulegir liðir 0 0 0 189.000 17.069 0
Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) 13.990 -1.276 5.254 -242.907 -122.351 6.297
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur í Bolungarvík 

 

Mynd 21. Efnahagsreikningur A- og B- hluta Bolungarvíkur. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland 
Partners, Sameining sveitarfélaga. 

Þegar efnahagsreikningur Bolungarvíkur er skoðaður fyrir þetta tímabil sést að eiginfjárstaða 

sveitarfélagsins er ekki góð. Eiginfjárstaðan er neikvæð til ársins 2009 en það ár er hún 

tæplega 277 þús kr. Á sama tíma hafa skuldir sveitarfélagsins vaxið á tímabiliu. 

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 gerir ráð fyrir að eiginfjárstaðan batni og verði rúmlega 100 

m. kr. og skuldir lækki. 

Efnahagsreikningur í Ísafjarðarbæ 

 

Mynd 22. Efnahagsreikningur A- og B- hluta Ísafjarðarbæjar. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland 
Partners, Sameining sveitarfélaga. 

Efnahagur Ísafjarðarbæjar hefur þróast á svipaðan hátt og í Bolungarvík á þessu tímabili. 

Eiginfjárstaðan hefur versnað og skuldir sveitarfélagsins hafa aukist. Árið 2009 var 

eiginfjárstaðan jákvæð sem nemur 115 m. kr. samanborið við 1.270 m. kr. árið 2005. 

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 gefur til kynna að litlar breytingar verði á eiginfé og skuldum 

frá árinu 2009. 

 

 

Bolungarvík 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Varanlegir rekstrarfjármunir 631.393 573.031 661.235 774.780 817.309 877.775
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals 36.853 36.853 121.497 116.333 102.610 110.471
Veltufjármunir samtals 218.232 183.251 114.025 125.166 189.555 154.765
Eignir samtals 886.478 793.135 896.757 1.016.279 1.109.474 1.143.011
Eigið fé -83.443 -77.245 -62.776 -179.038 277 126.823
Skuldir 969.922 870.380 959.533 1.195.317 1.109.197 1.016.188
Lífeyrisskuldbindingar 65.799 74.913 79.692 89.596 90.390 103.237
Langtímaskuldir 742.354 677.390 717.172 810.879 762.384 729.856
Skammtímaskuldir 161.769 118.077 162.669 294.842 256.423 183.095
Skuldir og eigið fé samtals 886.479 793.135 896.757 1.016.279 1.109.474 1.143.011
* Upphæðir eru í þús. kr.

Ísafjarðarbær 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Varanlegir rekstrarfjármunir 4.145.204 4.007.117 4.004.152 4.365.231 4.181.441 4.211.368
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals 202.691 196.865 643.640 597.549 568.693 560.608
Veltufjármunir samtals 578.110 669.344 683.039 564.584 433.556 470.295
Eignir samtals 4.926.005 4.873.326 5.330.831 5.527.364 5.183.690 5.242.271
Eigið fé 1.270.092 911.055 1.417.272 518.982 115.869 108.285
Skuldir 3.655.915 3.962.270 3.913.559 5.008.382 5.067.821 5.133.986
Lífeyrisskuldbindingar 630.160 735.670 781.331 826.991 921.676 919.294
Langtímaskuldir 2.595.202 2.746.243 2.649.518 3.260.306 3.617.898 3.822.608
Skammtímaskuldir 430.553 480.357 482.710 921.085 528.247 392.084
Skuldir og eigið fé samtals 4.926.007 4.873.325 5.330.831 5.527.364 5.183.690 5.242.271
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Efnahagsreikningur í Súðavík 

 

Mynd 23. Efnahagsreikningur A- og B- hluta Súðavikur. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland Partners, 
Sameining sveitarfélaga. 

Efnahagur Súðavíkur er frábrugðinn hinum sveitarfélögunum þar sem eiginfjárhlutfallið 

hefur verið hátt og skuldir stöðugar á tímabilinu. Árið 2009 var eiginafjárstaða Súðavíkur 

rúmlega 300 m. kr. og skuldir rúmlega 200 m. kr.. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 gerir ráð 

fyrir að eiginfjárhlutfallið styrkist og skuldirnar standi í stað. 

Veltufé frá rekstri 
Kennitalan veltufé frá rekstri segir til um hversu mikla fjármuni sveitarfélög hafa til 

ráðstöfunar til niðurgreiðslu skulda eða til fjárfestinga. Kennitalan gefur til kynna hvað 

rekstur sveitarfélagsins er að gefa af sér auk þess sem hún er góð við mat á skuldaþoli 

sveitarfélaga. Fjárhæðin verður að vera hærri en sem nemur öllum afborgunum lána 

sveitarfélagsins því annars þarf að taka lán til þess að greiða af lánum sem óhjákvæmilega 

leiðir til meiri og meiri skuldsetningar17. 

 

Mynd 24. Veltufé frá rekstri. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrsla Melland Partners, Sameining sveitarfélaga. 

Veltufé frá rekstri hefur sveiflast mikið í Bolungarvík á þessu tímabili. Árið 2007 var 

niðurstaðan neikvæð sem hafði í för með sér aukna lántöku og meiri skuldsetningu. Eftir 

frekari aðgerðir og aukið eftirlit hefur veltufé frá rekstri aukist og árið 2009 var niðurstaðan 

jákvæð um rúmar 215 m. kr..  

Veltufé frá rekstri hefur verið jákvætt í Ísafjarðarbæ allt tímabilið. Árið 2009 var veltufé frá 

rekstri rúmar 126 m. kr. og gerir fjárhagsáætlun ráð fyrir 243 m. kr. fyrir árið 2010.  

                                                             
17 Greinargerð vegna ársreiknings 2009. http:/www.bolungarvik.is 

Súðavík 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Varanlegir rekstrarfjármunir 276.197 277.324 274.984 250.604 245.861 233.439
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals 252.804 262.761 429.904 267.520 118.018 268.639
Veltufjármunir samtals 238.568 219.256 143.266 156.176 164.501 166.201
Eignir samtals 767.569 759.341 848.154 674.300 528.380 668.279
Eigið fé 611.690 610.136 669.940 431.253 313.116 438.572
Skuldir 155.878 149.205 178.214 243.047 215.264 229.707
Lífeyrisskuldbindingar 0 0 0 0 0 0
Langtímaskuldir 116.036 104.470 93.550 72.561 170.226 180.622
Skammtímaskuldir 39.842 44.735 84.664 170.486 45.038 49.085
Skuldir og eigið fé samtals 767.568 759.341 848.154 674.300 528.380 668.279
* Upphæðir eru í þús. kr.

Veltufé frá rekstri 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Bolungarvík 2.080 47.525 -16.710 46.423 215.925 137.023
Ísafjarðarbær 51.088 77.977 297.366 223.212 126.392 243.266
Súðavík 12.688 12.259 18.567 27.916 18.125 15.855
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Veltufé frá rekstri í Súðavík hefur verið mjög stöðugt á þessu tímabili. Niðurstaðan hefur 

verið á bilinu 12-18 m. kr. ef árið 2007 er undanskilið. Árið 2009 var veltufé frá rekstri hjá 

sveitarfélaginu jákvætt um rúmar 18 m. kr.. 

Peningaleg staða  

Peningaleg staða sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum 

 

Mynd 25. Peningaleg staða A- og B- hluta á íbúa. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga og skýrla Melland Partners, Sameining 
sveitarfélaga. 

Peningaleg staða sveitarfélaga er fundin með því að leggja saman veltufjármuni, 

áhættufjármuni og langtímakröfur og draga síðan frá langtíma- og skammtímaskuldir. Á 

mynd 25 er samanburður á peningalegri stöðu sveitarfélagaanna á norðanverðum 

Vestfjörðum. Peningaleg staða Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar hefur verð neikvæð öll árin 

á meðan staða Súðavíkur hefur verið jákvæð. Peningaleg staða Súðavíkur á hvern íbúa hefur 

verið stöðug á tímabilinu ef frá er talið árið 2009. Það ár lækkar peningaleg staða 

sveitarfélagsins m.a.vegna afskrifta eignarhlutar í Sparisjóði Keflavíkur. 

Greiðsluhæfi 
Til þess að meta greiðsluhæfi sveitarfélaga er oft notast við veltufjárhlutfall og nettóskuld á 

móti veltufé frá rekstri. Veltufjárhlutfallið segir til um getu sveitarfélagsins til þess að standa 

undir skuldbindingum í nánustu framtíð. Nettóskuld deilt með veltufé gefur vísbendingu um 

hversu mörg ár það taki sveitarfélagið að greiða upp nettóskuldir miðað við óbreyttan rekstur. 

Veltufjárhlutfall sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum 

 

Mynd 26. Veltufjárhlutfall A- og B- hluta á. íbúa. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga 

Við útreikning á veltufjárhlutfallinu eru notaðar tvær stærðir úr efnahagsreikningi 

sveitarfélagsins; Veltufjárhlutfall = veltufjármunir / skammtímaskuldir. 

Peningaleg staða 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Bolungarvík -707 -636 -713 -893 -751 -669
Ísafjarðarbær -546 -576 -456 -775 -807 -817
Súðavík 1.428 1.453 1.846 881 328 1.001
* Upphæðir eru í þús. kr. á hvern íbúa

Veltufjárhlutfall 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Bolungarvík 1,35 1,55 0,70 0,42 0,74 0,85
Ísafjarðarbær 1,34 1,39 1,42 0,61 0,82 1,20
Súðavík 5,99 4,90 1,69 0,92 3,65 3,39
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Veltufjármunir samanstanda af eignum sem hægt er á skömmum tíma að breyta í reiðufé18. 

Skammtímaskuldir samanstanda af skuldum sem greiða þarf upp innan árs og þeim 

afborgunum af langtímaskuldum fyrirtækisins sem greiða þarf á árinu19. Til þess að koma í 

veg fyrir greiðsluerfiðleika er eðlilegt að þetta hlutfall sé hærra en 1,0.  

Á þessu tímabili hefur veltufjárhlutfallið í Súðavík verið mjög hátt miðað við eðlilegt hlutfall 

og hin sveitarfélögin. Árið 2009 var veltufjárhlutfall 3,65 í Súðavík, 0,82 í Ísafjarðarbæ og 

0,74 í Bolungarvík.  

Nettóskuld/veltufé frá rekstri sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum 

 

 Mynd 27. Nettóskuld / veltufé frá rekstri A- og B- hluta á íbúa. Heimild; Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Nettóskuld á móti veltufé frá rekstri er góður mælikvarði við mat á greiðsluhæfi sveitarfélaga. 

Þessi mælikvarði segir til um hvað sveitarfélagið er lengi að greiða niður skuldir miðað við 

óbreyttan rekstur. Við slíkt mat er ekki gert ráð fyrir frekari framkvæmdum né lántöku á 

tímabilinu. Ef litið er á fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 og miðað er við óbreyttan rekstur væri 

Bolungarvík 5,48 ár að greiða niður skuldir sínar, Ísafjarðarbær tæp 17 ár og Súðavík tæp 13 

ár. Á mynd 27 sést að töluverð breyting hefur verið á þessu hlutfalli frá árinu 2008 þegar 

efnahagshrun varð hér á landi. Hlutfallið hefur lækkað í Bolungarvík, nánast staðið í stað hjá 

Ísafjarðarbæ og aukist hjá Súðavík. 

  

                                                             
18 Morgunblaðið, http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=481103 
19 Morgunblaðið, http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=481103 

Ár 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
Bolungarvík 343,67 13,68 -43,33 20,55 3,78 5,48
Ísafjarðarbær 56,28 39,70 8,70 17,23 32,17 16,87
Súðavík 26,44 27,15 21,27 6,47 3,71 12,94
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Mat á samruna sveitarfélaganna 
Mat á virði samruna sveitarfélaga byggir meðal annars á væntingum um framtíðarrekstur 

sveitarfélaganna. Slíkt mat byggir á mögulegu kostnaðar- og tekjuhagræði og núvirði þess. 

Með því að heimfæra kostnað og nytjar á núvirði er verið að meta ávinning eða kostnað við 

framkvæmdina. 

Núvirðisaðferðin er aðferð til þess að meta arðsemi fjárfestinga. Aðferðin snýst um að finna 

núvirði tekna og gjalda sem falla í framtíðinni og bera saman við stofnverð fjárfestingarinnar.  

Notast er við núvirðisaðferðina við mat á sameiningu sveitarfélaganna á norðanverðum 

Vestfjörðum, Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavík. 

Við matið er búið að renna saman bráðabirgðafjárhagsáætlun sveitarfélaganna fyrir árið 2010 

og mynda eitt sameinað sveitarfélag. Spáin er síðan notuð sem grunnur að greiðsluflæði. Í 

grunngreiðsluflæðinu er gert ráð fyrir óbreyttum rekstri til næstu 15 ára.  

Í framhaldinu eru settar fram næmnigreiningar og sviðsmyndir þar sem forsendum er breytt 

og áhrif á heildarreksturinn metin á tímabilinu.  

Hagræðing í rekstri og kostnaður við sameininguna eru tveir helstu áhrifaþættir í mati á 

sameiningu sveitarfélganna.  

Einnig hafa aðrir þættir óbein eða bein áhrif á heildarmatið. Þessa þætti er ekki alltaf hægt að 

meta til fjár á einfaldan hátt þar sem sveitarfélögin eða hið opinbera þurfa að meta 

heildaráhrif fjárfestingarinnar á samfélgið inn í reikninginn. Geta þessir þættir til dæmis 

verið: 

- Áhrif kostnaðar við byggingu jarðganga á milli Ísafjarðar og Súðavíkur.  

- Verðbreyting lóða og fasteigna á fasteignaskatta sveitarfélagsins. 

- Virði stærra markaðssvæðis. 

- Virði fjölbreyttara atvinnulífs í stærra samfélagi. 

- Virði umferðaröryggis. 

- Virði ferðatíma til og frá vinnu og skóla. 

- Virði breytinga á þjónusustigi í sveitarfélaginu.  
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Við mat á þessum þáttum getur verið gott að notast við kostnaðar- og nytjagreiningu. Sú 

aðferð tekur á samfélagslegu sjónarmiði þó svo að sveitarfélögin beri einungis af 

fjárfestingunni gjöld.20 

Hagræðing í rekstri 
Í október árið 2009 skipuðu sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum, Bolungarvík, 

Ísafjarðarbær og Súðavík nefnd sem kölluð var „Hundraðdaganefndin“. Henni var falið að 

kanna hvort fýsilegt væri að sameina sveitarfélögin. Í framhaldinu var samið við Melland 

Partners um ráðgjöf við verkefnið. 

Þann 18. maí 2010 gaf Melland Partners út skýrslu sem bar heitið “Sameining sveitarfélaga. 

Er sameining sveitarfélaganna Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og 

Súðavíkurhrepps fýsilegur kostur?“ 

Helstu niðurstöður skýrslunnar eru eftirfarandi: 

- Sameining leiðir til hagræðingar í rekstri að fjárhæð rúmum 24 m. kr. á ári. 

- Gert er ráð fyrir að lækka megi sameiginlegan kostnað um 70 m. kr. á ári. 

- Gert er ráð fyrir að sameining slökkviliða muni spara 13,7 m. kr. á ári. 

- Gert er ráð fyrir hagræðingu í skipulags- og byggingamálum að fjárhæð 8 m. kr. á ári. 

- Gert er ráð fyrir að kostnaður aukist um 37 m. kr. á ári vegna umferðar- og 

samgöngumála. 

- Talið er að framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga lækki um 30 m. kr. á ári. 

- Talið er að nauðsynlegar vegabætur á milli Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur nemi 567 til 

4.950 m. kr. 

- Talið er að sameinað sveitarfélag verði öflugra sveitarfélag og geti veitt sérhæfðari 

þjónusu. 

Í skýrslunni liggur fyrir að hagræðing í rekstri er metin á rúmar 24 m. kr. á ári og er lækkun á 

framlagi jöfnunarsjóðs inni í þessu mati. Skýrslan er faglega unnin og niðurstöður settar skýrt 

fram. Óraunhæft er að leggja frekara mat á þessar niðurstöður út frá fyrirliggjandi gögnum frá 

sveitarfélögunum. Einnig getur verið erfitt að spá fyrir um endanlega hagræðingu þar sem 

rekstur á fyrsta ári getur verið frábrugðinn rekstri næstu ár á eftir.  

 

                                                             
20 Cost-benefit analysis 
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Jöfnunarsjóður 
Eins og komið hefur fram starfar Jöfnunarsjóður sveitarfélga á grundvelli laga nr. 4/1995 um 

tekjustofna sveitarfélga. Hlutverk sjóðsins er að „greiða sveitarfélögum framlög til jöfnunar á 

tekjumöguleikum þeirra og útgjaldaþörf eftir ákveðnu regluverki“21. Með þessum framlögum 

er verið að koma til móts við mismunandi reksrtarumhverfi sem sveitarfélögin búa yfir. 

Samkvæmt skýrslu Melland Partners eru heildaráhrif úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna 

sameiningarinnar metin á um 30 m. kr. til lækkunar á tekjum á ári. Er þetta mat ítarlegt og 

tekur mið af núgildandi lögum. Skerðingin tekur gildi fjórum árum eftir sameiningu. 

Að mati höfundar verður sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 ekki breytt án þess að taka tillit til 

reglna um fjárhagslega aðstoð Jöfnunarsjóðs sveitarfélga til að greiða fyrir sameiningu 

sveitarfélaga nr. 295/2003. 

Við mat á sameiningu sveitarfélaganna Bolungarvíkur, Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur er gert 

ráð fyrir 30 m. kr. lækkun á framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Framlögin eru metin 

sem kostnaður við sameininguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21  Samband Íslenskra sveitarfélga. www.samband.is 
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Virði sameiningar 
Ein meginforsenda fyrir sameiningu sveitarfélaga er að skapa heildstætt atvinnu- og 

þjónustusvæði þar sem samgöngur á milli sveitarfélaga eru viðunandi. Þegar mat er lagt á 

rekstrarhagræði og kostnað við sameiningu sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum án 

þess að taka tillit til samgöngubóta á milli Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur er niðurstaðan þessi: 

Núvirt greiðsluflæði 

 

Mynd 28. Greiðsluflæði og Núvirðismat. Heimild; Sameining sveitarfélaga, Melland Partners. 

Núvirtur ábati af sameiningunni til 15 ára eru rúmar 247 m. kr.. 

Í matinu er gert ráð fyrir að kostnaður vegna sameiningar sé 10 m. kr. á ári í fjögur ár. Einnig 

er gert ráð fyrir að hagræðingin komi inn að hluta á örðu ári en eftir það er reiknað með fullri 

hagræðingu. Í grunngreiðsluflæðinu er ávöxtunarkrafan 5%. 

Niðurstaðan er því sameiningu í hag miðað við óbreyttan rekstur og framlög þar sem núvirtur 

ábati er 247 m. kr. á spátímabilinu.  

Aftur á móti er erfitt að meta hvort 24 m. kr. hagræðing á ári réttlæti sameiningu 

sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum. Auk þess sem engar rannsóknir sýna fram á 

að sameining styrki sveitarfélögin í landinu.  

 

 

 

Sameiginlegt Sveitarfélag
Ár /Tími Núvirði 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024
Tekjur samtals 37.980.020 3.659.082 3.659.082 3.659.082 3.659.082 3.659.082 3.659.082 3.659.082 3.659.082
Laun og launatengd gjöld 18.701.736 1.801.768 1.801.768 1.801.768 1.801.768 1.801.768 1.801.768 1.801.768 1.801.768
Breyting lífeyrisskuldbindinga 250.544 24.138 24.138 24.138 24.138 24.138 24.138 24.138 24.138
Annar rekstrarkostnaður 13.069.847 1.259.179 1.259.179 1.259.179 1.259.179 1.259.179 1.259.179 1.259.179 1.259.179
Afskriftir 2.240.968 215.900 215.900 215.900 215.900 215.900 215.900 215.900 215.900
Gjöld samtals 34.263.095 3.300.985 3.300.985 3.300.985 3.300.985 3.300.985 3.300.985 3.300.985 3.300.985
Fjármagnsliðir -4.203.429 -404.968 -404.968 -404.968 -404.968 -404.968 -404.968 -404.968 -404.968
Óreglulegir liðir 757.715 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Niðurstaða (+Gjöld / -Tekjur) 271.210 26.129 26.129 26.129 26.129 26.129 26.129 26.129 26.129

Sameining sveitarfélga Núvirði 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024
Kostnaður vegna sameiningar 35.460 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
Lækkun á Jöfnunarsjóði 206.487 0 0 0 0 30.216 30.216 30.216 30.216
Hagræðing í rekstri 489.070 0 27.250 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500
Samtals 247.123 -10.000 17.250 44.500 44.500 24.284 24.284 24.284 24.284

Núvirði 247.123
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Næmnistjarna 

Rekstur sveitarfélaganna er misjafnlega næmur fyrir breyttum forsendum og auðvelt er að 

setja fram einfalda næmnistjörnu til þess að sjá áhrifin.  

 

Mynd 29. Næmnistjarna fyrir rekstur sveitarfélaganna. 
Mynd 29 sýnir hvernig núvirtur ábati af sameiningunni breytist þegar forsendum er breytt. Er 

það gert þannig að einni forsendu er breytt á meðan hinum er haldið föstum. Á myndinni sést 

að sameiginlegur kostnaður og umferðar- og samgöngumál eru næmust fyrir breytingum. 

Sameiginlegur kostnaður hefur jákvæð áhrif á sameininguna og umferðar- og samgöngumál 

hafa neikvæð áhrif. Áhrif annarra þátta eru minni. 
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Næmnigreining 

Erfitt getur verið að meta endanlegt rekstrarhagræði við sameiningu sveitarfélaganna þar sem 

áhrifin geta verið ofmetin eða vanmetin. Með einföldum næmnigreiningum er hægt að sjá 

hvernig núvirtur ábati breytist miðað við breyttar forsendur 

Mynd 30. Næmnigreining á sameiginlegum kostnaði og umferðar- og samgöngumálum 
Næmnigreiningin á sameiginlegum kostnaði og umferðar- og samgöngumálum sýnir hvernig 

núvirtur ábati af sameiningunni getur breyst við breyttar forsendur. Ef að samlegðaráhrifin 

eru ofmetin um 20% í báðum tilvikum er núvirtur ábati af sameiningunni rúmar 55 m. kr. sem 

er líklega ekki nægur ábati til þess að sameina sveitarfélögin.  

Mynd 31. Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og sameiginlegum kostnaði 

Á mynd 31 má sjá næmnigreiningu á ávöxtunarkröfu og sameiginlgum kostnaði og áhrif 

breytinga á endanlegan ábata. Miðað við 5% ávöxtunarkröfu og 10% ofmat á sameiginlegum 

kostnaði verður núvirtur ábati af sameiningunni rúmlega 184 m. kr.  

Mynd 32. Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og umferðar- og samgöngumálum 

247.123 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
-40% 128.670 95.467 62.264 29.061 -4.142 -37.345 -70.548 -103.751 -136.954
-30% 191.486 158.283 125.080 91.877 58.674 25.471 -7.732 -40.935 -74.137
-20% 254.302 221.099 187.896 154.693 121.491 88.288 55.085 21.882 -11.321
-10% 317.119 283.916 250.713 217.510 184.307 151.104 117.901 84.698 51.495

0% 379.935 346.732 313.529 280.326 247.123 213.920 180.717 147.514 114.312
10% 442.751 409.548 376.345 343.142 309.940 276.737 243.534 210.331 177.128
20% 505.568 472.365 439.162 405.959 372.756 339.553 306.350 273.147 239.944
30% 568.384 535.181 501.978 468.775 435.572 402.369 369.166 335.963 302.761
40% 631.200 597.997 564.794 531.592 498.389 465.186 431.983 398.780 365.577

* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á sameiginlegum kostnaði og umferðar- og samgöngumálum 

247.123 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
-30% 79.874 74.827 70.231 66.036 62.197 58.674 55.434 49.688 44.763
-25% 127.124 118.174 110.090 102.771 96.128 90.082 84.568 74.905 66.756
-20% 174.374 161.520 149.949 139.507 130.059 121.491 113.701 100.123 88.749
-15% 221.624 204.867 189.808 176.242 163.990 152.899 142.835 125.340 110.742
-10% 268.874 248.214 229.667 212.977 197.921 184.307 171.968 150.557 132.736
-5% 316.124 291.561 269.526 249.712 231.852 215.715 201.102 175.774 154.729
0% 363.374 334.908 309.385 286.447 265.783 247.123 230.235 200.991 176.722
5% 410.624 378.254 349.244 323.182 299.714 278.531 259.369 226.208 198.715

10% 457.874 421.601 389.103 359.918 333.645 309.940 288.502 251.425 220.708
* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og sameiginlegum kostnaði

247.123 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
-10% 413.324 380.731 351.522 325.282 301.653 280.326 261.034 227.649 199.972
-5% 388.349 357.819 330.454 305.864 283.718 263.725 245.634 214.320 188.347
0% 363.374 334.908 309.385 286.447 265.783 247.123 230.235 200.991 176.722
5% 338.399 311.996 288.317 267.030 247.848 230.522 214.836 187.662 165.097

10% 313.424 289.084 267.249 247.613 229.913 213.920 199.437 174.333 153.472
15% 288.449 266.172 246.180 228.196 211.978 197.319 184.038 161.004 141.847
20% 263.474 243.260 225.112 208.779 194.043 180.717 168.639 147.675 130.222
25% 238.499 220.348 204.044 189.362 176.108 164.116 153.240 134.346 118.597
30% 213.524 197.436 182.975 169.944 158.173 147.514 137.841 121.017 106.972

* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og umferðar- og samgöngumálum 
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Á mynd 32 má sjá næmnigreiningu á ávöxtunarkröfu og umferðar- og samgöngumálum sem 

sýna áhrif breytinga á ábata sameiningar. Miðað við 5% ávöxtunarkröfu og 10% vanmat á 

samlegðaráhrifum verður núvirtur ábati af sameiningunni rúmlega 213 m. kr. 

Eins og fram kemur í þriðja kafla getur ávinningur sameiningar komið fram í 

samlegðaráhrifum, stærðarhagkvæmni, rekstrarhagræði, hagkvæmari fjármögnun, aukinni 

markaðshlutdeild og stjórnun. Í viðauka má sjá fleiri næmnigreiningar.  

 

Aðrir áhrifaþættir 
Kostnaðar- og nytjagreining tekur tillit til hagsældar sveitarfélagsins, þjóðfélagslegs ábata og 

hagræns ávinnings. Aðferðin metur heildaráhrif fjárfestinga sveitarfélaga eða hins opinbera á 

samfélagið óháð því hvort hún skili af sér beinum tekjum eða gjöldum. Við slíka greiningu er 

metið hvort allir í samfélaginu séu betur settir með fjárfestingunni eða ekki. Mikilvægt er að 

taka tillit til þessara þátta þegar mat er lagt á sameiningu sveitarfélaga. 

Til þess að sjá áhrifin sem þessir þættir geta haft á endanlegt virði samruna sveitarfélaganna 

verða settar fram nokkrar sviðsmyndir. Virði þessara þátta eru ekki vísindalega rannsakað 

heldur er þeim ætlað að sýna fram á mikilvægi þeirra við endanlegt mat á samruna 

sveitarfélaganna. 

 

Jarðgöng 
Ein forsenda sameiningar sveitarfélaga er að skapa heildstætt atvinnu- og þjónustusvæði með 

viðunandi samgöngum á milli sveitarfélaga. Til þess að uppfylla þau skilyrði þarf að bæta 

samgöngur á milli Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur. Til þess að tryggja umferðaröryggi á milli 

sveitarfélaganna er besti kosturinn að grafa jarðgöng, „Súðavíkurgöng“.  

Heildarkostnaðurinn við uppbyggingu á jarðgöngunum getur verið mismunandi eftir því 

hvaða leið verður fyrir valinu. Í Greinargerð vinnuhóps um öryggismál Djúpvegar milli 

Súðavíkur og Bolungarvíkur sem Vegagerð ríkisins gaf út árið 2002 kemur fram að 

vegabætur með jarðgöngum á milli Ísafjarðarbæjar og Síðavíkur séu áætlaðar frá 2.728 m. kr. 

til 4.950 m. kr. 

Til þess að meta áhrif jarðganga á milli Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur er gert ráð fyrir að 

fjármagna framkvæmdina að fullu með lánsfé. 
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Helstu forsendur fyrir fjármögnun 

- Gert er ráð fyrir að jarðgöngin séu fjármögnuð að fullu með lánsfjármagni til 15 ára 

eða jafn lengi og greiðsluflæðið.  

- Vextir á fjármögnuninni eru 3,0% , sem er núverandi krafa á HFF24 að viðbættu 30 

pkt. álagi. 

-  Gert er ráð fyrir að ávöxtunarkrafa framkvæmdanna sé 5% og er það í samræmi við 

þau lánakjör sem Lánasjóður  sveitarfélaga hefur boðið sveitarfélögum á undanförnum 

árum. 

Áhrif jarðganga 

Kostnaður vegna jarðganga hefur töluverð áhrif á mat við sameiningu sveitarfélaganna. 

 

Mynd 33. Kostnaður vegna jarðganga 

Á mynd 34 má sjá áhrif jarðganga á matið. Á myndinni sjást efri og neðri mörk áætlaðs 

greiðsluflæðis. Ef að kostnaður vegna jarðganga er tekinn inn í matið við óbreyttar forsendur 

þarf hagræði vegna sameiningar að aukast svo um munar til þess að styðja við sameiningu. 

Mynd 34. Kostnaður vegna jarðganga 
Við neðri mörk þarf hagræði að aukast um 276 m. kr. á ári til þess að standa undir 

framkvæmdinni. Við efri mörk þarf hagræði að aukast um 524 m. kr. á ári. 

Meta þarf ábata jarðganga út frá öðrum þáttum en rekstri til þess að réttlæta framkvæmdina. 

Sameining sveitarfélga Núvirði 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024
Kostnaður vegna sameiningar 35.460 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
Lækkun á Jöfnunarsjóði 206.487 0 0 0 0 30.216 30.216 30.216 30.216
Hagræðing í rekstri 489.070 0 27.250 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500
Samtals 247.123 -10.000 17.250 44.500 44.500 24.284 24.284 24.284 24.284

Núvirði 247.123

Aðrir áhrifaþættir
Jarðgöng (efri mörk) -4.950.081 -577.905 -592.352 -607.161 -622.340 -758.261 -777.218 -796.648 -816.564
Jarðgöng (neðri mörk) -2.727.794 -318.461 -326.422 -334.583 -342.947 -417.848 -428.294 -439.001 -449.976

Núvirði (efri mörk) -4.702.957
Núvirði (neðri mörk) -2.480.671
* Upphæðir eru í þús. kr.

Sameining sveitarfélga Núvirði 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024
Kostnaður vegna sameiningar 35.460 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
Lækkun á Jöfnunarsjóði 206.487 0 0 0 0 30.216 30.216 30.216 30.216
Hagræðing í rekstri (efri mörk) 5.192.027 0 289.289 578.579 578.579 578.579 578.579 578.579 578.579
Hagræðing í rekstri (neðri mörk) 2.969.741 0 165.468 330.936 330.936 330.936 330.936 330.936 330.936

Aðrir áhrifaþættir
Jarðgöng (efri mörk) -4.950.081 -577.905 -592.352 -607.161 -622.340 -758.261 -777.218 -796.648 -816.564
Jarðgöng (neðri mörk) -2.727.794 -318.461 -326.422 -334.583 -342.947 -417.848 -428.294 -439.001 -449.976

Núvirði (efri mörk) 0 Rekstrarhagræði (efri mörk) 524.079
Núvirði (neðri mörk) 0 Rekstrarhagræði (neðri mörk) 276.436
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Fasteignaskattar 
Eins og áður hefur komið fram er fasteignaskattur stór tekjustofn sveitarfélaga. Er hann 

lagður árlega á allar fasteignir í landinu. Eitt af markmiðum sameiningar er að mynda 

sterkara samfélag sem getur leitt til hærra fasteigna- og lóðaverðs. Hækkun á verði fasteigna 

og lóða skilar sér inn í rekstur sveitarfélaga í formi fasteignaskatta.  

Á síðustu tveimur árum hafa engar fasteignir selst í Súðavík samkvæmt upplýsingum sem 

liggja fyrir á vef Fasteignamats ríkisins.  

Í Bolungarvík seldust 23 fasteignir á síðustu tveimur árum, 8 fasteignir árið 2008 og 15 

fasteignir árið 2009. Meðalkaupverð á þessu tímabili var 52.964 kr. á hvern fermetra.  

Í Ísafjarðarbæ seldust 56 fasteignir á þessu tímabili, 30 fasteignir árið 2008 og 26 fasteignir 

árið 2009. Meðalkaupverð í Ísafjarðarbæ á þessu tímabili var 96.966 á hvern fermetra. 

Á árunum 2005-2009 var meðalstaðgreiðsluverð íbúðarhúsnæðis á Vestfjörðum 61.444 kr. á 

hvern fermetra. Á Vesturlandi var meðalstaðgreiðsluverðið 139.168 kr. á meðan að verð á 

höfuðborgarsvæðinu var 225.625 kr. á hvern fermetra.  

Samkvæmt skýrslu Melland Partners er skipting fasteignaskattanna misjöfn á milli 

sveitarfélaganna. Við sameiningu er eðlilegt að samræma þennan tekjustofn. Í grunnmyndinni 

er gert ráð fyrir að tekjustofn fasteignaskatta sé eins og fyrir sameiningu. 

Áhrif fasteignaskatta 

Með einfaldri næmnigreiningu má sjá hver áhrifin verða á verðmat samrunans ef tekjustofn 

fasteignaskatta breytist miðað við grunnmyndina.  

 

Mynd 35. Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og fasteignasköttum 
Á mynd 35 sést að við eitt pósent breytingu á fasteignasköttum verður hækkun/lækkun á 

ábata sameiningarinnar rúmar 24 m. kr. á spátímabilinu. 

247.123 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
-6% 154.806 142.121 130.723 120.456 111.187 102.799 95.191 81.976 70.963
-4% 224.329 206.383 190.277 175.787 162.719 150.907 140.206 121.647 106.216
-2% 293.851 270.645 249.831 231.117 214.251 199.015 185.221 161.319 141.469
-1% 328.613 302.776 279.608 258.782 240.017 223.069 207.728 181.155 159.095
0% 363.374 334.908 309.385 286.447 265.783 247.123 230.235 200.991 176.722
1% 398.135 367.039 339.162 314.113 291.549 271.177 252.743 220.827 194.348
2% 432.897 399.170 368.940 341.778 317.315 295.231 275.250 240.663 211.975
4% 502.419 463.432 428.494 397.108 368.847 343.339 320.265 280.334 247.228
6% 571.942 527.694 488.048 452.438 420.379 391.447 365.279 320.006 282.481

* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og fasteignasköttum
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Áhrif annarra þátta 
Aðrir þættir geta haft áhrif á endanlegt mat á samruna sveitarfélaganna á norðanverðum 

Vestfjörðum. Þeir þættir sem nefndir hafa verið við slíkt mat eru; stærra markaðssvæði, 

breyting á atvinnulífi, umferðaröryggi, ferðatími og þjónustustig. Áhrifaþættirnir geta bæði 

verið jákvæðir og neikvæðir. 

 

Mynd 36. Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og öðrum áhrifaþáttum 

Í þessu mati er gert ráð fyrir að ábati annarra áhrifaþátta sé 15 m. kr. á ári út spátímabilið. 

Gefur það núvirtan heildarábata miðað við grunnforsendur að verðmæti rúmlega 402 m. kr. Á 

mynd 36 smá sjá hvernig ábatinn þróast miðað við breyttar forsendur. 

Eins og áður hefur verið sagt er virði þessara þátta ekki vísindalega rannsakað. Engu að síður 

er mikilvægt að meta slíka þætti áður en endanlegt mat á sameiningu sveitarfélaganna á 

norðanverðum Vestfjörðum liggur fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

402.818 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
-20% 543.374 501.288 463.576 429.703 399.204 371.679 346.782 303.705 267.995
-15% 554.624 511.687 473.213 438.656 407.542 379.464 354.067 310.124 273.699
-10% 565.874 522.086 482.850 447.609 415.881 387.249 361.351 316.544 279.404
-5% 577.124 532.485 492.487 456.563 424.220 395.033 368.635 322.963 285.109
0% 588.374 542.883 502.124 465.516 432.559 402.818 375.919 329.383 290.813
5% 599.624 553.282 511.761 474.470 440.897 410.603 383.203 335.803 296.518

10% 610.874 563.681 521.398 483.423 449.236 418.388 390.487 342.222 302.222
15% 622.124 574.080 531.035 492.377 457.575 426.172 397.772 348.642 307.927
20% 633.374 584.479 540.672 501.330 465.914 433.957 405.056 355.062 313.631

* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og öðrum áhrifaþáttum
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Samantekt 
Markmiðið með þessari ritgerð var að greina helstu áhrifaþætti við sameiningu sveitarfélaga. 

Leitast var við að svara eftirfarandi spurningu; „Er sameining Bolungarvíkurkaupstaðar, 

Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps vænlegur kostur fyrir rekstur sveitarfélaganna?“. 

Samkvæmt gögnum sem liggja fyrir eru samlegðaráhrif sameiningar sveitarfélaganna metin á 

rúmar 24 m. kr. á ári. Samlegðaráhrifin eru mismikil á milli málaflokka og í sumum tilvikum 

hafa þau neikvæð áhrif á virði sameiningar. 

Þeir málaflokkar sem eru næmastir fyrir breyttum forsendum eru sameiginlegur kostnaður 

sem hefur jákvæð áhrif á sameininguna og umferðar- og samgöngumál sem hafa neikvæð 

áhrif. Áhrif annarra þátta eru minni. 

Með því að beita núvirðisaðferð fyrir 15 ára spátímabil og skoða einungis tekjur og gjöld var 

niðurstaðan sú að núvirtur ábati af sameingu sveitarfélaganna er metinn á rúmar 247 m. kr. 

Niðurstöður úr verðmatinu eru sameiningu sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum, 

Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavík í hag miðað við þær forsendur sem liggja fyrir.  

Hvort sú niðurstaða sé nægileg til þess að hrinda af stað sameiningu sveitarfélganna er ekki 

víst. Við endanlegt verðmat er nauðsynlegt að horfa út fyrir rekstur og efnahag 

sveitarfélagsins og taka tillit til hagsældar sveitarfélagsins, þjóðfélagslegs ábata og hagræns 

ávinnings af sameiningunni. Það er hægt að gera með kostnaðar- og nytjagreiningu sem krefst 

frekari rannsókna.  

Í ritgerðinni eru settar fram myndir sem sýna áhrif jarðganga, fasteignaskatta og annara 

áhrifaþátta. Er virði þessara þátta ekki vísindalega rannsakað heldur sýna myndirnar fram á 

mikilvægi þeirra við endanlegt mat á samruna sveitarfélaganna. 
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Viðauki 
Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og rekstrarhagræði 

 

Mynd 37. Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og rekstrarhagræði 

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og fasteignasköttum 

Mynd 38. Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og fasteignasköttum 

Tekjur og gjöld aukast um 1% á ári út spátímann. 

Mynd 39. Breyting á tekjum og gjöldum 

247.123 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
-5% 185.331 175.449 166.291 157.789 149.885 142.526 135.664 123.267 112.403
-3% 248.875 232.445 217.514 203.914 191.498 180.137 169.721 151.341 135.704
-2% 284.288 264.165 245.982 229.513 214.560 200.953 188.544 166.814 148.511
-1% 322.384 298.258 276.552 256.976 239.280 223.245 208.683 183.338 162.163
0% 363.374 334.908 309.385 286.447 265.783 247.123 230.235 200.991 176.722
1% 407.482 374.312 344.656 318.079 294.204 272.707 253.307 219.855 192.253
2% 454.952 416.684 382.551 352.035 324.688 300.125 278.012 240.019 208.825
3% 506.044 462.251 423.271 388.492 357.390 329.513 304.470 261.579 226.514
5% 620.232 563.972 514.061 469.680 430.127 394.799 363.174 309.295 265.568

* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og rekstrarhagræði

247.123 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10%
-6% 154.806 142.121 130.723 120.456 111.187 102.799 95.191 81.976 70.963
-4% 224.329 206.383 190.277 175.787 162.719 150.907 140.206 121.647 106.216
-2% 293.851 270.645 249.831 231.117 214.251 199.015 185.221 161.319 141.469
-1% 328.613 302.776 279.608 258.782 240.017 223.069 207.728 181.155 159.095
0% 363.374 334.908 309.385 286.447 265.783 247.123 230.235 200.991 176.722
1% 398.135 367.039 339.162 314.113 291.549 271.177 252.743 220.827 194.348
2% 432.897 399.170 368.940 341.778 317.315 295.231 275.250 240.663 211.975
4% 502.419 463.432 428.494 397.108 368.847 343.339 320.265 280.334 247.228
6% 571.942 527.694 488.048 452.438 420.379 391.447 365.279 320.006 282.481

* Upphæðir eru í þús. kr.

Næmnigreining á ávöxtunarkröfu og fasteignasköttum

Sameining sveitarfélga Núvirði 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024
Kostnaður vegna sameiningar 35.460 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
Lækkun á Jöfnunarsjóði 206.487 0 0 0 0 30.216 30.216 30.216 30.216
Hagræðing í rekstri 489.070 0 27.250 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500
Samtals 247.123 -10.000 17.250 44.500 44.500 24.284 24.284 24.284 24.284

Breyting á rekstri
Tekjur 403.921 36.591 36.957 37.326 37.700 40.823 41.231 41.644 42.060
Gjöld 364.391 33.010 33.340 33.673 34.010 36.828 37.196 37.568 37.944
Fjármagnsliðir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Óreglulegir liðir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samtals 39.530 3.581 3.617 3.653 3.689 3.995 4.035 4.075 4.116

Núvirði 286.653
* Upphæðir eru í þús. kr.
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Fjármagnsliðir lækka um 1% og óreglulegir liðir aukast um 1% á ári út spátímann. 

Mynd 40. Breyting á fjármagnsliðum og óreglulegum liðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sameining sveitarfélga Núvirði 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024
Kostnaður vegna sameiningar 35.460 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0
Lækkun á Jöfnunarsjóði 206.487 0 0 0 0 30.216 30.216 30.216 30.216
Hagræðing í rekstri 489.070 0 27.250 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500
Samtals 247.123 -10.000 17.250 44.500 44.500 24.284 24.284 24.284 24.284

Breyting á rekstri
Tekjur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjöld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjármagnsliðir -44.704 -4.050 -4.090 -4.131 -4.172 -4.518 -4.563 -4.609 -4.655
Óreglulegir liðir 8.058 730 737 745 752 814 823 831 839
Samtals -36.645 -3.320 -3.353 -3.386 -3.420 -3.704 -3.741 -3.778 -3.816

Núvirði 210.478
* Upphæðir eru í þús. kr.
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