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Abstract 

This project attempts to evaluate whether a merging of the town of Garður and 

the town of Sandgerði is advisable. The aim is to answer what kind of 

managerial and operational changes such a merger might result in. In addition 

to that an attempt is made to see if a merger might result in a change in service 

to the populace. 

Both qualitative and quantitative methods where used. An overview of the 

history of the mergers of towns in Iceland is given and the inhabitants’ attitude 

towards these mergers. The sources of income were looked at as well as what 

projects the towns have. A brief overview of the history of these two 

communities, that of Garður and Sandgerði, is given, as well as an overview of 

their current situation, what kind of service they provide and their 

management. 

The debt and property status of both communities is examined and their 

management described. A comparison is made between the current status and 

the possible increases in efficiency in the case of merger, without any loss in 

service to inhabitants.  

There is not much to be expected in terms of managerial increase in efficiency. 

The kind of service provided by both towns is very similar, but in most cases it 

is less economic in Sandgerði, as well as that their debt status is much worse.  

The result of the research is that it is not advisable for the town of Garður to 

merge with the town of Sandgerði. Although it can be said that this kind of 

merger might make it easier for them to take on projects from the state of 

Iceland and have a more powerful employment and building sectors. 

Keywords: Municipal amalgamation, finance, service, economies of scale, 

government. 
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Útdráttur 

Verkefni þetta snýst um að kanna hvort fýsilegt sé fyrir Sveitarfélagið Garð 

að sameinast Sandgerðisbæ. Markmið verkefnisins er að að svara hvaða 

rekstrarlegu áhrif það hefði að sameina sveitarfélögin og hvaða áhrif 

sameining hefði á yfirstjórn og rekstur. Ennfremur er leitað svara við hvort 

sameining hefði áhrif á þjónustu við íbúa. 

Í rannsókninni er bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum beitt. Farið 

er yfir sögu sameininga sveitarfélaga á Íslandi og mismunandi viðhorf fólks 

til sameininga. Skoðaðir eru tekjustofnar og verkefni sveitarfélaga. Farið er í 

stuttu máli yfir sögu Sveitarfélagsins Garðs og Sandgerðisbæjar og farið er 

yfir stöðu hvors sveitarfélags fyrir sig, hvaða þjónustu þau veita og 

reksturinn skoðaður. Farið er yfir eigna- og skuldastöðu sveitarfélaganna og 

stjórnkerfi þeirra lýst. Samanburður gerður á því hvaða möguleikar eru til 

hagræðingar í rekstri sameinaðs sveitarfélags með það að leiðarljósi að 

þjónusta minnki ekki við íbúa. 

Ekki er að vænta mikillar rekstrarlegrar hagkvæmni. Þjónusta 

sveitarfélaganna er mjög svipuð en rekstur Sandgerðisbæjar er í flestum 

tilfellum mun þyngri en rekstur Sveitarfélagsins Garðs. Fjárhagslegur 

styrkur sveitarfélagana er ólíkur og skuldir á íbúa í Garði myndu tvöfaldast 

við sameiningu. Niðurstöður rannsóknarinnar er að ekki virðist vera fýsilegt 

fyrir Sveitarfélagið Garð að sameinast Sandgerðisbæ. Sameining þessara 

sveitarfélaga gæti þó gert þau öflugri og auðveldað þeim að taka við 

auknum verkefnum frá ríkinu og meiri kraftur verði í atvinnumálum á 

svæðinu. 

Lykilorð: Sameining sveitarfélaga, fjármál, þjónusta, samlegðaráhrif, 

stjórnsýsla. 
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Inngangur 

Skýrsla þessi sem unnin er sem lokaverkefni við viðskiptadeild Háskólans á 

Akureyri hefur það að markmiði að kanna hvort hagkvæmt gæti verið fyrir 

Sveitarfélagið Garð að sameinast Sandgerðisbæ. Skýrsluhöfundur er íbúi í 

Sveitarfélaginu Garði og hefur starfað á skrifstofu sveitarfélagsins í mörg ár og 

því verður áhersla lögð á áhrif sameiningar fyrir íbúa Sveitarfélagsins Garðs. 

Ástæða þess að þetta verkefni er valið er umræða í þjóðfélaginu um 

sameiningu sveitarfélaga og boðaða færslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Á 

undanförnum árum hefur verið unnið markvisst að eflingu 

sveitarstjórnarstigsins og í framhaldi af því hafa mörg sveitarfélög sameinast. 

Á Suðurnesjum búa rúmlega 21.000 manns í fimm sveitarfélögum það eru 

Sveitarfélagið Garður, Sandgerðisbær, Reykjanesbær, Grindavíkurbær og 

Sveitarfélagið Vogar (Hagstofa Íslands, 2011). Árið 1993 fóru fram kosningar 

um sameiningu allra sveitarfélaga á Suðurnesjum og var hún felld í þeim öllum 

nema í Keflavíkurbæ, Njarðvíkurbæ og Hafnarhreppi sem í kjölfarið 

sameinuðust í sveitarfélagið Reykjanesbæ. Árið 2005 var kosið um sameiningu 

Sveitarfélagsins Garðs , Sandgerðisbæjar og Reykjanesbæjar eftir tillögu sem 

fram kom frá nefnd sem félagsmálaráðherra skipaði og var sú tillaga einnig 

felld.  

Áhugi fyrir sameiningu virðist vera lítill á Suðurnesjum, en í ljósi erfiðra stöðu 

margra sveitarfélaga þykir skýrsluhöfundi áhugavert að kanna hvort að við 

sameiningu geti Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær hagrætt í rekstri og 

orðið betur í stakk búin til að taka við verkefnum frá ríkinu. 

Þann 1.desember 2010 voru íbúar í Sveitarfélaginu Garði 1452 og íbúar í 

Sandgerðisbæ voru 1683 (Hagstofa Íslands 2011). Samanlagt myndi við 

sameiningu verða til sveitarfélag með rúmlega 3000 íbúa. Hvort um sig hafa 

þessi sveitarfélög mun fleiri íbúa en gert var ráð fyrir að yrði viðmiðunarstærð í 

frumvarpi um breytingar á sveitarstjórnarlögum sem kom fram kom fram á 

Alþingi 2006-2007. 
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Hugsanlegt hefði verið að kanna sameiningu fleiri sveitarfélaga á Suðurnesjum 

en í ljósi sögunnar og afstöðu íbúa fram til þessa gagnvart sameiningu þá þótti 

raunhæfara að kanna mögulega sameiningu Sveitarfélagsins Garðs og 

Sandgerðisbæjar.  

Landfræðilega ætti sameining að vera auðveld og samgöngur á milli staða eru 

eins og best verður á kosið. Garður og Sandgerðisbær mynda tvo byggðakjarna 

á norðanverðum Reykjanesskaga. Á milli þeirra eru einungis fjórir kílómetrar 

og íbúafjöldi mjög svipaður. Þessi tvö sveitarfélög reka í dag sameignlega 

félagsþjónustu ásamt Sveitarfélaginu Vogum. Þau hafa einnig átt í samstarfi í 

gegnum Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum ásamt öðrum sveitarfélögum á 

svæðinu um sorpeyðingu, heilbrigðiseftirlit og dvalarheimili aldraðra og nú 

nýverið bættist málefni fatlaðra við þá málaflokka sem SSS hefur yfirumsjón 

með. 

Þessir bæir mynda eitt atvinnusvæði þar sem fiskvinnsla og útgerð hefur verið 

snar þáttur í atvinnusögu beggja.Í báðum  bæjunum eru starfandi allnokkur 

fiskvinnslufyrirtæki þar af eitt mjög stórt í Garðinum sem hefur einnig 

starfsemi í Sandgerði.Aftur á móti er hafnaraðstaða afar slæm í Garðinum og 

hafa bátar og skip landað mestu af afla sínum í Sandgerði þar sem 

hafnaraðstaða er mjög góð. 

Í verkefninu verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hver eru rekstrarleg áhrif af sameiningu Sveitarfélagsins Garðs og 

Sandgerðisbæjar? 

 Hvaða áhrif hefði sameining á yfirstjórn og rekstur málaflokka? 

 Hvaða áhrif hefði sameining á þjónustu við íbúa? 

Verkefninu verður skipt niður í 7 kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um hlutverk 

sveitarfélaga, tekjustofna og fjölda þeirra. Raktar verða þær ástæður sem liggja 

að baki sameiningu sveitarfélaga. Fyrri sameiningar eru skoðar og sérstaklega 

er skoðað hvort fjárhagslegar ástæður liggi á bak við vilja íbúa til sameiningar. 

Hvort hagræðing hafi hlotist við sameiningu og hvort þjónusta hafi batnað eða 

versnað. Fjallað verður um ólík viðhorf til sameininga og skoðuð eru rök bæði 

með og á móti. 

Annar kafli fjallar um rannsóknina sjálfa, gögnin og rannsóknaraðferðina. 
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Í þriðja kafla er fjallað um Sveitarfélagið Garð í ljósi sögunnar, fjallað er um 

stjórnsýsluna, eignir og skuldir, rekstur og þjónustu.  

Fjórði kafli fjallar á sama hátt um Sandgerðisbæ.  

Fimmti kafli fjallar um þau áhrif sem sameining gæti haft á rekstur 

sameiginlegs sveitarfélags. Farið er yfir rekstur stærstu málaflokka og þeir 

bornir saman. Tekjur hvers sveitarfélags ásamt eignum og skuldum eru bornar 

saman. Tillögur eru gerðar til hagræðingar í rekstri. 

Sjötti kafli – Umræður sem byggðar eru á hugleiðingum skýrsluhöfundar við 

vinnslu þessa verkefnis. 

Sjöundi kafli – Að lokum eru niðurstöður rannsóknarvinnunnar teknar saman. 
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1. Sameiningar sveitarfélaga 

 

1.1 Hlutverk og verkefni sveitarfélaga 

Sveitarfélögum er tryggður sjálfstjórnarréttur í 78. gr. stjórnarskrárinnar en þar 

segir meðal annars að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því 

sem lög ákveða. Þá hefur Ísland fullgilt Evrópusáttmála um sjálfstjórn 

sveitarfélaga. Í honum kemur fram meðal annars að aðildarríki sáttmálans telja 

að sveitarstjórnir séu einn af hornsteinum hvers lýðræðislegs stjórnarfars 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011d).  

Sveitarfélög eru hluti af framkvæmdarvaldinu og og um þau gildir svokölluð 

lögmætisregla. Í henni felst að starfsemi skuli vera í samræmi við lög og 

jafnframt eiga sér stoð í lögum. Þau verkefni sveitarfélaga sem lög fjalla 

sérstaklega um er kölluð lögmæt verkefni sveitarfélaga og er þeim skipt upp í 

lögskyld verkefni sem sveitarfélögum er skylt að vinna og lögheimil verkefni 

sem þau mega vinna. Sveitarstjórn hefur töluvert svigrúm í krafti sjálfsstjórnar 

að ákveða hvernig lögmætum og lögskyldum verkefnum skuli sinnt. 

Sveitarfélög sinna ýmsum ölögmætum verkefnum og geta þau það í krafti 

sveitarstjórnarlaga 3. mgr. 7. gr. en hún hljóðar svo: „Sveitarfélög geta tekið að 

sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, enda sé það ekki falið öðrum til 

úrlausnar að lögum.“  Algengasta form verkefna sem sveitarfélög eru að sinna  

samkvæmt 3. mgr. 7. gr. er þátttaka í atvinnulífi.(Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2011b, bls.4-5). 

„Í samræmi við 60. gr. sveitarstjórnarlaga er starfsemi sveitarfélaga skipt upp 

í  A- og B hluta.  Undir A-hluta fellur starfsemi sveitarsjóðs, það er aðalsjóðs 

sveitarfélags auk annarra sjóða og stofnana sem sinna starfsemi sem að öllu 

leyti er fjármögnuð af skatttekjum, en undir B-hluta fellur starfsemi stofnana 

sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra rekstrareininga sem að hálfu eru í eigu 

sveitarfélaganna og reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar sem afla 

tekna sinna að mestu leyti með þjónustugjöldum.“ (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2011c, bls. 50). 
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Þeir málaflokkar sem tilheyra starfsemi A-hluta eru flokkuð í 10 flokka en þeir 

eru: 

 Fræðslu og uppeldismál 

 Félagsþjónusta 

 Æskulýðs- og íþróttamál 

 Sameiginlegur kostnaður 

 Umferðar- og samgöngumál  

 Menningarmál 

 Umhverfismál 

 Hreinlætismál 

 Skipulags- og byggingarmál 

 Brunamál og almannavarnir 

Stærstu málaflokkar í útgjöldum sveitarfélaga eru fræðslu og uppeldismál, 

félagsþjónusta, æskulýðs- og íþróttamál og sameiginlegur kostnaður. 

Fyrri myndin sýnir  hlutfallið á milli útgjalda til málaflokka og yfirstjórnar 

sveitarfélaga á landinu öllu árið 2009. Síðari myndin sýnir hvernig þetta 

hlutfall er hjá smæstu sveitarfélögunum. Smæstu sveitarfélögin fara með 2% 

minna til fræðslumála heldur en meðaltal af landinu öllu, sameiginlegur 

kostnaður er 1% hærri. En mestu munar í félagsþjónustunni en kostnaður til 

hennar hjá smáu sveitarfélögunum er 5% lægri en á landinu öllu. 

 

Mynd 1: Hlutfallsleg skipting útgjalda málaflokka á landinu öllu(Samband íslenskra 
sveitarfélaga 2011g). 
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Mynd 2: Hlutfallsleg skipting útgjalda málaflokka-færri en 500 íbúar(Samband 
íslenskra sveitarfélaga 2011g). 

 

1.2 Tekjur sveitarfélaga 

Tekjustofnar sveitarfélaga eru ákveðnir samkvæmt lögum nr. 4/1995, með 

síðari breytingum. Samkvæmt þeim lögum eru tekjustofnar sveitarfélaga 

útsvar, fasteignaskattur og framlög úr Jöfnunarsjóði en auk þeirra innheimta 

sveitarfélögin ýmis þjónustugjöld (Samband sveitarfélaga 2011c, bls. 42). 

Helsti tekjustofn sveitarfélaga er útsvar, en sveitarfélög geta ákveðið hve hátt 

hlutfall það á að vera innan ákveðins ramma, en lægst má það vera12,44% og 

hæst 14,48%. 

 Fasteignaskattur er annar stærsti tekjustofn sveitarfélaganna og er lagður 

árlega á flestar fasteignir í landinu.  

Um 10% af heildartekjum sveitarfélagnanna koma frá Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga en sá sjóður gengnir því hlutverki að greiða sveitarfélögum 

framlög til jöfnunar á tekjumöguleikum þeirra og útgjaldaþörf eftir ákveðnum 

reglum. Á grundvelli reglugerðar um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, nr. 113/2003 

með síðari breytingum, er framlögum sjóðsins skipt í bundin framlög, sérstök 
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framlög, jöfnunarframlög og jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla. 

(Samband sveitarfélaga 2011e). 

 

Mynd 3: Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga flokkuð eftir stærð 
(Samgönguráðuneytið 2011). 

Myndin sýnir hvernig framlög jöfnunarsjóðs renna til sveitarfélaganna eftir 

stærð þeirra. Í ljós kemur að minni sveitarfélögin fá hlutfallslega meira af 

framlögum Jöfnunarsjóðs. 

Lögum samkvæmt eru sveitarfélögum falin margvísleg verkefni og skiptir þá 

ekki máli stærð þeirra eða fjárhagsleg staða. Búsetumynstur og 

aldurssamsetning íbúa geta valdið ójafnræði á milli þeirra. Kostnaður við 

rekstur grunnskóla er meiri í minni sveitarfélögum þar sem kostnaður á hvern 

nemenda er hlutfallslega hærri í fámennum skólum og auk þess reka landstór  

sveitarfélög skóla á fleiri en einum kennslustað. Tekjustofnar sveitarfélaga eru 

missterkir þar sem atvinnuástand og matsverð fasteigna skipta höfuðmáli. 

Tímabundinn ójöfnuður getur myndast ef atvinnuástand versnar og fólki 

fækkar og þeir sem eftir eru eiga að fá lögbundna þjónustu frá sveitarfélaginu. 

Landfræðilegar ástæður geta einnig skipt máli fyrir sveitarfélög þar sem 

kostnaður vegna vegalengda skipta máli og dæmi um það er skólaakstur. 

(Samband sveitarfélaga 2011c, bls.56). 

Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að jafna þennan aðstöðumun hjá 

sveitarfélögum. Jöfnunarsjóðurinn er í umsjá og vörslu Innanríkisráðuneytisins. 

Með lögum voru gerðar viðamiklar breytingar á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 
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árið 1990 þá var honum falið ákveðið jöfnunarhlutverk auk þess voru honum 

falin tiltekin verkefni til að greiða fyrir breytingum á verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga og stuðla að sameiningu sveitarfélaga (Samband sveitarfélaga 

2011c, bls.57). 

Sérstökum framlögum úr Jöfnunarsjóði er úthlutað vegna sameiningar 

sveitarfélaga samanber reglur nr. 295, með síðari breytingum frá 9. apríl 2003. 

Greidd eru framlög vegna vegna könnunar á hagkvæmni sameiningar, vegna 

undirbúnings og framkvæmdar sameiningar og vegna jöfnunar á fjárhagsstöðu 

sveitarfélaganna. Tekjujöfnunarframlög og útgjaldajöfnunarframlög skerðast 

ekki næstu fjögur árin (Samband íslenskra sveitarfélaga 2011c,bls.59). 

Samkvæmt árskýrslu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga kemur fram að framlög vegna 

átaks um sameiningu sveitarfélaga á árinu 2009 námu samtals rúmlega 357 

m.kr. Í árslok 2009 höfðu samtals um 1.974 m.kr. komið til greiðslu vegna 

verkefnisins á árunum 2005 -2009. Þar af nema greiðslur úr ríkissjóði samtals 

820 m.kr. Lokagreiðslur vegna átaksins fara fram á árinu 2010 

(Samgönguráðuneytið 2011, bls. 7). 

 

1.3 Flutningur á verkefnum til sveitarfélaga 

Undanfarin ár hefur efling sveitarstjórnastigsins og verkaskipting ríkis og 

sveitarfélaga verið mikið í umræðunni. Sú hugmyndafræði sem liggur að baki 

þegar rætt er um flutning á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga er að ábyrgð á 

framkvæmd þjónustu eigi að vera sem næst íbúunum þar sem þekking 

heimamanna á þörfum íbúanna er meiri en hjá miðstýrðu ríkisvaldi (Samband 

íslenskra sveitarfélaga 2011c, bls. 15). 

Eitt helsta einkenni sveitarstjórnarstigsins er nálægð við íbúa. Fræðimenn hafa 

skipt réttlætingum fyrir tilvist sveitarfélaga í nokkra megin flokka. Í fyrsta lagi 

að sveitarfélög stuðli að valddreifingu og frelsi. Þá er átt við að að innbyrðis 

samkeppni sveitarfélaga og sjálfstæði gagnvart landstjórninni myndi mótvægi 

við einokunarvald ríkisins og það sé hollt fyrir frjálsræði í samfélaginu. Til að 

tryggja valddreifingu og frelsi þurfa sveitarfélögin að hafa tiltölulega mikið 

frelsi og hafa raunverulegt svigrúm frá landstjórninni til að bjóða upp á ólíka 

samsetningu þjónustuþátta og skatta. Í öðru lagi stuðla sveitarfélög að þátttöku 
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og efli með íbúum sínum samborgaralegar dyggðir. Smærri einingar skapi 

hagstæð skilyrði fyrir virka þátttöku íbúanna í málefnum samfélagsins. Í þriðja 

lagi hafi sveitarfélög tök á að sinna opinberri þjónustu með hagkvæmari hætti 

en ef ríkið sæi um hana (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001, bls. 9-11). 

 

Helstu áfangar í verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga frá 1990 eru:  

 Í ársbyrjun 1990 voru sett lög sem einkum var ætlað að einfalda og 

skýra verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og draga úr 

sameiginlegum verkefnum. 

 Rekstur grunnskólans var fluttur til sveitarfélaga 1. ágúst 1996. 

 Ríkið yfirtók vinnumiðlanir á árinu 1997. 

 Húsaleigubótakerfi var tekið upp árið 1996, fyrst sem valkvætt 

verkefni sveitarfélaga, en náði til allra sveitarfélaga og alls 

leiguhúsnæðis frá 1997. 

 Málefni fatlaðra var flutt til sveitarfélaga 1. janúar 2011.(Samband 

sveitarfélaga,2011c, bls.15). 

 

Í umræðu er að flytja fleiri verkefni til sveitarfélaga og hefur þar einkum verið 

rætt um málefni aldraðra.  

Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst  gerði viðhorfskönnun árið 2006 á 

meðal þingmanna og sveitarstjórnarmanna til framtíðar sveitarstjórnarstigsins 

og eflingar þess. Í ljós kom að hjá stærri sveitarfélögum er áhugi á yfirtöku 

verkefna mjög mikill eða um 90% en í sveitarfélögum sem hafa 500 íbúa eða 

færri er áhugi þeirra sem aðhyllast yfirtöku verkefna einungis 53%. Í ljós kom 

að þau verkefni sem sem mestur vilji var fyrir  að sveitarfélög yfirtaki voru 

málefni aldraðra eða 73% og næst á eftir kom málefni fatlaðra eða 52%.  

Áhuga fyrir málefnum  framhaldskóla höfðu 31% , opinber eftirlitsverkefni  

28%, heilbrigðisþjónustu  27%. Í ljós kom við úrvinnslu að áhugi þingmanna 

var hlutfallslega mun meiri fyrir yfirfærslu þessara málaflokka en áhugi 

sveitarstjórnarmanna (Grétar Þór Eyþórsson 2008 bls. 638-639). 

 

Í ljósi þessarar rannsóknar er líklegt að þess verði ekki langt að bíða þar til 

sveitarfélögin fá málefni aldraðra á sitt borð. 
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1.4 Fjöldi sveitarfélaga 

Á síðustu 100 árum hafa orðið miklar breytingar á búsetu fólks, íbúum fækkaði 

mikið í sveitum landsins og íbúum í þéttbýli fjölgaði. Breytingar á 

atvinnuháttum og aukin tækni höfðu mikil áhrif á þessa þróun. Margir höfðu 

áhyggjur af þessari þróun og töldu að fámenn sveitarfélög hefðu ekki bolmagn 

til að veita íbúum lögbundna þjónustu. Jónas Guðmundsson formaður 

Sambands íslenskra sveitarfélaga flutti á landsþingi sambandsins árið 1950 

tillögu þess efnis að tímabært væri að stækka sveitarfélög landsins með því að 

sameina þau ef landfræðilegar hindranir stæðu ekki í vegi fyrir slíkri 

sameiningu og lagði hann til að lágmarks íbúafjöldi yrði 500 manns (Lýður 

Björnsson, 1979, bls. 395). 

Alþingi reyndist ekki tilbúið til að standa fyrir miklum breytingum í ljósi 

könnunar sem gerð var meðal sveitarfélaganna árið 1958 en þar kom fram 

mikil andstaða við sameiningar. Við endurskoðun sveitarstjórnarlaganna árið 

1961 var að finna ákvæði þar sem félagsmálaráðherra var heimilt að sameina 

sveitarfélag sem hefðu haft færri en 100 íbúa i 5 ár samfleytt, en sýslunefnd 

þurfti að samþykkja sameininguna. Nokkrum árum síðar eða árið 1970 voru ný 

lög samþykkt sem gengu enn skemur í sameiningarátt því einungis mátti 

sameina þau sveitarfélög sem höfðu haft 30 íbúa eða færri í þrjú ár samfleytt að 

tilskyldu samþykki sýslunefndar. Þessar lagasetningar leiddu ekki af sér neinar 

sameiningar og Alþingi undirstrikaði að ekki yrði farið í sameiningar gegn vilja 

íbúanna. Fram til ársins 1986 urðu fimm sameiningar og þar af þrjár vegna þess 

að sveitarfélögin voru farin í eyði. 

Þau nýmæli komu fram við endurskoðun sveitarstjórnarlaga árið 1986 að 

sameina mætti þau sveitarfélög sem hefðu færri en 50 íbúa í þrjú ár í röð. Þeim 

lögum var ekki fylgt fast eftir því fimm árum síðar voru 13 sveitarfélög með 

færri en 50 íbúa, einungis þrjú sveitarfélög með færri en 50 íbúa höfðu 

sameinast öðru sveitarfélagi. Með frjálsum sameiningum fram til ársins 1991 

hafði sveitarfélögum fækkað úr 216 í 199 (Grétar Þór Eyþórsson, 2003, bls. 

147-148). 
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Í ársbyrjun 1991 var að frumkvæði félagsmálaráðherra Jóhönnu Sigurðardóttir 

skipuð nefnd sem leggja átti fram samræmdar tillögur um æskilega skiptingu 

landsins í sveitarfélög. Nefndin kom með þrjár tillögur: 

 Miða lágmarkstærð við 500 íbúa sem þýddi fækkun sveitarfélaga í 

60 til 70. 

 Sameina öll sveitarfélög innan hverrar sýslu þar sem aðstæður leyfðu 

og þýddi fækkun í 25 sveitarfélög. 

 Sameina ekki, heldur efla samstarf sveitarfélaga. 

Samband sveitarfélaga  lýsti yfir stuðningi við að sameina öll sveitarfélög 

innan hverrar sýslu og í því ljósi var var skipuð önnur nefnd sem kölluð var 

Sveitarfélagsnefnd sem vann að ýtarlegri útfærslu og skyldi hún einnig leggja 

fram tillögur til Alþingis um breytta verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. 

Alþingi ákvað að endanleg útfærsla á sameiningunum yrði hjá svokölluðum 

umdæmisnefndum og lögðu þær til að sveitarfélögum í landinu skyldi fækkað 

úr 196 í 43. Samþykki meirihluta kjósenda þurfti en til vara var ákvæði um að 

ef 2/3 hlutar sveitarfélaga á svæðinu væru samþykk þá væri sveitarstjórnum 

heimilt að ganga til viðræðna um sameiningu. Í framhaldi af þessari kosningu 

sameinuðust einungis sveitarfélög á utanverðu Snæfellsnesi í Snæfellsbæ. 

Mikil vonbrigði urðu á meðal fylgismanna sameininga með niðurstöðu 

kosninganna. En umræðan um sameiningarmál var hafin og í kjölfarið fylgdu 

nokkrar sameiningar og  þegar kosið var í maí 2002 voru sveitarfélögin orðin 

105. Þeim hafði fækkað um 91 á 9 árum eða um 47% (Grétar Þór Eyþórsson, 

2003, bls. 147-149). 
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Mynd 4: Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi (Samband sveitarfélaga, 2011). 

Sveitarfélögum hefur fækkað um 153 eða um 300% frá árinu 1950 til 2010. 

Árið 1950 var aðeins eitt sveitarfélag af 229 með fleiri íbúa en 10.000 og það 

er Reykjavík með 56.251 íbúa. Næsta sveitarfélag þar á eftir var Akureyri með 

7.188 íbúa. Langflestu sveitarfélögin voru með innan við 500 íbúa eða um 

69%. Á mynd 5 sjást vel þær miklu breytingar sem orðið hafa á stærð 

sveitarfélaga á Íslandi frá 1950 til 2010. 

 

Mynd 5: Hlutfallsleg skipting sveitarfélaga 1950 og 2010 (Hagstofa Íslands 2011). 

Árið 2010 eru flest sveitarfélög með 500 til 1.999 íbúa. Minnstu 

sveitarfélögum hefur fækkað tiltölulega mest frá 1950. Nú eru 27sveitarfélög 

með innan við 500 íbúa. 
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1.5 Ástæður sameininga 

Með lýðræðislegri þróun og uppbyggingu velferðarkerfisins og auknum 

umsvifum hins opinbera óx vegur og hlutverk íslenskra sveitarfélaga. Í byrjun 

20. aldar hófst iðnvæðingin sem leiddi til breytinga á atvinnuháttum og fólk 

flutti úr sveitinni til þess að stunda sjósókn eða fiskvinnslu. Fólki fækkaði í 

sveitum og margir af sveitarhreppunum fóru í eyði og aðrir smáir hreppar gátu 

illa sinnt þeirri þjónustu sem þeim var ætlað (Grétar Þór Eyþórsson 2003 

bls.143). 

Í grein sem Jóhanna Sigurðardóttir ritaði í Morgunblaðið 30. september 1993, 

Stærsta byggðamál síðari tíma, segir hún að stærð sveitarfélaga varði alla íbúa 

landsins ekki aðeins íbúa einstakra sveitarfélaga. Sú þjónusta sem stærri 

sveitarfélög veiti sé ekki sambærileg við þá þjónustu sem smæstu 

sveitarfélögin geti veitt. Smæð minnstu sveitarfélaganna takmarki hvaða 

verkefni hægt verði að fela sveitarstjórnarstiginu og slíkt gangi ekki til lengri 

tíma því þá væri lýðræðið farið að snúast upp í andhverfu sína.  

Í skýrslu sem Félagsmálaráðuneytið gaf út í september 2004 „Átak um eflingu 

sveitarstjórnarstigsins“ kemur fram að aukin geta til að taka við nýjum 

verkefnum sé helsti ávinningur við sameiningu sveitarfélaga og þannig geti 

sveitarfélög aukið þjónustu við íbúa. Öflug sveitarfélög eigi auðveldara að laða 

að sér sérhæft starfsfólk til dæmis í fræðslumálum, félagsmálum og 

skipulagsmálum. Með sérhæfðu og vel menntuðu starfsfólki verði meiri 

fagmennska í stjórnsýslunni. Aukin fagmennska leiði til betri þjónustu og meiri 

slagkraftur verði í atvinnu- og byggðamálum og þau sveitarfélög sem búa yfir 

háu þjónustustigi og faglegri stjórnsýslu geti laðað að sér stór fyrirtæki með 

nýja starfsemi. Nærtæk dæmi eru tilkoma álvers í Fjarðarbyggð og uppbygging 

háskólasamfélags í Borgarfirði og Skagafirði (Félagsmálaráðuneytið 2004).  

Þeir sem eru hlynntir sameiningu halda því fram að rekstur lítilla sveitarfélaga 

sé óhagkvæmur og þau valdi ekki þeim verkefnum sem þeim eru ætluð með 

lögum og því eigi að sameina sveitarfélög og búa til stærri einingar. Þau 

lýðræðisrök sem sameiningarsinnar benda á er að vald og svigrúm til 

stefnumótunar sveitarfélaga aukist með því að stækka sveitarfélögin og þar 

með hægt að fela þeim fleiri verkefni. Þær ákvarðanir sem stærri og öflugri 
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sveitarfélög taki öðlist meira vægi og því geti fækkun sveitarfélaga falið í sér 

aukna valddreifingu þrátt fyrir að valdið færist á færri hendur. Ennfremur hafa 

talsmenn sameininga bent á að öflugri sveitarfélög hafi betri forsendur til að 

sporna við fækkun fólks á landsbyggðinni (Grétar Þór Eyþórsson 2003 bls. 

150). 

Að frumkvæði félagsmálaráðherra var árið 1993 farið í sérstakt átak til að 

sameina sveitarfélög. Allt frá árinu 1993 til ársins 2011 hefur sveitarfélögum 

fækkað úr 196 í 76 eða um 61,2%. Ástæður þessa má rekja til yfirfærslu 

verkefna til sveitarfélaga. Árið 1996 var rekstur grunnskólanna fluttur yfir til 

sveitarfélaga og nú fer meira en helmingur útgjalda sveitarfélaga til 

fræðslumála.  

Þegar grunnskólinn var færður til sveitarfélaganna var Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga falið að jafna kostnað sveitarfélaganna við rekstur grunnskólans. 

Frá árinu Frá árinu 1997 hefur hluti af lögbundnu framlagi Jöfnunarsjóðs í 

Lánasjóð sveitarfélaga runnið til stofnframkvæmda við einsetningu grunnskóla 

í sveitarfélögum sem hafa fleiri en 2000 íbúa. Á árunum 2005 og 2006 var 

einnig hluti þeirra framlaga er áður runnu til Lánasjóðsins eyrnamerktir þeim 

framkvæmdum (Samband sveitarfélaga 2011c, bls.59). 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur meðal annars haft það hlutverk að greiða 

fyrir og stuðla að sameiningu sveitarfélaga. Í árslok 2009 höfðu samtals um 

1.974 m.kr. komið til greiðslu vegna sameiningar sveitarfélaga á árunum 2005 

-2009. 

Áhrif Jöfnunarsjóðs hafa án efa haft hvetjandi áhrif til sameiningar 

sveitarfélaga en ólíklegt er að sveitarfélög hafi beinlínis ætlað sér að græða 

beint á sameiningu. Rekstrarhagræðing við sameiningu hefur líklega leitt til 

bættrar þjónustu til íbúa. Með sameiningu hafa sveitarfélög orðið sterkari 

einingar til uppbyggingar á þjónustu sem fólkið telur mikilvæga en auknar 

framkvæmdir hafa einnig leitt til til þess að skuldir hafi vaxið að minnsta kosti 

tímabundið (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson 2002, bls. 262). 

 

Í umræðunni hefur verið áhersla á að að skoða kosti stærðarinnar að stærri 

sveitarfélög séu betur í stakk búin að taka yfir fleiri verkefni frá landstjórninni 

og mynda þannig mótvægi við miðstjórnarvald ríkisins. Sumir hafa látið í ljós 
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þær skoðanir að sameina beri öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og 

mynda þar hagkvæma sveitarstjórnareiningu (Gunnar Helgi Kristinsson 2001, 

bls. 67).  

Fjárhagsstaða sveitarfélaga skiptir veigamiklu máli þegar afstaða er tekin til 

sameiningar og þeir íbúar sveitarfélaga sem hafa laka stöðu fjárhagslega eru 

viljugri til sameininga. Eva Marín Hlynsdóttir komst að þeirri niðurstöðu í BA 

ritgerð sinni Sveitarfélagið Skagafjörður.Staða lýðræðis í sameinuðu 

sveitarfélagi, að viðhorfsbreyting kjósenda hafði orðið frá 

sameiningarkosningum sveitarfélaga í Skagafirði árið 1993 en þá var 

sameining felld en síðan samþykkt árið 1997 sem rekja mátti til þess að 

sveitarfélög voru komin í fjárhagsvanda vegna reksturs grunnskóla (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2005, bls. 569). 

 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri stóð fyrir umfangsmikilli könnun 

árið 2004 um afstöðu íbúa til sameiningar sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu. 

34% af þeim sem voru hlynntir sameiningu svöruðu því til að Sterkari heild  og 

Öflugri í byggðamálum væru helstu kostir sameiningar sveitarfélaga á svæðinu 

og 27% nefndu  Hagræðing og aukin hagkvæmni. Á Siglufirði og Ólafsfirði 

voru röksemdirnar Sterkari heild. Öflugri í byggðamálum og Atvinnumál það 

sem oftast var nefnt.  Af þessum svörum má sjá að sameining Siglufjarðar og 

Ólafsfjarðar hefur verið fyrst og fremst byggðalegt og atvinnulegt atriði. 

Jarðgöngin um Héðinsfjörð hafa án efa átt stóran þátt í að Siglufjörður og 

Ólafsfjörður samþykktu sameiningu  þessara tveggja sveitarfélaga (Grétar Þór 

Eyþórsson 2010, bls. 117-118). 

 

1.6 Áhrif og afleiðingar fyrri sameininga 

Breytingar á skipan sveitarfélaga hafa orðið miklar frá árunum 1950 til 2011. 

Árið 1950 voru sveitarfélög 229 en nú eru þau 76. 

 Grétar Þór Eyþórsson gerði viðamikla rannsókn  á áhrifum og afleiðingum hjá 

sjö sveitarfélögum sem sameinuð voru á árunum 1994 og 1998 úr alls 37 

sveitarfélögum.  
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Þar flokkaði hann sveitarfélög í þrennt eftir hlutverki þeirra og stöðu í 

sameiginlegu sveitarfélagi.  

Kjarni en það eru sveitarfélög með þjónustu og stjórnsýslu og eru venjulega 

þau stærstu. 

Jaðarbyggðir I en það eru sveitarfélög sem eru hlutfallslega stór innan hins nýja 

sveitarfélags, höfðu byggt upp stjórnsýslu en eru ekki í kjarnahlutverki. 

Jaðarbyggðir II eru lítil landbúnaðarhéruð sem eru hlutfallslega lítil innan hins 

nýja sveitarfélags og höfðu ekki byggt upp teljandi stjórnsýslu (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls.250). 

 

Íbúar sjö sveitarfélaga sem sameinuð höfðu verið voru spurðir um áhrif 

sameininga á möguleika fólks á að hafa áhrif á gang mála og aðgengi að 

fulltrúum sínum í sveitarstjórn. Meirihlutinn taldi möguleika sína verri en fyrir 

sameiningu. Þeir íbúar sem búa í kjörnum eru þó flestir á því að möguleikar 

þeirra séu jafngóðir og áður. Aftur á móti telja íbúar í jaðarbyggðum I og II að 

möguleikar þeirra til að hafa áhrif og aðgengi að fulltrúum í sveitarstjórn hafi 

versnað og upplifa að valdið hafi þjappast saman þar sem stjórnsýslan er 

staðsett (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls.251). 

 

Þjónustustig og útgjöld félagsþjónustu hafði aukist og þá sérstaklega í 

jaðarbyggðum I. Ljóst þykir að þegar gömlu sveitahrepparnir voru orðnir hluti 

af stærri heild kom upp á yfirborðið viðkvæm mál sem ekki voru sýnileg áður. 

Þrátt fyrir að útgjöld til félagsþjónustu hefðu aukist þá upplifðu íbúar ekki 

bætta félagsþjónustu og skipti þá litlu hvar þeir bjuggu. 

Í skólamálum upplifðu íbúar í kjörnum hvað mest jákvæða þróun. Í 

jaðarbyggðum I upplifðu íbúar að skólamál væru jafngóð og fyrir sameiningu, 

en skiptar skoðanir voru hjá íbúum í jaðarbyggðum II, þar sem sums staðar 

hafa verið byggðir upp sveitaskólar og annarsstaðar hafa skólar í hinum 

dreifbýlu sveitum verið aflagðir (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 

2002, bls.252-253). 
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Að lokum var gerð könnun á hvað íbúar kysu ef gengið væri nú til 

sameiningakosninga. Í ljós kom að 70% íbúa í kjörnum myndu samþykkja 

sameiningu. 55% íbúa í jaðarbyggð I myndu fella sameiningu en 62% íbúa í 

jaðarbyggð II myndu samþykkja sameiningu. Líkleg ástæða fyrir að íbúar í 

jaðarbyggð I sem áður höfðu komið upp stjórnsýslu og þjónustu í sinni 

heimabyggð eigi erfitt með að sætta sig við að hafa tapað forræðinu yfir henni. 

Reynsla íbúa á jaðarsvæðum II virðist vera nokkuð góð þátt fyrir að að þeir 

upplifi minna lýðræði og líkleg ástæða fyrir jákvæðni þeirra gagnvart 

sameiningum er að þjónustan hafi aukist (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2002, bls.254). 

 

1.7 Efasemdir í garð sameininga 

Efasemdir í garð sameininga hafa verið talsverðar og nægir þar að nefna 

niðurstöður kosninga um sameiningar. Íbúar hafa bent á nokkur atriði sem þeir 

hafa efasemdir um.  

Staðsetning stjórnsýslu. 

Íbúar þeirra sveitarfélaga sem hafa byggt upp eigin stjórnsýslu og þjónustu eru 

ekki tilbúnir til að láta hana af hendi og í einhverjum tilfellum verða íbúar að 

sækja stjórnsýslu um lengri veg (Grétar Þór Eyþórsson 2005, bls. 567). 

Lýðræði. 

Oft er það þannig að þeir sem taka þátt í sveitarstjórnarmálum eru að taka þar 

sín fyrstu skref í stjórnmálum og fá þar þjálfun til að taka þátt í landsmálum á 

landsvísu. Við sameiningu sveitarfélaga fækkar því fólki sem tekur þátt í 

sveitarstjórnamálum. Íbúar lítilla sveitarfélaga telja að rödd þeirra heyrist ekki 

og aukin fjarlægð verði á milli fólksins og fulltrúa þeirra í sveitarstjórn (Grétar 

Þór Eyþórsson 2005 bls. 568). 

Þar sem sveitarfélög eru af ólíkum stærðum óttast íbúar að hagsmunir þeirra 

smáu verði útundan að stærra sveitarfélagið hreinlega gleypi það minna. Einnig 

hafa verið færð rök fyrir því að hagsmunir þéttbýlis og dreifbýlis séu ekki þeir 

sömu og því eigi þau litla samleið (Grétar Þór Eyþórsson 2003, bls.151). 
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Fjárhagsstaða sveitarfélaga getur skipt verulegu máli þegar íbúar taka afstöðu 

til sameininga. Fólk er ekki tilbúið til að sameinast sveitarfélögum sem standa 

illa fjárhagslega og á sama hátt vilja þau illa stæðu sameinast þeim sem standa 

vel. Fjárhagstaða sveitarfélaga er oft flóknari en gefið er til kynna af 

sveitarstjórnarmönnum og því er þáttur sveitarstjórnarmanna í upplýsingagjöf 

um fjármál mikilvæg þegar íbúar kjósa um sameiningu. Oft er aðeins litið til 

skuldastöðu sveitarfélaga, en það má færa að því rök að skuldastaðan sé aðeins 

hluti myndarinnar (Grétar Þór Eyþórsson 2005 bls. 569). 

 

1.8 Viðhorf til sameininga 

Í erindi sem Grétar Þór Eyþórsson flutti á ráðstefnu um viðhorf til sameiningar 

sveitarfélaga í október 2005 kom fram að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á viðhorfi til sameininga sýna að helstu þættir sem móti afstöðu fólks séu helst 

væntingar um stöðu eigin sveitarfélags, staðsetning þjónustu, lýðræði, 

fjárhagsstaða og kerfisbundið val (Grétar Þór Eyþórsson, 2005, bls. 566).  

Sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á afstöðu fólks til sameininga er hver verði 

vænt staða eigin sveitarfélags í sameinuðu sveitarfélagi. Íbúar í sveitarfélögum 

sem sjá fram á að hafa stjórnsýslu- og þjónustukjarna í sínu sveitarfélagi eru 

jákvæðari gagnvart sameiningu. Þeir telja að þeir muni halda áhrifum sínum og 

völdum áfram. Á sama hátt eru íbúar sem telja að stjórnsýslan muni flytja úr 

þeirra sveitarfélagi neikvæðari í garð sameininga og á þetta sérstaklega við um 

þau sveitarfélög sem hafa byggt upp stjórnsýslu í sinni heimabyggð auk hefða 

fyrir baráttu stjórnmálaafla um völdin. Fyrirkomulag stjórnsýslu í sameinuðum 

sveitarfélögum hefur verið með ýmsum hætti og er þá reynt að taka mið af 

aðstæðum. Í fyrsta lagi hefur öll stjórnsýsla verið flutt á einn stað. Í öðru lagi 

hefur stjórnsýslu málaflokka og aðalstjórnsýslu verið dreift á milli staða í nýju 

sveitarfélagi og í þriðja lagi hefur aðalstjórnsýsla verið á einum stað og faglegri 

afgreiðslu mála dreift á fleiri staði. Ástæður fyrir dreifingu stjórnsýslu hafa 

verið helst þær að staðsetning stjórnsýslu hefur áhrif á viðhorf til sameiningar. 

Því hafa sum sameinuð sveitarfélög reynt að taka mið af þessu og reynt að 

dreifa stjórnsýslunni (Grétar Þór Eyþórsson, 2005, bls. 567). 

 Staða lýðræðis hefur verið til umfjöllunar þegar skoðaðar eru sameiningar 

sveitarfélaga. Við sameiningu fækkar kjörnum fulltrúum og færri íbúar hafa 
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þess kost að komast í sveitarstjórn, nefndir og ráð. Því hefur verið haldið fram 

að við fækkun þeirra sem taki þátt í sveitarstjórnarmálum hljóti lýðræðinu að 

hraka. Bent hefur verið á að þó að fulltrúum fækki fái sveitarfélögin meira vald 

yfir málefnum sínum  og þær ákvarðanir sem þeir fulltrúar sem kosnir eru 

verða þýðingarmeiri (Grétar Þór Eyþórsson, 2005 bls.567-568). 

Í minni sveitarfélögum hefur borið á tortryggni í garð þeirra sveitarfélaga sem 

eru hlutfallslega mikið stærri en þau litlu og stundum nefnt að stærri 

sveitarfélögin komi til með að gleypa þau minni. Fullyrða má að sveitarfélög 

hafi valið þá leið að sameinast til að mynda mótvægi við stærri sveitarfélög og 

á þann hátt myndað stærra og öflugra sveitarfélag sem veitt gæti þá þjónustu 

sem íbúarnir þurfa í nútímasamfélagi (Grétar Þór Eyþórsson, 2005, bls. 568-

570). 

Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær eru mjög svipuð að stærð, Garður er 

með 1452 íbúa og Sandgerði með 1683 íbúa. Þessi sveitarfélög hafa bæði 

gengið til kosninga um sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum og fellt 

tillögur til sameiningar með nokkrum yfirburðum.  

Grein sem birtist í Fréttablaðinu 30. september 2005 sýnir nokkuð glöggt 

viðhorf Sveitarfélagsins Garðs, Sandgerðisbæjar og bæjarstjóra 

Reykjanesbæjar til þeirra sameiningartillagna sem þá voru lagðar fram í 

aðdraganda sameiningakosninga 2005. Fram kemur í greininni að bæði 

sveitarstjórnir Garðs og Sandgerðisbæjar lýsi andstöðu við þær 

sameiningartillögur sem lagðar voru fram og kjósa átti um haustið 2005 en þar 

var lagt var til að Reykjanesbær, Sandgerðisbær og Sveitarfélagið Garður 

sameinuðust. Meirihluti bæjarstjórnar Garðs segir í samþykkt sinni að hún telji 

hagsmunum íbúa best borgið með því að Garður verði rekið áfram sem 

sjálfstætt sveitarfélag enda sé staða þess sterk og framtíðarmöguleikar miklir. Í 

svipaðan streng tekur bæjarfulltrúi Sandgerðisbæjar og telur sameiningu ekki 

tímabæra. Þá kemur fram í bókunum beggja sveitarfélaganna að mikil 

eftirspurn sé eftir íbúðalóðum og töluverð uppbygging. Með því að sameina 

sveitarfélögin þrjú skerðist möguleikar íbúanna til að hafa lýðræðisleg áhrif á 

sitt næsta umhverfi. Tilefni greinarinnar sem um er rætt er gagnrýni Árna 

Sigfússonar bæjarstjóra Reykjanesbæjar á samþykktir bæjarstjórnar Garðs og 

Sandgerðis, þær hafi komið fram áður en niðurstöður sameiningarnefndar lágu 

fyrir og hann kveðst andvígur því að ganga hart fram í yfirlýsingum þar til 
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íbúar hafi kynnt sér málin. Við sameiningu yrðu þessi sveitarfélög um 

14.000.(„Leggjast gegn“ 2005). 

Líklegt er að bæði Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær hafi talið að með 

sameiningu væri Reykjanesbær að gleypa litlu sveitarfélögin í kring og 

stjórnsýsla flyttist til Reykjanesbæjar og lítill möguleiki að hafa áhrif í 

sameinuðu sveitarfélagi. 

Önnur viðhorf eru líkleg þegar tvö sveitarfélög að svipaðri stærð sameinast 

eins og Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær. Þar er ekki eitt sveitarfélag að 

gleypa annað, heldur væri hægt að kalla sameininguna kerfisbundið val til þess 

að styrkja sig í sessi án þess að sameinast Reykjanesbæ.  

Möguleiki á hagræðingu í rekstri sem leiddi til aukinnar þjónustu er atriði sem 

gæti skipt máli fyrir íbúa ef kjósa ætti um sameiningu þessara tveggja 

sveitarfélaga. 

Í ritgerð sinni Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð.Rekstrarleg áhrif 

sameiningar, telur Hrund Snorradóttir að væntanlega væri hægt að finna leiðir 

til hagræðingar þegar starfsemi allra skólanna væri komin undir sömu 

fræðslunefndina og sameiginlega skólaskrifstofu. Fækka megi stjórnendum og 

telur hún fyrirsjáanlegt að hægt væri að hagræða og samræma í flestum 

málaflokkum. Hún telur að mesta hagræðingin yrði í yfirstjórn með fækkun 

nefndarmanna og með því að hafa einn sveitarstjóra (Hrund Snorradóttir, 2010, 

bls.61-65). 

Þegar litið er til sameiningar Siglufjarðar og Ólafsfjarðar í Sveitarfélagið 

Fjallabyggð og væntanlegan ávinning sem íbúar hafi af Héðinsfjarðargöngum 

þá er talið að um almennan ávinning verði að ræða. Hið nýja sveitarfélag verði 

öflugri heild. Ekki er talið að rekstrarlegur ávinningur sé kominn fram, þó sýni 

fyrstu merki að einhver hagræðing hafi náðst fram í rekstri sveitarfélagsins. 

Miðað við reynslu annarsstaðar frá og mat sérfræðinga má búast við frekari 

hagræðingu eftir opnun jarðgangnanna. Þar er talað um fræðslumál, íþrótta- og 

tómstundamál, rekstur hafna og fleiri þætti svo sem samnýtingu mannvirkja og 

sameiningu krafta (Grétar Þór Eyþórsson, 2010, bls.123). 

 

Af þessu má draga þá ályktun að sameining Sveitarfélagsins Garðs og 

Sandgerðisbæjar gæti leitt til hagræðingar. Líklegt er að hagræða megi í 

yfirstjórn með fækkun bæjarfulltrúa og með því að hafa einn bæjarstjóra. 
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Bæjarfélögin sameinuðust nú í byrjun árs um starf forstöðumanns fyrir 

íþróttamiðstöðvar beggja sveitarfélagana og sköpuðust um það heitar umræður 

í báðum sveitarfélögum hvernig að því var staðið. Í kjölfarið hófust umræður í 

blöðum hvort sameina ætti þessi tvö sveitarfélög. 

Við sameiningu væri mögulegt að hagræða í fleiri málaflokkum með því að 

hafa sameiginlega forstöðumenn fyrir íþrótta- og æskulýðsstarf, áhaldahús, 

menningarmál og hafa sameiginlegan skólastjóra fyrir tónlistarskólana.  
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2. Aðferðafræðin 

Tilgangur skýrslunnar  er að kanna hvort fýsilegt væri fyrir Sveitarfélagið 

Garðs að sameinast nágrannasveitarfélaginu Sandgerðisbæ. Kanna á hver 

rekstrarleg áhrif eru af sameiningu, hvort sameining hefði áhrif á yfirstjórn 

og rekstur málaflokka og hvort sameining hefði áhrif á þjónustu við íbúa. 

Til þess að svara þessum spurningum er kannað hvernig þjónustu er háttað í 

sveitarfélögunum og hver eru útgjöld til málaflokkanna og til sameiginlegs 

kostnaðar. Einnig eru tekjur og tekjustofnar sveitarfélaganna skoðaðar. 

Fyrirkomulag stjórnsýslu er skoðað og farið er yfir hvernig stjórnsýslan 

kæmi til að vera við sameiningu. Tekjur og gjöld eru borin saman til að 

kanna hvort hagræða megi í málaflokkunum og sameiginlegum kostnaði. 

Framboð og aðgengi að þjónustu er borið saman og farið er yfir hvernig 

þjónustan gæti breyst við sameiningu. Eignir og skuldir eru bornar saman til 

að varpa ljósi á fjárhagsstöðu sveitarfélaganna. 

Í rannsókninni er farið yfir tekjustofna, lögbundna og ólögbundna þjónustu 

sveitarfélaga og ástæður þess að sveitarfélög hafa sameinast og farið yfir 

ólík viðhorf til sameininga. 

Annars vegar er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir og hins vegar við 

megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Gögnin sem notuð eru við rannsóknina eru rit og greinar sem skrifuð hafa 

verið um sameiningar sveitarfélaga. Sögulegar og landfræðilegar heimildir 

eru notaðar. Fjárhagsupplýsingar eru fengnar úr Árbók sveitarfélaga 2010. 

Rafrænar heimildir eru sóttar af Interneti þar á meðal skýrslur, lög og 

reglugerðir. Viðtöl eru tekin við starfsmenn sveitarfélaganna til að afla 

nánari upplýsinga úr bókhaldi sem ekki eru aðgengilegar í Árbók 

sveitarfélaga. 
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3. Sveitarfélagið Garður 

Garðurinn er byggðarlag við Faxaflóa nyrst á austanverðu Rosmhvalanesi á 

Reykjanesskaga. Ysti hluti skagans sem gengur til norðurs á vestanverðum 

Reykjanesskaga er kallaður Garðskagi. Garðurinn dregur nafn sitt af fornum 

varnargarði sem liggur frá túnjaðri á Útskálum að Kirkjubóli í Sandgerði. Flest 

bendir til að varnargarðurinn hafi orðið til vegna akuryrkju á miðöldum (Jón 

Þ.Þór, 1998, bls.12). 

Elstu heimildir um Garðinn eða Reykjanes er að finna í Landnámu þar sem sagt er 

frá því að Ingólfur Arnarson hafi viljað gefa Steinunni frænku sinni Rosmhvalanes 

allt fyrir utan Hvassahraun. Steinunn vildi ekki þiggja gjöfina og bauð Ingólfi því 

kápu eða heklu flekkótta í skiptum fyrir landið. Í Landnámu er einnig sagt frá því að 

Steinunn gamla hafi lofað Gufa Ketilssyni að ávallt skyldi vera vermannstöð frá 

Hólmi. Frásögn þessi er elsta heimild um útræði frá Suðurnesjum og mun það hafa 

verið frá Hólmi í Leiru, landi Garðs (Sveitarfélagið Garður, e.d). 

Flest  bendir til að fyrst eftir landnám hafi Reykjanesskaginn verið meðal 

búsældarlegustu svæða á landinu og fornleifar benda til þess að kornyrkja hafi 

verið  mikil á utanverðu nesinu. Kólnandi veðurfar á 12. öld og í upphafi 13. 

aldar ásamt Reykjaneseldum sem upp komu á svipuðum tíma hafa vafalítið 

spillt landkostum. Akurlendi mun þá að stórum hluta hafa horfið undir sand og 

ösku. Eftir þessar náttúruhamfarir urðu byggðirnar á utanverðum 

Reykjanesskaga að mestu sjávarbyggðir þar sem kvikfjárrækt var aðeins höfð 

til stuðnings (Jón Þ. Þór 1998, bls. 63- 64). 

Úr Garðinum er stutt er á fengsæl fiskimið og þaðan hefur verið mikið útræði í 

gegnum aldirnar. Margir aðkomumenn stunduðu sjó á vetrarvertíð úr 

Garðinum, komu þeir úr öllum landshlutum og þegar best lét voru 

aðkomumenn í Garði fleiri en heimamenn. Hver jörð hafði sína lendingavör og 

má enn sjá móta fyrir hátt í 40 vörum frá frá Garðskaga að Hólmsbergi. Þegar 

þilfarsbátar komu til sögunnar sem kröfðust betri hafnarskilyrða fækkaði 

íbúum í Garðinum því gera þurfti út bátana frá  Sandgerði eða Keflavík þar 

sem hafnarskilyrði voru mun betri og þar var fiskur Garðbátanna verkaður. 

Þegar samgöngur bötnuðu fóru Garðmenn að flytja fiskinn heim þar sem hann 

var verkaður til útflutnings (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 
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1980,bls.228). Hafnarskilyrði eru enn slæm í Garðinum og bátar heimamanna 

landa afla sínum að mestu leiti í Sandgerði og Keflavík og er honum ekið 

þaðan til fiskverkunar í Garðinum. 

 

Mynd 6: Íbúafjöldi í Garði frá 1910-2010 (Hagstofa Íslands, 2011). 

Á mynd 7 sést að íbúum í Garði hefur fjölgað jafnt og þétt síðan 1970 og árið 

2009 voru þeir 1520, en 2010 hafði þeim fækkað um 64 frá árinu áður. Mikið 

atvinnuleysi hefur verið á Suðurnesjum og frá því í október 2009 til mars 2011 

voru að meðaltali 97 atvinnulausir í Garðinum eða um 9,3% vinnandi manna. 

Á öllum Suðurnesjum voru þá að meðaltali 1585 atvinnulausir eða um 11% á 

aldrinum 16-67 ára (Vinnumálastofnun e.d.).  

Þann 2. júlí 2007 var samþykkt í bæjarstjórn að selja 4,3% eignarhlut Garðs í 

Hitaveitu Suðurnesja til Geysir Green Energy á kr. 2.277.966.634 kr. 

(Sveitarfélagið Garður, e.d). Salan á Hitaveitu Suðurnesja hafði gríðarleg 

jákvæð áhrif á Sveitarfélagið Garð. Stofnaður var sérstakur Framtíðarsjóður og 

fjármunir og vextir af Framtíðarsjóðnum hafa meðal annars verið nýttir til að 

byggja við grunnskólann. Í árslok 2009 áttu Garðmenn 1.992.322 kr.inni í 

Framtíðarsjóði (Sveitarfélagið Garður e.d). 
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3.1 Þjónusta Sveitarfélagsins Garðs 

Hér verður farið yfir þjónustu Sveitarfélagsins Garðs í þeim málaflokkum sem 

eru hvað fyrirferðamestir í rekstri ásamt sameiginlegum kostnaði. Allar 

rekstrartölur, er fengnar úr Árbók sveitarfélaga 2010 og gilda fyrir árið 2009. 

Allar upplýsingar um þjónustu eru fengnar af heimasíðu Sveitarfélagsins Garðs 

svgardur.is nema annað sé tekið fram. 

 

Félagsþjónusta 

Sveitarfélagið Garður, Sandgerðisbær og Sveitarfélagið Vogar reka 

sameiginlega félagsþjónustu. Starfsmenn félagsþjónustunnar hafa starfsaðstöðu 

í Sandgerðisbæ og mæla sér mót við þjónustuþega í Garði og Vogum eftir 

þörfum. Verkefni félagsþjónustunnar eru samkvæmt lögum um  félagsþjónustu 

sveitarfélaga. Meðal annars er um að ræða almenna félagslega ráðgjöf, 

fjárhagsaðstoð, málefni aldraða, félagslega heimaþjónustu, málefni fatlaðra og 

málefni barna og ungmenna. Félagsþjónustan sér um að úthluta félagslegu 

leiguhúsnæði og umsýslu vegna sérstakra húsaleigubóta. Starfsmenn 

bæjarskrifstofu sjá um útreikning á húsaleigubótum. Félagsstarf fyrir eldri 

borgara og öryrkja er starfrækt yfir vetrarmánuðina og er það í miklum blóma. 

Heimkeyrsla á hádegismat er í boði alla daga ársins fyrir þá sem þess óska. Í 

Garðinum er dvalarheimilið Garðvangur og er það rekið í samstarfi við 

Sandgerðisbæ, Hlévang í Reykjanesbæ og Sveitarfélagið Voga  

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af félagsþjónustu voru 4.287 kr. á hvern íbúa 

árið 2009 en gjöldin voru 44.157 kr. og nettóútgjöld málaflokksins var því 

39.870 kr.á hvern íbúa. 

 

Fræðslu- og uppeldismál 

Gerðaskóli er þriðji elsti skóli landsins stofnaður árið 1872. Staðsetning 

skólans hefur ekki alltaf verið sú sama en á núverandi stað hefur skólinn verið 

síðan 1911 en skólahúsnæðið að sjálfsögðu tekið miklum breytingum. Á 

árunum 2008 til 2010 var skólinn stækkaður, nokkrar nýjar kennslustofur 
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byggðar, aðstaða starfsmanna stórbætt, byggður var matsalur og 

samkomusalur, nýtt bókasafn tekið í notkun og leiksvæði skólans allt 

endurhannað. Nemendur í Gerðaskóla voru 228 árið 2009 samkvæmt Árbók 

sveitarfélaga 2010 og stöðugildi alls starfsfólks 36,4.  

Sveitarfélagið rekur Tónlistarskóla og deila félagsmiðstöð unglinga, Eldingin, 

og Tónlistarskólinn með sér sama húsnæðinu. Nemendur í einkanámi eru 59 og 

í barnakór eru 12 nemendur. Kennarar við skólann skólaárið 2010-2011 eru 11 

í 2,5 stöðugildum og til viðbótar er skólastjóri í einu stöðugildi. Gott samstarf 

hefur verið á milli tónlistarskólanna á Suðurnesjum og hafa þeir unnið ýmis 

verkefni í sameiningu. 

Leikskólinn Gefnarborg er einkarekinn leikskóli með fjórum deildum.Þann 1. 

október 2010 voru 90 börn í leikskólanum og stöðugildin voru 19,24 (Elsa 

Pálsdóttir, munnleg heimild 1. apríl 2011).  

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af fræðslu- og uppeldismálum voru 2.185 kr. á 

hvern íbúa árið 2009, en gjöldin voru 265.675 kr. og nettóútgjöld 

málaflokksins var því 263.487 kr. á hvern íbúa. 

  

Menningarmál 

Byggðasafn er á Garðskaga í gömlum útihúsum og 700 fermetra viðbyggingu 

sem byggð var á tíu ára afmæli safnsins árið 2005. Þar er margt góðra muna en 

það sem gerir safnið einstakt er vélasafn Guðna Ingimundarsonar. Á efri hæð 

byggðasafnsins er kaffitería sem sveitarfélagið leigir út til rekstraraðila. 

Sveitarfélagið Garður rekur gamalt samkomuhús sem tekur um 130 manns í 

sæti. Í Samkomuhúsinu eru tveir salir sem leigðir eru út, annar salurinn er fyrir 

30-40 manns en hinn fyrir 100-130 manns. Nýr samkomusalur var tekinn í 

notkun árið 2010 í Gerðaskóla er hann leigður út til veisluhalda og tónleika.  

Bókasafn sveitarfélagsins og bókasafn Gerðaskóla var staðsett í skólanum í 

þröngu rými en við síðustu stækkun skólans árið 2010 var matsal skólans breytt 

og önnur hæð byggð til viðbótar þar sem söfnin eru nú til húsa.  

Garður er aðili að byggingu Menningarseturs að Útskálum en 

Útskálaprestsetrið er eitt elsta prestsetur landsins. 
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Garðbúar halda Sólseturshátíð á hverju sumri á Garðskaga þar sem þeir koma 

saman til að njóta tónlistar, myndlistar og skemmtunar, auk þessa má nefna 

fasta liði eins og 17.júní hátíðarhöld. 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af menningarmálum voru 3.319 kr. á hvern íbúa 

árið 2009, en gjöldin voru 30.411 kr. og nettóútgjöld málaflokksins var því 

27.092 kr. á hvern íbúa. 

 

Æskulýðs- og íþróttamál 

Félagsmiðstöðin Eldingin er starfrækt í Sæborgu ásamt Tónlistarskólanum. 

Hún er opin unglingum allt skólaárið en lokuð á sumrin. 

Íþróttamiðstöðin í Garði hefur upp á að bjóða fullbúið íþróttahús fyrir alla 

íþróttaiðkun. Þar er 25 metra sundlaug, rennibraut og heitir pottar, íþróttasalur 

með löglegum völlum fyrir allar almennar greinar, þreksalur og ljósabekkir. 

Í Leiru í Garði er 18 holu golfvöllur en völlurinn er rómaður fyrir góða 

aðstöðu, frábært útsýni og friðsælt umhverfi við sjávarsíðuna. Völlurinn hefur 

um árabil þótt einn besti golfvöllur landsins auk þess sem þar er að finna eina 

erfiðustu golfholu landsins, en það er Bergvíkin, hola 3. Í Golfskálanum er 

veitingaaðstaða og golfverslun. 

Knattspyrnufélagið Víðir hefur starfað frá 1936. Í Garðinum er mjög góður 

knattspyrnuvöllur sem ber nafnið Garðsvöllur. Gott æfingasvæði er á 

Garðskaga sem samsvarar 4 knattspyrnuvöllum. Við Gerðaskóla er upphitaður 

gervigrasvöllur. 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af æskulýðs- og íþróttamálum voru 15.825 kr. á 

hvern íbúa árið 2009, en gjöldin voru 84.817 kr. og nettóútgjöld málaflokksins 

var því 68.992 kr. á hvern íbúa. 

 

Skipulags- og byggingarmál 

Þjónusta byggingarfulltrúa er aðkeypt frá Verkfræðistofu Suðurnesja og hefur 

hann fasta viðveru alla þriðjudaga og fyrir hádegi á fimmtudögum. Umsjón 

með skipulagsmálum er í höndum byggingarnefndar og byggingarfulltrúa og 
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fer hann einnig með byggingareftirlit.Vinnsla skipulags er aðkeypt. 

Framtíðarbyggingaland bæjarins er um 917 hektarar. 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af skipulags- og byggingarmálum voru 51 kr. á 

hvern íbúa árið 2009, en gjöldin voru 15.209 kr. og nettóútgjöld málaflokksins 

var því 15.158 kr. á hvern íbúa. 

 

Umferðar- og samgöngumál 

Fríar áætlunarferðir eru á milli Garðs, Sandgerðis og Reykjanesbæjar. Alla 

virka daga eru tíu ferðir frá kl. 6:10 til 22.45. Um helgar eru farnar fjórar ferðir 

frá kl. 7:15 til kl. 22:45. 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af Umferðar- og samgöngumálum voru 122 kr. á 

hvern íbúa árið 2009, en gjöldin voru 32.677 kr. og nettóútgjöld málaflokksins 

var því 32.556 kr. á hvern íbúa. 

 

Sameiginlegur kostnaður 

Skrifstofa Sveitarfélagsins Garðs er að Sunnubraut 4 efri hæð. Skrifstofan flutti 

starfsemi sína í nýtt húsnæði um mitt ár 2007. Á neðri hæð eru Kaupfélag 

Suðurnesja og Landsbankinn. Húsnæðið er rekið í fasteignafélagi sem þessir 

þrír aðilar eiga saman (Ásmundur Friðriksson, munnleg heimild 26. apríl 

2011). 

Til sameiginlegs kostnaðar telst meðal annars kostnaður við yfirstjórn bæjarins, 

rekstur skrifstofu, laun bæjarstjórnar, endurskoðun og lífeyrisskuldbindingar. 

Bæjarfulltrúar eru sjö og starfsmenn á skrifstofu eru fimm í 4,6 stöðugildum 

ásamt bæjarstjóra (Karitas H.Gunnarsdóttir, munnleg heimild 1.apríl 2011). 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af sameiginlegum kostnaði voru 5.059 kr.á hvern 

íbúa árið 2009, en gjöldin voru 55.851 kr. og nettóútgjöld af sameiginlegum 

kostnaði var 50.792 kr. á hvern íbúa. 
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3.2 Rekstur Sveitarfélagsins Garðs 

Allar tölur um eignir og skuldir og rekstartölur sem hér koma fram eru fengnar 

úr Árbók sveitarfélaga 2009. Útsvarshlutfall Sveitarfélagsins Garðs árið 2009 

var 13,03%. 

Tekjur sveitarfélagsins skiptast í útsvarstekjur,fasteignagjöld, framlag 

Jöfnunarsjóðs, þjónustutekjur og aðrar tekjur árið 2009. 

 Útsvar og fasteignagjöld 401.217.000 kr. eða 264.000 kr.á íbúa. 

 Fasteignagjöld 60.824.000 kr. eða 40.000 kr. á íbúa 

 Framlag Jöfnunarsjóðs 215.480.000 kr.eða 141.763 kr.á íbúa. 

 Þjónustutekjur og aðrar tekjur 48.726.000 kr.eða 32.057 kr.á íbúa. 

Tekjur árið 2009 voru samtals 726.247.000 kr.eða 477.794 kr.á íbúa. 

 Hlutfall útsvars í tekjum sveitarfélagsins er 55,25%  

 Hlutfall fasteignagjalda í tekjum sveitarfélagsins er 8,37%. 

 Hlutfall Jöfnunarsjóðs í tekjum sveitarfélagsins er 29,67%. 

 Hlutfall þjónustutekna og annarra tekna er 6,7%. 

Stærsti hluti tekna sveitarfélagsins fer til fræðslu og uppeldismála eða um 

helmingur af útgjöldum sveitarfélagsins. Það er athyglisvert að útgjöld til 

fræðslu- og uppeldismála eru 4% lægri en meðaltal á landsvísu og 2% lægri en 

hjá minnstu sveitarfélögunum. Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru 13% af 

rekstri málaflokka sem er svipað og meðalútgjöld til þessa málaflokks á 

landsvísu. Sameiginlegur kostnaður skipar svo þriðja sætið með 10% útgjalda 

en meðaltal á landsvísu er 7% en hjá minnstu sveitarfélögunum er þessi 

kostnaður 13%. Félagsþjónusta er með 7% af útgjöldum en meðaltal á landinu 

öllu er 10% sem fara til þessa málaflokks og 5% hjá smáu sveitarfélögunum. 

Sveitarfélagið greiðir 49,8% af tekjum í laun,launatengd gjöld og til breytinga 

á lífeyrisskuldbindingum. Það skekkir töluvert myndina að leikskólinn er 

einkarekinn og kostnaður við hann er ekki sundurgreindur í laun og launatengd 

gjöld í bókhaldi Sveitarfélagsins Garðs (Karítas H. Gunnarsdóttir, munleg 

heimild 14. apríl 2011) en meðaltal á landinu öllu er 51,9%. 

Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur er 19,8% sem segir til um hversu mikið 

fjármagn reksturinn raunverulega skapar, en meðaltal allra sveitarfélaga á 
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landsvísu er 6% sem sýnir hversu góð staða Sveitarfélagsins Garðs er árið 

2009. 

Tafla 1:Útgjöld Sveitarfélagsins Garðs á hvern íbúa árið 2009(Árbók sveitarfélaga 
2010). 

Málaflokkar 
Útgjöld í 

kr.á íbúa Hlutfall á íbúa 

Félagsþjónusta 39.870 7,55% 

Heilbrigðismál 39 0,01% 

Fræðslu- og uppeldismál 263.487 49,89% 

Menningarmál 27.092 5,13% 

Æskulýðs- og íþróttamál 68.992 13,06% 

Brunamál og almannavarnir 10.412 1,97% 

Hreinlætismál 3.661 0,69% 

Skipulags- og byggingamál 15.158 2,87% 

Umferðar- og samgöngumál 32.556 6,16% 

Umhverfismál 12.918 2,45% 

Atvinnumál 3.168 0,60% 

Sameiginlegur kostnaður 50.792 9,62% 

Útgjöld alls á íbúa 528.145 100,00% 

Á töflu 1 má sjá hver kostnaður er við hvern málaflokk á hvern íbúa og hver er 

hlutfallsleg skipting á útgjöldum á milli málaflokka.  

 

Tafla 2: Eignir, skuldir og skuldbindingar Sveitarfélagsins Garðs árið 2009. 

    Á íbúa 

Eignir 3.798.509.000 2.499.019 

Skuldir og skuldbindingar 983.044.000 646.739 

Mismunur 2.815.465.000 1.852.280 

 

Á töflunni má sjá hvernig eignarstaða Sveitarfélagsins Garðs eru og skuldir og 

skuldbindingar árið 2009. Skuldir og skuldbindingar Sveitarfélagsins Garðs í 

hlutfalli við tekjur voru 135,4%  árið 2009 en meðaltal á landinu öllu var 

147,3%. 

Ljóst má vera að staða Sveitarfélagsins Garðs var mjög góð á árinu 2009.  
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4. Sandgerðisbær 

Sandgerði er byggðarlag á utanverðum Reykjanesskaga. Sandgerðisbær nær frá 

Garðskagatá í norðri að Ósabotnum í suðri. 

Sandgerðisbær hét áður Miðneshreppur og var stofnaður 1886 þegar 

Rosmhvalaneshreppi var skipt í tvennt eftir endilöngu nesinu. Hélt hinn hlutinn 

gamla nafninu áfram en hann náði yfir byggðirnar innan megin á nesinu: Garð, 

Leiru og Keflavík. Miðneshreppur fékk kaupstaðarréttindi 3. desember 1990 og 

nefndist upp frá því Sandgerðisbær. Sandgerði var upphaflega útvegsjörð í 

betra lagi og þar bjuggu dugmiklir útvegsbændur sem efnuðust aðallega af 

sjávarútvegi. Eins og nafnið gefur til kynna er jarðvegur þarna mjög sendinn og 

ekki vel fallinn til ræktunar. Sandurinn var að miklu leyti heftur með 

umfangsmikilli ræktun melgresis og hleðslu mikils sjóvarnargarðs á fyrri hluta 

20. aldar. Í Sandgerði er mikil útgerð smábáta, enda stutt á fengsæl fiskimið og 

stutt á markaði. Sjávarútvegur og fiskvinnsla eru helstu atvinnuvegir, einnig 

iðnaður, verslun og þjónusta í frekar smáum stíl. Flugstöð Leifs Eiríkssonar er 

innan bæjarmarka Sandgerðis (Sandgerðisbær e.d.) Allgóð höfn er í Sandgerði 

og hafa viðamiklar hafnarframkvæmdir átt sér þar stað. Á árunum 1974-1975 

var höfninni nærri lokað með 1100 metra löngum grjótvarnargörðum þannig að 

skip og bátar eru örugg þegar í höfn er komið.  

 

Mynd 7: Íbúafjöldi í Sandgerði frá 1910-2010 (Hagstofa Íslands 2011). 
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Á mynd 7 hér að framan má sjá að íbúum í Sandgerði hefur fjölgað mikið frá 

1960 til 2009. Sandgerðisbær fór í markaðsátak vorið 2005 undir kjörorðinu 

„Lykill að lífsgæðum“ Smíðaðir voru 17 þúsund gylltir lyklar og 10 lítil spjöld 

með myndum og skilaboðum um kosti þess að búa í Sandgerði sett á 

lyklakippuna. Skilaboðin og lykillinn voru síðan send á markhóp 20-40 ára um 

allt land. Átakið skilaði miklum árangri og algjör sprenging varð í eftirspurn 

eftir lóðum í bænum („Lykill að lífsgæðum“, 2005). 

Sandgerðisbær seldi 5% hlut í Hitaveitu Suðurnesja árið 2007 til Geysir Green 

Energy. Stofnaður var Velferðarsjóður og í fundargerð 259. fundar 

bæjarstjórnar kemur fram að í lok hvers árs verði 2 milljarðar króna að 

raungildi í sjóðnum (Sandgerðisbær, e.d). 

Eftir stöðuga fjölgun íbúa hefur þeim fækkað  um 27 á milli áranna 2010 til 

2011. Mikið atvinnuleysi hefur verið á Suðurnesjum og frá því í október 2009 

til mars 2011 voru að meðaltali 105 atvinnulausir í Sandgerði eða um 9% 

vinnufærra manna (Vinnumálastofnun e.d.). 

4.1 Þjónusta Sandgerðisbæjar 

Hér verður farið yfir þjónustu Sandgerðisbæjar í þeim málaflokkum sem eru 

hvað fyrirferðamestir í rekstri ásamt sameiginlegum kostnaði. Allar 

rekstrartölur, er fengnar úr Árbók sveitarfélaga 2010 og gilda fyrir rekstrarárið 

2009. Upplýsingar um þjónustu eru fengnar af heimasíðu Sandgerðisbæjar 

sandgerdi.is nema annað sé tekið fram. 

 

Félagsþjónusta 

Eins og áður hefur komið fram reka Sveitarfélagið Garður, Sandgerðisbær og 

Sveitarfélagið Vogar sameiginlega félagsþjónustu. Starfsmenn 

félagsþjónustunnar hafa starfsaðstöðu á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar. 

Verkefni félagsþjónustunnar eru samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga. Í Sandgerði eru þjónustuíbúðir fyrir aldraða þar er einnig 

starfrækt þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara þar sem boðið uppá fjölbreytt 

félagsstarf og  heitan mat á vægu verði í hádeginu. Samstarf er um 
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Dvalarheimili aldraðra þ.e. Garðvang og Hlévang við Sveitarfélagið Garð, 

Reykjanesbæ og Sveitarfélagið Voga. 

 Tekjur Sandgerðisbæjar af félagsþjónustu voru 13.130 kr.á hvern íbúa árið 

2009, en gjöldin voru 49.308 kr. og nettóútgjöld  málaflokksins var því 

36.179 kr. á hvern íbúa. 

 

Fræðslu- og uppeldismál 

Skólahald í Miðneshreppi má rekja allt aftur til ársins 1884. Í upphafi var kennt 

á tveimur stöðum í hreppnum. Skólinn hefur verið á núverandi stað síðan 1938. 

Skólinn hefur vaxið jafnt og þétt, er nú í glæsilegu 2800 m2 húsnæði auk 

rúmlega 1000 m2 íþróttamiðstöðvar. 

Sandgerðisbær hefur lokið framkvæmdum við einsetningu grunnskólans með 

stækkun á húsnæði skólans og þarf ekki að ráðast í frekari framkvæmdir á því 

sviði fyrr en íbúatalan verður um 2000 manns. Samkvæmt Árbók sveitarfélaga 

2010 voru nemendur 253 á árinu 2009 og stöðugildi alls 44,8. 

Í Sandgerðisbæ er rekið Háskólasetur Suðurnesja. Meginhlutverk 

Háskólasetursins er að efla rannsókna- og fræðastarf Háskóla Íslands. Markmið 

stofnunarinnar er meðal annars að stuðla að margvíslegri háskólakennslu á 

Suðurnesjum, eftir því sem kostur er, bæði í tengslum við grunn- og 

framhaldsnám, efla tengsl Háskóla Íslands og tengsl annarra íslenskra 

rannsóknastofnana við atvinnu- og þjóðlíf á Suðurnesjum, efla, í samvinnu við 

rannsóknastofnanir og háskóla, rannsóknir á náttúru Suðurnesja og á náttúru 

Íslands. 

Sveitarfélagið rekur Tónlistarskóla og er hann staðsettur í sama húsnæði og 

Grunnskóli Sandgerðis. Gott samstarf er einnig við leikskólann þar sem 

tónlistarkennsla 4 -5 ára barna er í höndum kennara tónlistarskólans. Nemendur 

eru um 140. 

Leikskólinn Sólborg er rekinn af Sandgerðisbæ. Leikskólinn er fimm deilda og 

í honum geta allt að 115 börn frá 12 mánaða til 6 ára dvalið samtímis. Boðið er 

upp á sveigjanlegan dvalartíma og nú eru nemendur 121 og starfsmenn 38 

(Sólborg e.d.). 
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Tekjur Sandgerðisbæjar af fræðslu- og uppeldismálum voru 16.894 kr.á hvern 

íbúa árið 2009, en gjöldin voru 341.068 kr. og nettóútgjöld málaflokksins var 

því 324.174 kr. á hvern íbúa. 

 

Menningarmál 

Sandgerðisbær rekur samkomuhús þar er glæsileg aðstaða fyrir ýmsar 

uppákomur. Félagið Listatorg er starfrækt í Sandgerði og styrkir Sandgerðisbær 

starfsemina. Markmið félagsins er að efla lista- og menningarlíf bæjarbúa jafnt 

sem annarra íbúa á Suðurnesjum. Félagið hefur aðgang að glæsilegu húsnæði 

að Garðvegi 1 og við Vitatorgi 11, þar sem öllum sem áhuga hafa býðst að 

halda sýningar á verkum sínum, halda tónleika, námskeið eða vera með aðrar 

uppákomur. 

Sandgerðisbær rekur tvö bókasöfn Bókasafn Grunnskólans í Sandgerði og 

Bæjarbókasafn Sandgerðis. Bæjarbókasafnið er nú í nýju og glæsilegu húsnæði 

í Vörðunni Miðnestorgi 3. Nú stendur til að flytja safnið í grunnskólann þar 

sem húsnæði grunnskólans er ekki fullnýtt (Guðjón Þ. Kristjánsson,munnleg 

heimild, 26.apríl 2011). 

Síðsumars er haldin bæjarhátíðin Sandgerðisdagar þar sem lögð er áhersla á að 

gamlir og nýir Sandgerðingar hittist, bjóði gestum í bæinn og eigi saman góða 

daga. Auk þess má nefna fasta liði eins og 17.júní hátíðarhöld.  

Að Garðvegi 1 er Fræðasetrið til húsa. Í Fræðasetrinu eru nokkrar stofnanir til 

húsa. Má þar nefna Háskólasetur Suðurnesja sem áður er getið. Náttúrustofu 

Reykjaness, Rannsóknarstofu BIOICE, Fisksjúkdómadeild 

Rannsóknarstofnunar að Keldum og sýninguna „Heimskautin heilla“. Sú 

sýning hefur verið opin frá árinu 2007, þetta er viðamikil vísindasöguleg 

sýning í um ævi og starf franska heimskautafarans, leiðangursstjórans og 

læknisins Jean-Baptiste Charcot. Fræðasetrið tekur á móti nemendum á öllum 

skólastigum. Þar er aðstaða fyrir nemendur til sýnatöku í fjöru og ferskvatni. 

Nemendur geta síðan komið komið með sýnin til skoðunar á Fræðasetrinu. Á 

fræðasetrinu er aðstaða til gistingar og hafa allmargir vísindamenn frá 

fjölmörgum þjóðlöndum nýtt sér aðstöðuna til a ljúka mastersritgerðum og 

doktorsnámi (Guðjón Þ. Kristjánsson, munnleg heimild 26.apríl.2011). 
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Tekjur Sandgerðisbæjar af menningarmálum voru 1.713 kr.á hvern íbúa árið 

2009, en gjöldin voru 34.642 kr. og nettóútgjöld  málaflokksins var því 

 32.929 kr. á hvern íbúa. 

 

Æskulýðs- og íþróttamál 

Íþróttamiðstöðin í Sandgerði er staðsett við grunnskólann. Þar er bæði 

sundlaug og íþróttasalur. Nýlega var farið í lagfæringar á íþróttamiðstöðinni. 

Um er að ræða nýja sundlaug, heita potta, gufubað, rennibrautir, þreksal, lítinn 

leikfimisal, nýja afgreiðslu, vaktturn og búningsherbergi fyrir sundlaug. 

Félagsmiðstöðin Skýjaborg sem hefur aðstöðu í Grunnskólanum er starfrækt 

fyrir ungt fólk á aldrinum 13 – 16 ára. Gott samstarf er við Grunnskólann 

varðandi skipulag og starf. 

Sandgerðisbær sér um rekstur íþróttasvæðis við Stafnesveg sem er í eign 

Knattspyrnufélagsins Reynis. Völlurinn var vígður árið 1995 og þykir með 

bestu knattspyrnuvöllum landsins (Knattspyrnufélagið Reynir, e.d.). 

Golfklúbbur Sandgerðis starfrækir golfvöll milli Garðs og Sandgerðis í landi 

Kirkjubóls. Framkvæmdir hafa verið í gangi við stækkun vallarins í 18 holur 

og hefur Sandgerðisbær gert samning við golfklúbbinn um styrk til 

verkefnisins. Áætlað var að kostnaður við að stækka völlinn yrði í kringum 50 

milljónir og klúbburinn greiddi 20% og bærinn 80% (Páll Ketilsson, 2008). 

Tekjur Sandgerðisbæjar af íþrótta- og æskulýðsmálum voru 8.264 kr. á hvern 

íbúa árið 2009, en gjöldin voru 123.420 kr. og nettóútgjöld  málaflokksins var 

því 115.156 kr. á hvern íbúa. 

 

Skipulags- og byggingarmál 

Hjá Sandgerðisbæ starfar deildarstjóri umhverfis- og skipulagsmála í 100% 

stöðu. Nýlega var samþykkt nýtt aðalskipulag og vinnsla hafin við 

deiliskipulag. Umsjón með skipulagsmálum er í höndum húsnæðis- skipulags 

og byggingarnefndar (Birgir Haraldsson, munnleg heimild 26.apríl 2011) 
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Tekjur Sandgerðisbæjar af skipulags- og byggingarmálum voru 584 kr. á hvern 

íbúa árið 2009, en gjöldin voru 23.043 kr. og nettóútgjöld málaflokksins var 

því 22.459 kr. á hvern íbúa. 

 

Umferðar- og samgöngumál 

Frítt er í áætlunarferðir á milli Garðs, Sandgerðis og Reykjanesbæjar. Alla 

virka daga eru tíu ferðir frá kl. 6:10 til 22.45. Um helgar eru farnar fjórar ferðir 

frá kl. 7:15 til kl. 22:45. 

Tekjur Sandgerðisbæjar af umferðar- og samgöngumálum voru 914 kr.á hvern 

íbúa árið 2009, en gjöldin voru 41.894 kr.og nettóútgjöld málaflokksins var því 

40.980 kr.á hvern íbúa. 

 

Sameiginlegur kostnaður 

Bæjarskrifstofa Sandgerðisbæjar er í Vörðunni Miðnestogi 3. Eins og áður 

hefur komið fram hefur sameiginleg félagsþjónusta og málefni fatlaðra þar 

aðstöðu.  

Til sameiginlegs kostnaðar telst meðal annars kostnaður við yfirstjórn bæjarins, 

rekstur skrifstofu, laun bæjarstjórnar, endurskoðun og lífeyrisskuldbindingar. 

Bæjarfulltrúar eru sjö og starfsmenn á skrifstofu eru sex í 5,2 stöðugildum 

ásamt bæjarstjóra (Elísabet G. Þórarinsdóttir, munnleg heimild 17.apríl 2010).  

Tekjur Sandgerðisbæjar af sameiginlegum kostnaði voru 3.285 kr.á hvern íbúa 

árið 2009, en gjöldin voru 91.555 kr.og nettóútgjöld af sameiginlegum kostnaði 

var 88.271 kr.á hvern íbúa. 

 

4.2 Rekstur Sandgerðisbæjar 

Allar tölur um eignir og skuldir og rekstartölur sem hér koma fram eru fengnar 

úr Árbók sveitarfélaga 2010. Útsvarshlutfall Sandgerðisbæjar árið 2009 var 

12,7%. 

Tekjur sveitarfélagsins eru útsvarstekjur,fasteignagjöld framlag Jöfnunarsjóðs, 

þjónustutekjur og aðrar tekjur árið 2009. 
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 Útsvar 451.347.000 kr. eða 264.000 kr. á íbúa. 

 Fasteignagjöld 350.729.000 kr. eða 205.000 kr. á íbúa. 

 Framlag Jöfnunarsjóðs 122.768.000 kr.eða 71.752 kr. á íbúa. 

 Þjónustutekjur og aðrar tekjur 117.767.000 kr. eða 68.829 kr. á íbúa. 

Tekjur árið 2009 voru samtals 1.042.611.000 kr. eða 609.358 kr. á íbúa. 

 Hlutfall útsvars í tekjum sveitarfélagsins er 43,29%. 

 Hlutfall fasteignagjalda í tekjum sveitarfélagsins er 33,64%. 

 Hlutfall Jöfnunarsjóðs í tekjum sveitarfélagsins er 11,78%. 

 Hlutfall þjónustutekna og annarra tekna er 11,29%. 

Til fræðslu og uppeldismála fer tæplega helmingur af útgjöldum 

Sandgerðisbæjar eða 46% af útgjöldum sem er 8% lægra en útgjöld til fræðslu- 

og uppeldismála á landinu öllu og 4% lægri en hjá Sveitarfélaginu Garði. 

Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru 16% af rekstri málaflokka en 

meðalútgjöld til þessa málaflokks er 12% á landi öllu og 13% hjá 

Sveitarfélaginu Garði. Sameiginlegur kostnaður skipar svo þriðja sætið með 

13% útgjalda en meðaltal á landsvísu er 7% og hjá smáu sveitarfélögunum með 

íbúa sem eru 500 eða færri er þetta hlutfall einnig 13%. Hjá Sveitarfélaginu 

Garði er hlutfallið 10%.  Félagsþjónusta er með 5% af útgjöldum en meðaltal á 

landinu öllu er 10% sem fara til þessa málaflokks og 5% hjá smáu 

sveitarfélögunum. Hjá Sveitarfélaginu Garði er þetta hlutfall 7%. 

Sandgerðisbær greiðir 59% af tekjum í laun,launatengd gjöld og til breytinga á 

lífeyrisskuldbindingum, en meðaltal á landinu öllu er 51,9%. Hér er 

samanburður við Sveitarfélagið Garð erfiður eins og áður hefur komið fram þar 

sem rekstur leikskólans er einkarekinn og kostnaður við hann ekki sundur 

greindur í laun og launatengd gjöld. 

Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur er 0,6% sem segir til um hve mikið 

fjármagn reksturinn skapar. Meðaltal allra sveitarfélaga á landsvísu er 6% og 

Sveitarfélagið Garður er með 19,8%. Staða Sveitarfélagsins Garðs er mun betri 

en flestra annarra sveitarfélaga á árinu 2009 og staða Sandgerðisbæjar verri en 

annarra sveitarfélaga. 
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Tafla 3: Útgjöld Sandgerðisbæjar á hvern íbúa árið 2009 (Árbók sveitarfélaga 
2010). 

Málaflokkur 
Útgjöld í kr. á 

íbúa 

Hlutfall á 
íbúa 

Félagsþjónusta 36.179 5,20% 

Heilbrigðismál 731 0,10% 

Fræðslu- og uppeldismál 324.174 46,56% 

Menningarmál 32.929 4,73% 

Æskulýðs- og íþróttamál 115.156 16,54% 

Brunamál og almannavarnir 3.967 0,57% 
Hreinlætismál 5.795 0,83% 

Skipulags- og byggingamál 22.459 3,23% 

Umferðar- og samgöngumál 40.980 5,89% 

Umhverfismál 20.267 2,91% 

Atvinnumál 5.368 0,77% 

Sameiginlegur kostnaður 88.271 12,68% 

Útgjöld alls á íbúa 696.276 100,00% 

 

Á töflunni má sjá hver kostnaður er við hvern málaflokk á hvern íbúa og hver 

er hlutfallsleg skipting á útgjöldum á milli málaflokka.  

 

Tafla 4: Eignir, skuldir og skuldbindingar Sandgerðisbæjar 2009 (Árbók 
sveitarfélaga 2010). 

    Á íbúa 

Eignir 5.313.958.000 3.105.761 

Skuldir og skuldbindingar 3.366.653.000 646.739 

Mismunur 1.947.305.000 1.967.652 

Á töflunni má sjá hvernig eignarstaða Sandgerðisbæjar eru og skuldir og 

skuldbindingar árið 2009. Skuldir og skuldbindingar Sandgerðisbæjar í hlutfalli 

við tekjur voru 322,9% árið 2009 en meðaltal á landinu öllu var 147,3%. 
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5. Sameinað sveitarfélag 

 Sameinað sveitarfélag hefði haft 3.135 íbúa 

þann 1. jan. 2011(Hagstofa Íslands,2011). 

Garður nær frá Helguvík að innanverðu og út 

að Garðskagatá. Sandgerðisbær nær frá 

Garðskagatá að Ósabotnum norðan við Hafnir. 

Vegalengdin á milli byggðalaganna Garðs og 

Sandgerðis er 4 kílómetrar. 

 

 

5.1 Eignir og skuldir 

Þegar bornar eru saman eignir og skuldir sveitarfélaganna má sjá að 

Sandgerðisbær á um 25% meiri eignir á íbúa heldur en Sveitarfélagið 

Garður og Sandgerðisbær skuldar um 50% meira á hvern íbúa. 

 
Mynd 9: Eignir og skuldir á hvern íbúa árið 2009 (Árbók sveitarfélaga 2010). 

Eigið fé Sveitarfélagsins Garðs er 2.815.465.000 kr. og eignir eru 

3.798.509.000 kr. 

Eigið fé Sandgerðisbæjar er 1.947.306.000 kr. og eignir eru 5.313.958.000 kr. 

Geta fyrirtækis til að takast á við tap byggist á því hve hátt eiginfjárhlutfall 

fyrirtækisins er. Eiginfjárhlutfall Sveitarfélagsins Garðs er 0,74 og hjá 

Sandgerðisbæ er það 0,37. Hjá sameinuðu sveitarfélagi væri það 0,52 
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Eiginfjárhlutfall (e. equity ratio) gefur til kynna hversu hátt eigið fé er í 

hlutfalli við heildarfjármagn fyrirtækisins. Ef eiginfjárhlutfallið er 40% þá er 

hlutfall skulda í heildarfjármagni 60%. Eignfjárhlutfallið gefur til kynna 

hvernig fyrirtæki er fjárhagslega statt til að mæta mótbyr, auknum 

fjármagnskostnaði og taprekstri, án þess að skerða fjárskuldbindingar sínar við 

aðra en hluthafa.  

Ef allt veltufé frá rekstri yrði notað til að greiða skuldir sveitarfélaganna þá 

tæki það 6,8 ár fyrir Sveitarfélagið Garð að greiða skuldir sínar og 

Sandgerðisbæ 546 ár.  

Veltufjárhlutfall (e. current ratio) eru veltufjármunir (e.current assets)  deilt 

með skammtímaskuldum (e.current liabilities). Veltufjárhlutfall sýnir hæfi 

fyrirtækis til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu tólf mánuði. Ef 

hlutfallið er hærra en einn þýðir það að eignirnar eiga að duga til þess að geta 

gert upp allar skammtímaskuldir.  

Veltufjármunir eru þeir fjármunir sem hægt er að breyta á stuttum tíma yfir í 

reiðufé. 

Eðlilegt hefur þótt í flestum tilvikum að gera kröfu til þess að hlutfallið sé 

hærra en einn, annars getur fyrirtæki lent í greiðsluerfiðleikum þar sem veltufé 

dugir ekki fyrir þeim skuldum sem greiða þarf á næstu mánuðum. 

Veltufjárhlutfall Sveitarfélagsins Garðs er 11,02 og veltufjárhlutfall 

Sandgerðisbæjar er 3,75. Þeir fjármunir sem sveitarfélögin eiga vegna sölu á 

Hitaveitu Suðurnesja skýrir þetta háa veltufjárhlutfall. Hvorugt sveitarfélagið 

þarf að hafa áhyggjur af að lenda í greiðsluerfiðleikum næstu 12 mánuði að 

minnsta kosti. 

Ljóst er að þessi sveitarfélög standa mjög ólíkt að vígi þegar kemur að 

fjárhagslegum styrk og skuldabyrði. Það tæki Sveitarfélagið einungis tæp 7 ár 

að greiða upp allar skuldir en hjá Sandgerðisbæ tæki það 546 ár. Skuldir á íbúa 

hjá Sveitarfélaginu Garði myndu hækka úr 646.739 í 1.346.239 eða um 

rúmlega 100%. 
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5.2 Tekjur  

Eins og áður hefur komið fram eru tekjur sveitarfélaga útsvar, fasteignagjöld, 

framlög úr Jöfnunarsjóði, þjónustutekjur og aðrar tekjur. Útsvarsprósenta hjá 

Sveitarfélaginu Garði árið 2009 var 13,03% og 12,7% hjá Sandgerðisbæ. 

Útsvarsprósenta hjá Sveitarfélaginu Garði fyrir árið 2011 verður 13,28%( 

Sveitarfélagið Garður e.d.) og Sandgerðisbær verður einnig með sömu 

útsvarsprósentu  fyrir árið 2011( Sandgerðisbær e.d.).  

Tafla 5: Tekjur sveitarfélaganna á íbúa 2009 (Árbók sveitarfélaga 2010). 

  

Garður í kr. á 

íbúa 

Sandgerði í kr. á 

íbúa 

Sameinað í kr. 

á íbúa 

Útsvar 264.000 264.000 264.000 

Fasteignaskattur 40.000 205.000 127.000 
Framlag 

Jöfnunarsjóðs 142.000 72.000 105.000 
Þjónustutekjur og 

aðrar tekjur 32.000 69.000 52.000 

 Samtals á tekjur 478.000 610.000 548.000 

 

Útsvarstekjur beggja sveitarfélaganna eru jafnháar á íbúa árið 2009 en 

álagningarprósenta Sveitarfélagsins Garðs er hærri. Tekjur Sandgerðisbæjar af 

fasteignasköttum eru 205.000 kr. á íbúa en 40.000 kr. á íbúa hjá Sveitarfélaginu 

Garði. Álagningaprósenta fasteignagjalda 2009 á íbúðarhúsnæði  var sú sama 

hjá báðum sveitarfélögunum en álagning fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði 

0,035% hærri hjá Sandgerðisbæ. Álagningastofn fasteignaskatts af 

atvinnuhúsnæði er 19.033.350.000 kr. en hjá Sveitarfélaginu Garði er þessi 

álagningastofn 1.517.812.000 kr. Líklegast er að þessi mikli munur skýrist af 

því að Flugstöð Leifs Eiríkssonar tilheyrir Sandgerðisbæ. 

Þar sem framlög  úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaganna eru þýðingarmikil fyrir 

sveitarfélögin er eðlilegt  að hugleiða hvort að framlög skerðist við sameiningu. 

Eins og fram hefur komið þá skerðast tekjujöfnunar- og 

útgjaldajöfnunarframlög sjóðsins ekki á sameiningarári og næstu fögur árin frá 

sameiningu. Þá greiðir Jöfnunarsjóður framlög vegna könnunar á hagkvæmni 

sameiningar og undirbúning og framkvæmdar sameiningar og vegna jöfnunar á 

fjárhagsstöðu sveitarfélaganna. 
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Framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna er talsvert ólík eins og meðfylgjandi 

taflan sýnir. 

Tafla 6: Framlög úr Jöfnunarsjóði 2009 (Árbók sveitarfélaga 2010, tafla 01). 

Framlög úr Jöfnunarsjóði 2009 Garður Sandgerði 

Tekjujöfnunarframlag 72.671.000 0 

Útgjaldajöfnunarframlag 52.163.000 8.551.000 

Til rekstur grunnskóla 62.306.000 44.149.000 

Framlög v/sérþarfa fatlaðra nemenda 9.720.000 13.980.000 

Framlög v/nýbúafræðslu 1.980.000 3.630.000 

Framlög v/húsaleigubóta 4.888.000 5.997.000 

Framlög v/sérstakra húsaleigubóta 144.000 776.000 

Framlög v/fasteignaskattsjöfnunar 16.641.000 52.158.000 

  220.513.000 129.241.000 

 

Nokkurt misræmi er í Árbók sveitarfélaga 2010 þegar bornar eru saman Tafla 

01 og Tafla 09 þar sem framlög úr Jöfnunarsjóði til Sveitarfélagsins Garðs og 

Sandgerðisbæjar eru ekki þau sömu. Framlögin sem Jöfnunarsjóður gefur upp 

eru hærri í töflu 01 en gefnar eru upp í töflu 09 í árbókinni. Líklegasta 

skýringin er sú að komið hafi fram leiðréttingar til hækkunar á framlögum sem 

skila sér seinna í bókhald sveitarfélaganna eða þetta séu leiðréttingar frá árinu 

2008. 

Framlög frá Jöfnunarsjóði til sveitarfélaga sem hafa 300 til 3000 íbúa eru 

137.501 kr. á íbúa árið 2009 og framlög til sveitarfélaga þar sem íbúar eru frá 

3000 til 11.000 eru 52.195 kr. á íbúa. Þau framlög sem lögð eru til grundvallar 

eru tekjujöfnunar- og útgjaldajöfnunarframlög, fasteignaskattsframlög, almenn 

jöfnunarframlög vegna yfirfærslu grunnskólans, framlög vegna sérþarfa 

fatlaðra nemenda og framlög vegna nýbúafræðslu (Innanríkisráðuneytið, 2011, 

bls. 19).  

Unnið hefur verið að heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 

og starfshópurinn sem vann skýrsluna leggur til að tekjujöfnunarframlag verði 

lagt niður í núverandi mynd og tekið upp nýtt fyrirkomulag útgjaldajöfnunar. 

Fyrst um sinn verði byggt á grunni núverandi kerfis, sem aðgreinir einstakar 
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jöfnunaraðgerðir, t.d. jöfnun vegna grunnskóla (Innanríkisráðuneytið, 2011, 

bls. 3).  

Erfitt getur verið að meta hver áhrifin verða ef reglum Jöfnunarsjóðs verður 

breytt bæði hvað varðar sveitarfélögin eins og þau eru núna og eins við 

sameiningu. Reglur Jöfnunarsjóðs eru nokkuð flóknar eins og þær eru núna, en 

miðað við þær úthlutanir sem sveitarfélögin fá núna þá er líklegt að eftir fjögur 

ár þá muni tekjujöfnunarframlagið skerðast hjá sameinuðu sveitarfélagi bæði 

vegna þess að tekjur á íbúa hækka og sagan sýnir að stærri sveitarfélög fá 

minna úr Jöfnunarsjóði. 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs eru mun minni heldur en Sandgerðisbæjar og 

þeir fá 72.671.000 kr. í tekjujöfnunarframlag en Sandgerðisbær fær engin 

tekjujöfnunarframlög. Í heildina eru framlög til Sveitarfélagsins Garðs 

91.272.000 kr. hærri en hjá Sandgerðisbæ.  

Heildartekjur á íbúa hjá Sandgerðisbæ eru 132.000 kr. eða 27,61% hærri en í 

Sveitarfélaginu Garði. Miðað við óbreytt framlög úr Jöfnunarsjóði þá er 

fýsilegt fyrir Sveitarfélagið Garð að sameinast Sandgerðisbæ þegar einungis er 

litið til tekna á íbúa. 

 

 

 

 

5.3 Útgjöld til málaflokka 

Þegar borin eru saman útgjöld sveitarfélaganna þá er þjónustan útgjaldafrekari 

hjá Sandgerðisbæ í flestum málaflokkum nema í  félagsþjónustu og bruna- og 

almannavörnum. Stærstu málaflokkarnir eru fræðslu- og uppeldismál, 

æskulýðs- og íþróttamál, sameiginlegur kostnaður, umferðar- og samgöngumál 

og félagsþjónusta. Hér verða þessi málaflokkar bornir saman og möguleikar til 

hagræðingar kannaðir og þjónusta metin ef til sameiningar kæmi. 
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Tafla 7: Rekstur málaflokka og sameiginlegur kostnaður sveitarfélaganna 2009. 

Málaflokkur 

Útgjöld í krónum á 

íbúa Sveitarfélagsins 

Garðs 

Útgjöld í krónum á 

íbúa 

Sandgerðisbæjar 

Félagsþjónusta 39.870 36.179 

Heilbrigðismál 39 731 

Fræðslu- og uppeldismál 263.487 324.174 

Menningarmál 27.092 32.929 

Æskulýðs- og íþróttamál 68.992 115.156 

Brunamál og almannavarnir 10.412 3.967 

Hreinlætismál 3.661 5.795 

Skipulags- og byggingamál 15.158 22.459 

Umferðar- og samgöngumál 32.556 40.980 

Umhverfismál 12.918 20.267 

Atvinnumál 3.168 5.368 

Sameiginlegur kostnaður 50.792 88.271 

Útgjöld alls í krónumá íbúa 528.145 696.276 

 

Útgjöld alls á íbúa eru 168.131 kr. eða um 32% hærri í Sandgerðisbæ en hjá 

Sveitarfélaginu Garði. 

 

Fræðslu- og uppeldismál. 

Útgjöld til fræðslumála í Garði eru 263.487 kr. og í Sandgerði er þau 324.174 

kr. eða 23% hærri í Sandgerðisbæ. 

Útgjöld til fræðslu- og uppeldismála er stærsti útgjaldaliðurinn. Fram hefur 

komið að útgjöld til þessa málaflokks er hlutfallslega lægri hjá Sandgerðisbæ 

og Sveitarfélaginu Garði en meðaltal á landsvísu. Skýringin á því að hver íbúi 

Sandgerðisbæjar greiðir meira í fræðslu- og uppeldismál en í Garði getur legið 

í aldurssamsetningu íbúa og að árgangar í grunnskóla séu það stórir að kenna 

þurfi í tveimur eða fleiri bekkjardeildum. Önnur skýring á hærri 

rekstrarkostnaði er að skólahúsnæði Sandgerðisbæjar er leigt af 

Fasteignafélaginu Fasteign og leigan sem greidd er fyrir húsnæðið hærri en 

reiknuð innri leiga og afskriftir hjá Sveitarfélaginu Garði. Skólahúsnæði beggja 

sveitarfélaganna eru nýlega endurnýjuð og stækkuð, þar af leiðandi þyrfti ekki 
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að aka nemendum á milli staða til að samnýta kennsluhúsnæði ef til 

sameiningar kæmi. En með sameiningu sveitarfélaganna verður sá möguleiki 

fyrir hendi að íbúar sem búa í öðru bæjarfélaginu og vinna í hinu gætu valið 

hvar þau hafa börnin á leikskóla.  

Bæði sveitarfélögin reka tónlistarskóla og ef til vill mætti sameina skólana og 

hafa einn skólastjóra fyrir báða skólana. Með því mætti spara um 5.500.000 kr. 

á ári með launatengdum gjöldum (Karitas H. Gunnarsdóttir, munnleg heimild 

5.maí 2011).  Hagræðing um 1.702 kr. á íbúa í sameinuðu sveitarfélagi. 

Skýrsluhöfundur leggur ekki til að sameina grunnskólana og hafa þar einn 

skólastjóra þar sem nemendur eru 253 í Sandgerði og 228 í Garði og stöðugildi 

eru 44,8 í Sandgerði og 36,4 í Garði. Skýrsluhöfundur telur að þetta margir 

nemendur og starfsfólk þurfi 100% viðveru skólastjóra og hún sé nauðsynleg 

fyrir skólastarfið. 

 

 Æskulýðs- og íþróttamál. 

Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála í Garði eru 68.992 kr.og í Sandgerði er 

þau 115.1564 kr. eða um 67 % hærri í Sandgerðisbæ. 

Í báðum byggðalögunum er aðstaða til íþróttaiðkunar mjög góð. Á báðum 

stöðum eru íþróttahús og sundlaug og mjög góðir knattspyrnuvellir, vallarhús 

og æfingaaðstaða. Golfvellir eru í báðum sveitarfélögunum. Í Garðinum er 

Knattspyrnufélagið Víðir og í Sandgerði er Knattspyrnufélagið Reynir. Bæði 

eru þessi knattspyrnufélög með starf fyrir yngri flokka og komið hefur fyrir að 

erfitt hefur verið að ná í fullskipað lið í yngri flokkum og hafa þessi félög reynt 

að sameina flokkana. Við sameiningu sveitarfélaganna yrði auðveldara fyrir 

knattspyrnufélögin að sameina starf yngri flokkanna því líklegt er að 

samgöngur á milli byggðalaganna yrðu betri. Bæði sveitarfélögin eru með 

félagsmiðstöðvar og félagsstarf fyrir unglinga og gæti einn æskulýðs- og 

íþróttafulltrúi séð um starfið í báðum byggðarlögunum. Ekki kæmi til 

peningalegrar hagræðingar við að samþætta starf æskulýðs- og íþróttafulltrúa 

þar sem áfram þyrfti að hafa starfsmenn á báðum stöðum og Sandgerðisbær er 

ekki með sérstakan yfirmann fyrir þennan málaflokk (Gerður Ingimarsdóttir, 

munnleg heimild 4. maí 2011). 
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Frá byrjun árs 2011 hefur forstöðumaður íþróttamiðstöðvarnar Garðs tekið að 

sér að sjá um íþróttamiðstöðina í Sandgerði og er hann í hálfri stöðu á hvorum 

stað. Við þetta sparast um það bil 2.500.000 kr. hjá Sveitarfélaginu Garði 

(Karitas H. Gunnarsdóttir, munnleg heimild 4. maí 2011). Þar sem ekki var 

áður skilgreindur yfirmaður fyrir íþróttamiðstöðina í Sandgerði er þessi 

upphæð viðbótarkostnaður hjá Sandgerðisbæ.  

 

Sameiginlegur kostnaður og stjórnkerfi. 

Útgjöld til sameiginlegs kostnaðar  í Garði er 50.792 kr.og í Sandgerði er þau 

88.271 kr.eða um 74 % hærri í Sandgerðisbæ. 

Samkvæmt Árbók sveitarfélaga eru útgjöld Sandgerðisbæjar vegna 

sameiginlegs kostnaðar verulega hærri á íbúa heldur en hjá sveitarfélögum af 

svipaðri stærð eins og meðfylgjandi tafla sýnir: 

Tafla 8: Sameiginlegur kostnaður(Árbók sveitarfélaga 2010). 

  Íbúafjöldi Nettóútgjöld í kr. á íbúa 
Sveitarfélagið 

Garður 1520 50.792 

Rangárþing ytra 1545 65.496 

Snæfellsbær 1701 42.303 

Sandgerðisbær 1711 88.271 

Rangárþing eystra 1744 57.171 

Sveitarfélagið Ölfus 1945 28.119 

 

Þau sveitarfélög sem hér eru skoðuð hafa svipaðan fjölda íbúa og meðaltal 

útgjalda þeirra til sameiginlegs kostnaðar er 55.358 kr. á íbúa.Útgjöld 

Sveitarfélagsins Garðs eru 50.792kr. sem er 4.566 kr. eða 9% lægra en 

meðaltalið. Hjá Sandgerðisbæ eru útgjöldin 88.271 kr. sem er 32.912 kr. eða 

um 59% hærra en meðaltal útgjalda þessara sex sveitarfélaga. 

 Hjá Sveitarfélaginu Garði og Sandgerðisbæ er sjö manna sveitarstjórn. 

Bæjarráð skipuð 3 mönnum eru í báðum sveitarfélögunum. Bæjarstjórn fundar 

einu sinni í mánuði og þess á milli eru fundir í bæjarráði og í sumarleyfum 

bæjarstjórnar. 

Hjá sveitarfélögum þar sem fjöldi íbúa er á bilinu 2500 til 3500 eru 

bæjarfulltrúar sjö til níu. Við sameiningu eykst umfang  og ábyrgð 
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bæjarfulltrúa þar sem ákvarðanataka þeirra verður þýðingarmeiri og því er 

líklegt er að við sameiningu muni bæjarfulltrúar verða níu og fækkaði þeim því 

um fimm.  

Starfsmenn bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Garðs eru fjórir í 3,6 stöðugildum, 

starfsmenn Sandgerðisbæjar eru fimm í 4,2 stöðugildum. Bæjarstjórar eru hér 

er ekki meðtaldir.  

Bæjarfulltrúar hjá Sveitarfélaginu Garði fá greitt fyrir hvern fund sem þeir sitja 

og fá ekki greidd föst mánaðarlaun. Laun og launatengd gjöld fyrir bæjarstjórn 

og bæjarráð hjá Sveitarfélaginu Garði árið 2009 voru 4.940.621 kr. (Karitas 

H.Gunnarsdóttir, munnleg heimild 26.apríl 2011). Hver íbúi Sveitarfélagsins 

Garðs greiðir því 3.420 kr.vegna bæjarstjórnar. 

Bæjarfulltrúar hjá Sandgerðisbæ fá greitt fyrir hvern fund sem þeir sitja og auk 

þess eru þeir á föstum mánaðarlaunum. Laun og launatengd gjöld fyrir 

bæjarstjórn og bæjarráð í Sandgerðisbæ árið 2009 voru 17.007.307 kr. (Gerður 

Ingimarsdóttir munnleg heimild 26.apríl 2011). Hver íbúi Sandgerðisbæjar 

greiðir því 9.940 kr. vegna bæjarstjórnar. 

Könnun um launakjör sem Samband sveitarfélaga lét gera um greiðslur til 

sveitarstjórnamanna þar sem íbúar eru 2000-4999 leiddi í ljós að hjá öllum 

sveitarfélögum í þessum flokki er greidd föst upphæð mánaðarlega 

fyrir setu í bæjarstjórn og í fjórum sveitarfélögum er að auki greitt fyrir hvern 

fund (Samband Sveitarfélaga, 2011f, bls. 10). 

Líklegt er að bæjarfulltrúar í sameinuðu sveitarfélagi fengju greidd föst 

mánaðarlaun og miðað við þær greiðslur sem bæjarfulltrúar Sandgerðisbæjar fá 

yrðu greiðslur á íbúa í sameinuðu sveitarfélagi 6.768 kr. á íbúa sem er 3.340 kr. 

hærra en íbúar Sveitarfélagsins Garðs greiða árið 2009. 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að staðsetning stjórnsýslu í nýju sameinuðu 

sveitarfélagi hefur áhrif á afstöðu fólks til sameiningarmála og hafa sum 

sameinuð sveitarfélög reynt að taka mið af þessu (Grétar Þór Eyþórsson,2005. 

bls. 578). Í Fjarðarbyggð er stjórnsýslu dreift á bæina þrjá, Reyðarfjörð, 

Eskifjörð og Neskaupstað og telja tveir af hverjum þremur íbúum þetta form 

tryggja jafnt aðgengi. Bæjarstjóri Fjarðarbyggðar telur að staðsetning 
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bæjarstjóra sé táknræn og hafi sálræna þýðingu því 90% af samskiptum hans 

við íbúa fari fram í gegnum síma (Grétar Þór Eyþórsson, 2002, bls. 127).  

Ef staðsetning stjórnsýslu í sameinuðu sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis yrði 

dreifð er líklegt að kostnaður við stjórnsýslu yrði lítið minni en hann hefur 

verið til þessa.  

Dreifð stjórnsýsla er í flestum tilfellum dýrari en miðlæg stjórnsýsla (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2002, bls. 145). Sú hagræðing sem næðist við sameiningu eru 

laun bæjarstjóra og fækkun bæjarfulltrúa. 

Tafla 9: Nefndir hjá Sveitarfélaginu Garði og Sandgerðisbæ 2010-2014. 

  Garður Sandgerði 

Bæjarstjórn 7 7 

Bæjarráð 3 3 

Hafnarráð   5 

Skólanefnd/ráð 5 5 

Fjölskyldu-og velferðarnefnd 2 3 

Húsnæðis-skipulags-og byggingarnefnd/ráð 5 5 

Ferða- safna og menningarnefnd/ráð 5 3 

Jafnréttisnefnd 3   

Umhverfisráð/nefnd 5 5 

Íþróttaráð   3 

Tómstundaráð   3 

Íþrótta- tómstunda- og æskulýðsnefnd 5   

Landakaupanefnd 3   

Atvinnumálaráð/nefnd 5 5 

Kjörstjórn 3 3 

Forðagæslumaður 1 1 

Skoðunarmenn reikninga 2 2 

Stjórn Náttúrustofu Reykjaness   3 

Fulltrúi í stjórn D.S 1 1 

Fulltrúi í Heilbrigðisnefnd Suðurnesja 1 1 

Fulltrúi í stjórn Kölku 1 1 

Fulltrúi í stjórn Almannavarna Suðurnesja 1 1 

Fulltrúi í stjórn S.S.S. 1 1 

Fulltrúi í stjórn Heilsugæslu og Sjúkrahúss 1 1 

Fulltrúi í skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja 1 1 

Fulltrúi í stjórn BIOICE   1 

  61 64 
 

Fulltrúar í nefndum og stjórnum eru 61 hjá Sveitarfélaginu Garði. Hjá 

Sandgerðisbæ eru 64 í nefndum og stjórnum. Gera má ráð fyrir að 

nefndarmönnum fækki mikið við sameiningu. Hjá Sveitarfélaginu Garði voru 
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árið 2009  rúnlega 217 á bak við hvern bæjarfulltrúa og hjá Sandgerðisbæ voru 

árið 2009 rúmlega 244 íbúar á bak við hvern bæjarfulltrúa.  Í sameinuðu 

sveitarfélagi með 9 bæjarfulltrúa yrðu 359 íbúar á bak við hvern bæjarfulltrúa. 

Til samanburðar eru hjá Reykjavíkurborg 7895 íbúar á bak við hvern 

borgarfulltrúa og 1280 íbúar eru á bak við hvern bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ. 

Við sameiningu gæti nefndarskipan orðið eins og taflan sýnir. 

Tafla 10: Hugsanleg skipan nefnda í sameiginlegu sveitarfélagi. 

  Sameinað sveitarfélag 

Bæjarstjórn 9 
Bæjarráð 3 
Hafnarráð 5 
Skólanefnd/ráð 5 
Fjölskyldu-og velferðarnefnd 5 
Húsnæðis-skipulags-og byggingarnefnd/ráð 5 
Ferða- safna og menningarnefnd/ráð 5 
Jafnréttisnefnd 3 

Umhverfisráð/nefnd 5 
Íþrótta- tómstunda- og æskulýðsnefnd 5 

  Atvinnumálaráð/nefnd 5 
Kjörstjórn 5 
Forðagæslumaður 1 
Skoðunarmenn reikninga 2 
Stjórn Náttúrustofu Reykjaness 3 
Fulltrúi í stjórn D.S 1 
Fulltrúi í Heilbrigðisnefnd Suðurnesja 1 
Fulltrúi í stjórn Kölku 1 
Fulltrúi í stjórn Almannavarna Suðurnesja 1 
Fulltrúi í stjórn S.S.S. 1 
Fulltrúi í stjórn Heilsugæslu og Sjúkrahúss 1 
Fulltrúi í skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja 1 
Fulltrúi í stjórn BIOICE 1 

  74 
 

Ef skipan nefnda væri með þessum hætti þá fækkar fulltrúum úr 125 í 74 eða 

um 51og 44 íbúar yrðu á bak við hvern nefndarmann. Ef bæjarstjórn og 

bæjarráð eru undanskilin þá fækkar nefndarmönnum um 43. 

Greiðsla fyrir hvern fund fyrir utan bæjarstjórn og bæjarráð er kr. 6.900 kr.og 

7.800 kr. fyrir formennsku í nefnd hjá Sveitarfélaginu Garði (Karitas H. 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild 5.maí 2011). Hjá Sandgerðisbæ er greitt fyrir 
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sambærilega fundi 14.040 kr.og 16.848 kr.fyrir formennsku (Gerður 

Ingimarsdóttir, munnleg heimild 5.maí 2011). 

Ef gert er ráð fyrir átta fundum í hverri nefnd þá er launakostnaður með 

launatengdum gjöldum fyrir hvern nefndarmann hjá Sveitarfélaginu Garði um 

það bil 63.780 kr. á ári og 137.764 kr. hjá Sandgerðisbæ.  

Kostnaður Garðs við nefndir fyrir utan  bæjarstjórn og bæjarráð miðað við átta 

fundi ári er líklega í kringum 2.140 kr. á íbúa en hjá Sandgerðisbæ gæti hann 

verið miðað við gefnar forsendur um 4.348 kr. á íbúa. 

Miðað við 64 nefndarmenn fyrir utan bæjarstjórn og bæjarráð í sameinuðu 

sveitarfélagi yrði kostnaður á hvern íbúa á bilinu 1.224 kr.til 2.644 kr. á íbúa. 

Hagræðing vegna launa bæjarstjóra gæti orðið um 12.000.000 kr.(Gerður 

Ingimarsdóttir, munnleg heimild 5.maí 2011). Við sameiningu væri sparnaður á 

hvern íbúa um 3.714 kr. 

 

Þær breytingar sem yrðu helstar í sameiginlegum kostnaði yrðu þær að það yrði 

einn bæjarstjóri og bæjarfulltrúar yrðu níu og fengju greidd föst mánaðarlaun. 

Líklegt er að bæjarfulltrúar í sameinuðu sveitarfélagi fái greidd föst 

mánaðarlaun og miðað við þær greiðslur sem bæjarfulltrúar Sandgerðisbæjar fá 

yrðu greiðslur á íbúa í sameinuðu sveitarfélagi 6.768 kr. sem er 3.340 kr. hærra 

en íbúar Sveitarfélagsins Garðs greiða árið 2009.  

Líklegt er að almenn nefndarlaun yrðu svipuð og hjá Sandgerðisbæ þar sem 

skýrsluhöfundur telur að nefndarlaun hjá Sveitarfélaginu Garði séu óvenju lág, 

en af því myndi leiða að fækkun nefndarmanna þýddi enga hagræðingu fyrir 

íbúa Garðs heldur greiddu þeir aðeins meira fyrir nefndarstörfin. 

 

 

Félagsþjónusta 

Útgjöld til félagsþjónustu í Garði eru 39.870 kr.og í Sandgerði er þau 36.179 

kr. eða um 10 % lægri í Sandgerðisbæ. 

Rekstur félagsþjónustunnar hefur verið sameiginlegur með sveitarfélögunum 

ásamt Sveitarfélaginu Vogum. Félagsþjónustan hefur einnig yfirumsjón með 

málefnum fatlaðra fyrir þessi sömu sveitarfélög. Þar sem sveitarfélögin hafa 
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haft samvinnu í þessum málaflokki er ekki gert ráð fyrir breytingu á þjónustu 

og útgjöldum vegna hugsanlegrar sameiningar sveitarfélaganna.  

 

Bruna- og almanavarnir 

Útgjöld til bruna- og almannavarna í Garði eru 10.412 kr. og í Sandgerði er þau 

3.967 kr. eða um 22 % lægri í Sandgerðisbæ. 

Sandgerðisbær á 3 slökkvibifreiðar og þeir eru einnig aðilar að samningi um 

gagnkvæma aðstoð slökkviliða á Suðurnesjum. Sveitarfélagið Garður er hins 

vegar aðili að Brunavörnum Suðurnesja en reka ekki sitt eigið slökkvilið. Taka 

þyrfti afstöðu til þess hvaða leið sveitarfélögin færu í þessum málaflokki ef til 

sameiningar kæmi. 

 

Menningarmál 

Útgjöld til menningarmála í Garði eru 27.092 kr. og í Sandgerði er þau 32.929 

kr.eða um 22 % hærri í Sandgerðisbæ. 

Líklegt er að við sameiningu yrði þjónusta í menningarmálum með svipuðu 

sniði áfram. Bæði sveitarfélögin eru með góð bókasöfn og koma mætti á 

samvinnu á milli bókasafnanna bæði með útlán, innkaup og opnunartíma og 

auka þannig þjónustu við íbúana. 

 

Skipulags- og byggingamál  

Útgjöld til skipulags- og byggingarmála í Garði eru 15.158 kr. og í Sandgerði 

er þau 22.459 kr.eða um 48 % hærri í Sandgerðisbæ. 

Viðvera byggingarfulltrúa hjá Sveitarfélaginu Garði er einungis í einn og 

hálfan dag á viku á meðan byggingarfulltrúi Sandgerðisbæjar er í 100% stöðu. 

Þjónusta Sandgerðisbæjar er þarna mun meiri en Sveitarfélagsins Garðs. 

Kostnaður vegna þjónustu byggingarfulltrúa það er viðvera í einn og hálfan 

dag á viku er 5.160.000 kr. á árinu 2010 ( Karitas H.Gunnarsdóttir, munnleg 

heimild 5. maí 2011). Hagræða mætti í þessum málaflokki og vera með einn 

byggingarfulltrúa í 100% stöðu og sparnaður á íbúa í sameiginlegu 

sveitarfélagi yrði þá um 1.597 kr. Líklegt er að við sameiningu 
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sveitarfélaganna lækki kostnaður á íbúa í Sandgerði og hækki að sama skapi 

hjá íbúum Sveitarfélagsins Garðs. Þjónusta byggingarfulltrúa við íbúa Garðs 

gæti aukist. 

 

Umferðar- og samgöngumál 

Útgjöld til skipulags- og byggingarmála í Garði eru 15.158 kr. og í Sandgerði 

er þau 22.459 kr.eða um 48 % hærri í Sandgerðisbæ. 

Útgjöld til umferðar- og samgöngumála eru 26% hærri á íbúa hjá 

Sandgerðisbæ. 

Fríar áætlunarferðir eru á milli Garðs, Sandgerðis og Reykjanesbæjar. Ferðir 

eru nokkuð þéttar á milli þessara staða og líklegt að ef til sameiningar kæmi þá 

fjölgi ferðum eitthvað. Þjónusta gæti aukist og kostnaður að sama skapi. 

 

Samantekt. 

Ljóst er að þessi sveitarfélög standa mjög ólíkt að vígi þegar kemur að 

fjárhagslegum styrk og skuldabyrði. Ef allt veltufé frá rekstri yrði notað til að 

greiða skuldir sveitarfélaganna tæki það  Sveitarfélagið Garð einungis tæp 7 ár 

að greiða upp allar skuldir en hjá Sandgerðisbæ tæki það 546 ár. Skuldir á íbúa 

hjá Sveitarfélaginu Garði myndu hækka úr 646.739 kr. í 1.346.239 kr.eða um 

rúmlega 100%. 

Heildartekjur á íbúa hjá Sandgerðisbæ eru 132.000 kr. eða 27,61% hærri en í 

Sveitarfélaginu Garði. Miðað við óbreytt framlög úr Jöfnunarsjóði þá er 

fýsilegt fyrir Sveitarfélagið Garð að sameinast Sandgerðisbæ þegar einungis er 

litið til tekna á íbúa. 

Útgjöld alls á íbúa eru 168.131 kr. eða 31,83% hærri hjá Sandgerðisbæ en hjá 

Sveitarfélaginu Garði. 

Skýrsluhöfundur sér ekki mikla möguleika til hagræðingar miðað við að 

þjónusta minnki ekki við íbúa og að stjórnsýsla verði áfram í báðum 

sveitarfélögum. Mögulegt væri að hagræða í sameiginlegum kostnaði um laun 

bæjarstjóra  sem gætu verið um 12.000.000 kr. og í rekstri tónlistarskóla um 

laun skólastjóra um 5.500.000.kr. Ennfremur væri mögulegt að hagræða í 

skipulags- og byggingarmálum um 5.000.000. kr. Einhver kostnaðarauki yrði 
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vegna samgöngumála. Samanlagðir hagræðingarmöguleikar eru  þá 22.500.000 

kr. sem eru tæplega 7.000 kr. á hvern íbúa sameinaðs sveitarfélags. 
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6. Umræður 

Það sem helst hefur vakið athygli við vinnslu á þessu verkefni er nauðsyn þess 

að smáu sveitarfélögin sameinist til þess að verða nægilega öflug til að geta 

sinnt lögbundnum verkefnum. Á síðustu árum hefur hlutverk sveitarfélaga 

breyst og þau fengið fleiri verkefni frá ríkinu.Fámennum sveitarfélögum hefur 

einnig fækkað mikið en þó eru enn 27 sveitarfélög með færri en 500 íbúa en 

talið er að sveitarfélög þurfi að hafa að minnsta kosti 800 - 1000 íbúa til að 

reka grunnskóla frá 1.-10. bekk (Félagsmálaráðuneytið 1993, bls. 25–26). 

Það sem einna helst vekur athygli þegar nágrannasveitarfélögin Garður og 

Sandgerði eru borin saman er hvað eigna- og skuldastaða þeirra er ólík. Salan á 

Hitaveitu Suðurnesja breytti miklu fyrir Sveitarfélagið Garð, Sandgerðisbæ og 

fleiri sveitarfélög á Suðurnesjum. Tekjur sveitarfélagsins Garðs hafa verið 

tiltölulega lágar miðað við önnur sveitarfélög að svipaðri stærð en vextir af 

fjármunum sem fengust fyrir söluna á Hitaveitunni voru mjög háir árið 2009 og 

voru vaxtatekjur nýttar til að bæta þjónustu við íbúa. Samanburður við 

Sandgerðisbæ sýnir glögglega að Sveitarfélagið Garður hefur gætt aðhalds í 

rekstri. Þegar litið er til þjónustu þessara sveitarfélaga má sjá að þau hafa bæði 

sýnt mikinn metnað við að veita sem besta þjónustu. Sandgerðisbær byggði 

skóla sem er nægilega stór til að taka við mun fleiri nemendum og 

Sveitarfélagið Garður lauk viðbyggingu við grunnskólann og byggði þar nýtt 

bókasafn án þess að taka lán fyrir framkvæmdunum og var Framtíðarsjóður 

nýttur til þessara verkefna. Bæði sveitarfélögin eiga góða leikskóla, íþróttahús 

og sundlaug og þar eru glæsilegir  íþróttavellir.  

Miklar vonir eru bundnar við álver í Helguvík en þar eru framkvæmdir hafnar 

en mikil óvissa ríkir um orkuöflun fyrir álverið og nú eru áframhaldandi 

framkvæmdirnar við bygginguna í hægagangi. Byggingar álversins eru að 

stærstum hluta í landi Sveitarfélagsins Garðs og því yrðu tekjur af 

fasteignagjöldum væntanlega miklar. Skýrsluhöfundur telur að þær miklu vonir 

sem bundnar eru við væntanlegt álver hafi að einhverju leiti dregið úr 

frumkvæði fólks til að skapa sér sín eigin atvinnutækifæri. Miklar 

byggingarframkvæmdir voru á Suðurnesjum fram til haustsins 2008 þegar hrun 
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bankanna varð en þá dró mjög úr framkvæmdum og víðast stöðvuðust þær 

alveg. Sveitarfélagið Garður skipulagði íbúahverfi og undirbjó byggingasvæði 

sem hefur verið tilbúið til framkvæmda en þar er nú aðeins eitt hús í byggingu. 

Tekjur Sveitarfélagsins Garðs af Framtíðarsjóði hafa minnkað mjög mikið frá 

árinu 2009. Vextir hafa lækkað gríðarlega mikið og gengið hefur verið á 

höfuðstól sjóðsins og því er sveitarfélagið nú aftur komið í þá stöðu sem það 

var áður en Hitaveitan var seld en þá dugðu tekjur varla fyrir rekstri. En aftur á 

móti þá er sveitarfélagið nær skuldlaust því að í byrjun árs 2011 var tekin sú 

ákvörðun að borga upp skuldir þess.  

Ef svo fer að álver við Helguvík verði að veruleika þá munu tekjur 

Sveitarfélagsins Garðs af fasteignagjöldum aukast og tekjur ættu að duga fyrir 

rekstri.  
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7. Niðurstaða 

Hér að framan hefur verið farið yfir helstu rök  fyrir sameiningu 

sveitarfélaga bæði með og á móti. Markmiðið var að svara 

rannsóknarspurningunum: Hver eru rekstrarleg áhrif af sameiningu 

Sveitarfélagsins Garðs og Sandgerðisbæjar? Hvaða áhrif hefði sameining á 

yfirstjórn og rekstur málaflokka? Hvaða áhrif hefði sameining á þjónustu 

við íbúa. Í því skyni var borin saman þjónusta sveitarfélaganna og rekstur 

þeirra. 

Sveitarfélögin eru ámóta að stærð og íbúafjöldi mjög svipaður og þau hafa 

bæði byggt upp góða þjónustu við íbúa. Íbúafjöldi við sameiningu  yrði 

3.135 miðað við 1. des 2010. Landsvæði sveitarfélaganna liggja saman og 

fjarlægð milli bæjarkjarnanna eru fjórir kílómetrar. Sveitarfélögin eru í 

samstarfi um félagsþjónustu ásamt Sveitarfélaginu Vogum og bæði taka þátt 

í samstarfi sveitarfélaga á Suðurnesjum um sorphirðu, heilbrigðismál og um 

málefni aldraðra. 

Tekjur Sandgerðisbæjar eru mun hærri á íbúa heldur en hjá Sveitarfélaginu 

Garði og munar þar mestu um tekjur af fasteignagjöldum. Tekjur 

Sandgerðisbæjar eru 27,61% hærri en tekjur Sveitarfélagsins Garðs. 

Útgjöld alls á íbúa eru 168.131 kr. eða 31,83% hærri hjá Sandgerðisbæ en 

hjá Sveitarfélaginu Garði. Einfaldur samanburður á tekjum og gjöldum sýnir 

að þrátt fyrir að Sandgerðisbær hafi hærri tekjur á íbúa þá eru útgjöld þeirra 

hærri í málaflokkunum og sameiginlegum kostnaði en hjá Sveitarfélaginu 

Garði.  

Rekstrarlegir hagræðingarmöguleikar í málaflokkunum eru ekki margir.Þó 

væri hægt að ná fram hagræðingu í fræðslu- og uppeldismálum þar sem 

sameina mætti tónlistarskólana og hafa einn skólastjóra. Einnig væri hægt 

að hagræða í skipulags- og byggingarmálum með því að vera með eina heila 

stöðu byggingarfulltrúa. 

Í stjórnsýslunni er hægt að hagræða með sameiningu með því að hafa einn 

bæjarstjóra og með því að fækka bæjarfulltrúum úr 14 í 9 og fækka 

nefndarmönnum úr 125 í 74. Það sem hefur áhrif á möguleika til 
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hagræðingar í stjórnsýslunni er að kostnaður Sandgerðisbæjar við 

bæjarstjórn og bæjarráð er nú tæplega tvisvar sinnum hærri en kostnaður 

Sveitarfélagsins Garðs og ef sömu launakjör og Sandgerðisbær greiðir 

sínum bæjarfulltrúum yrðu í sameinuðu sveitarfélagi þá hækkar kostnaður á 

íbúa Sveitarfélagsins Garðs við sameiningu.  

Þjónusta við íbúa gæti í flestum tilfellum batnað ef stjórnsýslan verður í 

báðum byggðakjörnum, því fólk hefði meira val um hvert þeir getið leitað 

með þjónustu en jafnframt yrði þjónustan dýrari í rekstri. 

Sveitarfélögin standa mjög ólíkt að vígi þegar kemur að fjárhagslegum styrk 

og skuldabyrði. Skuldir á íbúa hjá Sveitarfélaginu Garði myndu hækka úr 

646.739 í 1.346.239 eða um rúmlega 100%. Það er nokkuð ljóst að íbúum 

Garðs þætti tæplega góður kostur að sameinast sveitarfélagi með þetta 

miklar skuldir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar er að ekki er fýsilegt fyrir Sveitarfélagið Garð 

að sameinast Sandgerðisbæ. Ekki er að vænta mikillar rekstrarlegrar 

hagkvæmni. Þrátt fyrir að tekjur á íbúa Sandgerðisbæjar séu hærri en hjá 

Sveitarfélaginu Garði þá vegur þyngri rekstur upp þann mun og rúmlega það 

og skuldastaða þeirra er mun verri. Sameining þessara sveitarfélaga gæti þó 

auðveldað þeim að taka við auknum verkefnum frá ríkinu og ef til vill yrði 

meiri kraftur í atvinnumálum svæðisins. 
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