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Abstract 

This project is a research on the economical and financial effect of an 

amalgamation of Svalbarðsstrandarhreppur and Grýtubakkahreppur. The two 

municipalities are located along the eastern side of Eyjafjörður in Iceland.  

The history of Icelandic municipalities in general and their practices are 

discussed. Arguments for and against amalgamation in this particular case are 

defined, as well as the effect that previous amalgamations have had. 

The municipalities themselves are examined, including their history and 

occupational factors, the services they currently offer, and their economic and 

financial status. Their government is described as well as their committees. 

The municipalities are then compared, and proposals set forth on how to 

optimize service factors. Estimated optimization will also be calculated, with a 

reduction of positions and committee members. 

The conclusive findings of this research are that optimization is possible in the 

largest categories. With an amalgamation of the elementary schools 

optimization could be approximately 41.500 ISK per resident on an annual 

basis. By having only one mayor and one local office in addition to a reduction 

of committee members, optimization could be approximately 17.620 ISK per 

resident. With better utilization of the residential care home in Grenivík, the 

new municipality could save 3.737 ISK per year, which 

Svalbarðsstrandarhreppur now pays Akureyrarbæ for this service. 

Estimated total optimization could be approximately 46 million ISK. 

Income per resident in Svalbarðsstandarhreppur would increase after 

amalgamation while the expenditures per resident in Grýtubakkahreppur would 

be reduced. 

The properties of Svalbarðsstrandarhreppur would also increase after 

amalgamation, with the department of Grýtubakkahreppur reducing. 

This author believes that the mayors of the municipalities should take into 

serious consideration the advantages and disadvantages of amalgamation. The 
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result would be a single larger municipality that would be able to offer its 

residents better services in a more favorable way.  

 

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

government, finance. 
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Útdráttur 

Í ritgerðinni er leitað svara við því hver yrðu rekstrar- og fjárhagsleg áhrif 

sameiningar sveitarfélaganna Svalbarðsstrandarhrepps og Grýtubakkahrepps 

og hvort möguleiki sé á hagræðingu með sameiningu.  

Sveitarfélögin liggja saman meðfram austanverðum Eyjafirðinum og teljast 

bæði til landbúnaðarhreppa. Sjávarútvegurinn er þó einnig stór hluti af 

atvinnuvegum Grýtubakkahrepps. 

Til að byrja með er farið yfir sögu íslenskra sveitarfélaga og hvernig þau starfa 

samkvæmt (skv.) lögum. Rýnt er í rannsóknir á viðhorfi til sameininga og þau 

áhrif sem fyrri sameiningar hafa haft.  

Sveitarfélögnum eru gerð skil hvoru fyrir sig með því að fara stuttlega í sögu 

þeirra og atvinnuhætti. Þjónustan er tekin fyrir út frá málaflokkum. Rekstur 

þeirra er skoðaður í kjölfar þess og svo efnahagur þeirra. Loks er stjórnsýslunni 

lýst og greint frá nefndum og fjölda nefndarmanna. 

Sveitarfélögin eru borin saman út frá fyrr greindum þáttum og komið með 

tillögur um hvernig möguleiki er á hagræðingu hverju sinni. Einnig er áætlað 

hve mikið hægt er að spara með fækkun stöðugilda og nefndarmanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að möguleiki er á hagræðingu í stærstu 

málaflokkum sveitarfélaganna. Með sameiningu grunnskólanna má hagræða 

um 41.500 krónur (kr.) á hvern íbúa á ársgrundvelli. Með því að hafa einn 

sveitarstjóra og eina aðalskrifstofu auk þess að fækka nefndum og 

nefndarmönnum má spara 17.620 kr. á hvern íbúa. Með því að nýta 

Dvalarheimilið Grenilund fyrir íbúa sameinaðs sveitarfélags væri hægt að spara 

kostnað sem Svalbarðsstrandarhreppur greiðir fyrir sömu þjónustu til 

Akureyrarbæjar. Sá kostnaður er 3.737 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Áætluð hagræðing yrði um 46 milljónir kr. í heild á ársgrundvelli. 

Tekjur á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps kæmu til með aukast og gjöld á 

hvern íbúa Grýtubakkahrepps kæmu til með að lækka. Einnig var komist að 

þeirri niðurstöðu að með sameiningu jafnast efnahagur sveitarfélaganna þannig 

að skuldir Grýtubakkahrepps lækka umtalsvert og eignir 
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Svalbarðsstrandarhrepps aukast. Niðurstaðan yrði fjárhagslega sterkt 

sveitarfélag. 

Höfundur telur að sveitarstjórnir sveitarfélaganna ættu að íhuga á hlutlausan 

hátt kosti og galla þess að sameina sveitarfélögin með það að leiðarljósi að 

niðurstaðan yrði stærra og sterkara sveitarfélag sem boðið getur íbúum þess 

enn betri þjónustu þó svo hún sé góð eins og hún er. 

 

Lykilorð: Sameining sveitarfélaga, samlegðaráhrif, hagræðing, þjónusta, 

stjórnsýsla, fjármál. 
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Skilgreiningar 

Eiginfjárhlutfall (e. Equity ratio): Eigið fé deilt með eignum. Sýnir 

fjárhagslegan styrk fyrirtækis. Gefur til kynna hversu átt hlutfall eigið fé er af 

heildarfjármagni sveitarfélags. 

Rekstur: Þróun tekna, útgjalda og skuldastöðu í tilteknum málaflokkum 

(Hrund Snorradóttir, 2010, bls. x). 

Rekstrareining: „Bókhaldslega aðskilinn starfsemisþáttur í sveitarfélagi, hvort 

sem um er að ræða fjárhagslega sjálfstæða einingu eða ekki. “ 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.). 

Sameining sveitarfélaga: Rekstur tveggja eða fleiri sveitarfélaga sameinaður 

m.t.t. tekna, útgjalda, þjónustu og skipulags (Hrund Snorradóttir, 2010, bls. x). 

Sameiginlegur kostnaður: „...allur kostnaður við sameiginlega yfirstjórn 

sveitarfélagsins, svo sem sveitarstjórn, endurskoðun, rekstur skrifstofa og 

ráðhúss, samstarf sveitarfélaga og kosningar. Hér færist einnig kostnaður við 

nefndir sem ekki verða heimfærðar undir aðra málaflokka og kostnaður við 

sameiningu sveitarfélaga. Jafnframt kostnaður við móttöku gesta, risnu og 

kynningarmál, sem ekki verður greindur á aðra málaflokka. “ (Tölvumiðlun, 

e.d.) 

Stjórnsýsla: Fyrirkomulag á rekstri sveitarfélaga (Hrund Snorradóttir, 2010, 

bls. x). 

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

umsvif aukast“ (Vísindavefurinn, 2005, ekkert blaðsíðutal). 

Sveitarfélag: „Staðbundin pólitísk og stjórnsýsluleg eining sem starfar á 

landfræðilega afmörkuðu svæði innan ríkja. Sveitarfélög eru ekki aðeins 

þjónustustofnanir sem sinna þörfum viðskiptavinarins heldur eru þau 

stjórnsýslueiningar sem hafa ákveðnum skyldum að gegna gagnvart íbúum 

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

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

tekna með skattheimtu“ (Róbert Ragnarsson, 2004, ekkert blaðsíðutal). 
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Veltufjárhlutfall (e. Current ratio): Veltufjármunir deilt með 

skammtímaskuldum. Sýnir hæfi sveitarfélags til að inna af hendi nauðsynlegar 

greiðslur næstu tólf mánuði. 

Þjónusta sveitarfélaga: Þeir málaflokkar sem sveitarfélög sjá um (Hrund 

Snorradóttir, 2010, bls. x). 

Þjónustusvæði: „Landsvæði þar sem íbúar sækja þjónustu á einn stað“ (Hrund 

Snorradóttir, 2010, bls. x). 
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1. Kynning 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BS námi sem unnin er í viðskiptafræði við 

Háskólann á Akureyri vorið 2001. Áfanginn, lok2106, er 6 eininga áfangi og er 

því ekki um umfangsmikið verkefni að ræða Í ritgerðinni er gerð úttekt á 

tveimur sveitarfélögum á Íslandi og skoðað hvaða rekstrar- og fjárhagslegu 

áhrif sameining þeirra gæti haft. 

Sveitafélög landsins standa misjafnlega að vígi til að sinna lög- og 

ólögbundnum verkefnum sínum. Smærri sveitarfélög sem staðsett eru nálægt 

þéttbýli eiga það til að kaupa þjónustu af stærri sveitarfélögum á meðan önnur 

hafa ekki þann möguleika. Sveitarfélög standa einnig misjafnlega fjárhagslega 

vegna ýmissa ástæðna. Alla slíka þætti þarf að skoða af alvöru ef meta á hvort 

sameiningarmöguleikar eru fyrir hendi. Með sameiningu er möguleiki á 

rekstrarlegri hagkvæmni með því að nýta þjónustukosti betur, 

stærðarhagkvæmni er talinn geta lækkað rekstarkostnað ásamt ýmsum öðrum 

þáttum.  

Sveitarfélögin sem eru viðfangsefni í þessari skýrslu eru 

Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur. Þessi sveitarfélög liggja 

meðfram austanverðum Eyjafirði og telja hvor 300 til 400 íbúa. 

Grýtubakkahreppur liggur norðan Svalbarðsstrandarhrepps en sá síðarnefndi 

liggur að Eyjafjarðarsveit gengt Akureyri.  

Sameining sveitarfélaga hefur alltaf einhver áhrif á rekstur, stjórnsýslu og 

þjónustu en rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar hér er: 

 Hver yrðu rekstrar- og fjárhagsleg áhrif af sameiningu sveitarfélaganna 

Svalbarðsstrandarhrepps og Grýtubakkahrepps? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni er leitað svara við 

undirspurningunum: 

 Hvaða rekstrarlegu áhrif getur hugsanleg sameining haft á þjónustu og 

er möguleiki á hagræðingu hennar? 

 Í hvaða þáttum stjórnsýslunnar er möguleiki að ná fram rekstrarlegri 

hagræðingu? 
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Markmið skýrslunnar er því að meta á hlutlausan hátt rekstrarleg áhrif af 

sameiningu þessara tveggja sveitarfélaga sem hægt er þá að nota sem viðmið til 

að meta kosti og ókosti þess að sameinast. 

Rannsóknarefnið er því að meta rekstrar-, þjónustu- og stjórnsýsluþætti tveggja 

sveitarfélaga og áhrif sameiningar á þessa þætti. Við rannsóknina er beitt bæði 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum, þó síðarnefnda aðferðin 

verði ríkjandi. Við þá aðferð var unnið með fyrirliggjandi gögn svo sem Árbók 

og ársreikninga sveitarfélaga, ýmsar skýrslur um sameiningar sveitafélaga 

ásamt ýmsum fróðleik frá fagfólki. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru 

tekin viðtöl við sveitarstjóra sveitarfélaganna tveggja. 

Ástæða fyrir vali verkefnis var sú að höfundur hefur unnið nokkur ár hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi, kynnst íbúum hans og er annt um afdrif þeirra jafnt 

sem sveitarfélagsins í heild. Höfundur hefur einnig gömul tengsl við íbúa 

Grýtubakkahrepps. Þar sem þessi tvö sveitarfélög eru staðsett saman meðfram 

Eyjafirðinum er forvitnilegt að kynna sér sameiningaráhrif þeirra. Hugmyndin 

kemur samt sem áður frá umsjónarmanni lokaverkefna eins og tekið er fram í 

þakkarorðum. 

Rannsóknir eiga að vera gerðar á hlutlausan hátt og því ber að geta þess að 

skýrsluhöfundur er meira tengdur öðru sveitarfélaginu en mun eftir fremsta 

megni gæta hlutleysis við gerð rannsóknar sem og við niðurstöður sínar. 

1.1. Niðurstöður 

Helstu málaflokkar sveitarfélaganna eru fræðslumál, íþrótta- og æskulýðsmál, 

félagsþjónusta og sameiginlegur kostnaður. Möguleikar til hagræðingar eru 

fyrst og fremst í fræðslumálum og í sameiginlegum kostnaði.  

Með því að sameina grunnskólana með tilheyrandi fækkun stöðugilda auk þess 

að hafa sameiginlega leikskólastjóra getur hagræðing orðið um 41.500 kr. á 

hvern íbúa á ársgrundvelli. Aðrir möguleikar eru fyrir hendi en þessi gefur 

mestan sparnað.  

Viðhorf íbúa til fræðslumála er mjög jákvætt svo varlega þarf að fara í allar 

breytingar. 
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Við sameiningu er hægt að fækka sveitarstjórum og nefndarmönnum auk þess 

að hafa eina aðalskrifstofu í stað tveggja. Einnig er hægt að spara kostnað 

vegna endurskoðunar. Hagræðing af þessu tagi getur sparað sameinuðu 

sveitarfélagi um 17.620 kr. á hvern íbúa.  

Í heilbrigðismálum má nýta Dvalarheimilið Grenilund betur í stað þess að 

kaupa þjónustuna frá Akureyri. Þá má gera ráð fyrir að spara megi kostnað sem 

Svalbarðsstrandarhreppur greiðir til Akureyrarbæjar. Sá kostnaður var 3.737 

kr. á íbúa sveitarfélagsins. 

Endurskipuleggja má brunavarnir sveitarfélagsins með það að leiðarljósi að 

lækka þann kostnað sem fer í slökkviliðsþjónustu. 

Allir eiga málaflokkarnir þó það sameiginlegt að hagstæðara er að fleiri íbúar 

komi til með að borga reikninginn auk þess sem hagstæðara er í flestum 

tilfellum að bjóða út stærri verkefni en minni. 

Tekjur á hvern íbúa í nýja sveitarfélaginu yrðu hærri en í 

Svalbarðsstrandarhreppi og lægri en í Grýtubakkahreppi.  

Mismunur milli tekna og gjalda eykst hjá Svalbarðsstrandarhreppi.  

Eignir og skuldir jafnast út þannig að eignir Við sameiningu aukast eignir 

Svalbarðsstrandarhrepps og skuldir Grýtubakkahrepps minnka. 

Sveitarfélagið stæði mjög vel fjárhagslega eftir sameiningu. 

1.2. Uppbygging skýrslunnar 

Skýrslan skiptist í átta kafla. Í fyrsta kafla er kynning á verkefninu.  

Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan þátt sveitarfélaga og sameininga.  

Í þriðja kafla er rannsóknarferlið kynnt.  

Í fjórða kafla er fjallað um sveitarfélagið Svalbarðsstrandarhrepp.  

Í fimmta kafla er svo fjallað um sveitarfélagið Grýtubakkahrepp.  

Í sjötta kafla eru sveitarfélögin borin saman.  

Í sjöunda kafla eru niðurstöður skýrslunnar settar fram. 

Í áttunda kafla eru lokaorð höfundar um verkefnið.  
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2. Íslensk sveitarfélög í hnotskurn 

Hér er farið yfir sögu sveitarfélaga. Í fyrsta undirkafla er farið fljótt yfir sögu 

þeirra en í framhaldinu eru gerð ítarlegri skil á þeim. Greint er frá tekjustofnun 

sveitarfélaga ásamt því að skoða hvert hlutverk þeirra er. Farið er yfir þróun 

sveitarfélaga m.t.t. fjölda og svo er fjallað um sameiningar, þ.e. ástæður þeirra, 

viðhorf til þeirra ásamt því hvaða áhrif fyrri sameiningar hafa haft á 

sveitarfélög. 

2.1. Saga sveitarfélaga 

Saga íslenskra sveitarfélaga nær allt aftur til þjóðveldisaldar en elsta heimild 

um myndun sveitarfélaga eru tíundarlögin frá 1097. Tíund er fyrsti skattur 

lagður á menn eftir efnum og ástæðum. Hreppaskipan þjóðveldisaldarinnar var 

staðfest með Jónsbók árið 1281. Hreppstjórum var falið framkvæmdarvald en 

helstu verkefnin voru framfærslumál, tryggingar, reglur um sveitarfesti, mál 

þurfamanna, þinghald, fjallaskil og réttarhöld (Lýður Björnsson, 1972, bls. 33-

46). Árið 1872 var sveitarstjórnarstigið endurreist og hreppsnefndum og 

bæjarstjórnum falin stjórn sveitarstjórnarmála (Lýður Björnsson, 1972, bls. 

250). Fyrstu sveitarstjórnarlögin voru svo sett árið 1905. Við stofnun Lýðveldis 

árið 1944 tók stjórnarskráin gildi og í 78. gr. hennar nr. 37/1944 segir að 

sveitarfélög ráði sjálf málefnum sínum og hvernig tekjustofnar skuli nýttir. 

Nánari útfærsla á tekjustofnum og hlutverki sveitarfélaga komu svo fram í 

sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 með síðari breytingum (Hrund Snorradóttir, 

2010, bls. 5-6). 

2.2. Tekjustofnar sveitarfélaga 

Í 2. mgr. 78. gr. stjórnaskrárinnar segir að tekjustofnar sveitafélaga og réttur 

þeirra til að ákveða hvort og hvenær þeir eru nýttir eru ákveðnir með lögum, 

það er því Alþingi sem ákveður hverjir tekjustofnarnir eru (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2005-2006, bls. 5). 

Tekjustofnar eru útsvar, fasteignaskattur, greiðslur úr jöfnunarsjóði og 

þjónustutekjur og hefur sveitastjórn ákvörðunarvald um nýtingu þessara tekna. 
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Álagning útsvars og fasteignaskatts byggir á lögum nr. 4/1995 um tekjustofna 

sveitarfélaga en útsvar getur verið frá 12,44% upp í 14,48%. 

Hluti útsvarstekna rennur í jöfnunarsjóð og er deilt út í gegnum hann. 

Jöfnunarsjóður greiðir sveitarfélögum framlög til jöfnunar á mismunandi 

tekjumöguleikum þeirra og útgjaldaþörf. Aðalframlagið er jöfnunarframlagið 

sem skiptist annars vegar í tekjujöfnunarframlög, sem ætlað er að jafna tekjur 

sambærilegra sveitarfélaga, og hins vegar útgjaldajöfnunarframlög, sem varið 

er til að mæta mismunandi útgjaldaþörf sveitarfélaga. Þau skiptast einnig í 

bundin framlög og sérstök framlög. Sérstök framlög greiðast vegna sérstakra 

aðstæðna í umhverfi eða rekstri sveitarfélaganna, og geta þau verið: 

 Fyrir sameiningu sveitarfélaga. 

 Vegna fjárhagserfiðleika sveitarfélaga. 

 Vegna stofnkostnaðar við vatnsveitur á lögbýlum. 

 Til jöfnunar á tekjutapi vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti. 

 Endurgreiðslur vegna greiðslu húsaleigubóta. 

 Vegna sérstakra verkefna sem geta haft mikla þýðingu fyrir 

sveitafélagið. 

Að síðustu eru það jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla sem varið er til að 

jafna launakostnað af kennslu og annan kostnað af flutningi grunnskóla frá ríki 

til sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010a, bls. 35-36).  

Þjónustutekjur koma frá einstaklingum og fyrirtækjum, þetta eru vaxtatekjur, 

fjármagnstekjur og tekjur af eignum sveitarfélagsins, eigin atvinnustarfsemi og 

stofnunum reknum í almenningsþágu svo sem orkuveitur, lóðaleiga og 

leyfisgjöld (Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, 2. gr.). 

Árið 2009 námu heildartekjur sveitarfélaganna 189,3 milljörðum kr., þar af 

voru skatttekjur 138,6 milljarðar kr., framlög úr ríkissjóði 18,7 milljarðar kr. og 

aðrar tekjur 32 milljarðar kr. Í tekjustofni sveitarfélaganna námu útsvarstekjur 

107,6 milljörðum kr. eða 56,9% teknanna. Fasteignaskattar námu 27,5 

milljörðum kr. og neyslu- og leyfisskattar 3,5 milljarðar kr. (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2010a, bls. 28).  

Með setningu reglugerðar um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 

944/2000 var sveitarfélögum gert að haga bókhaldi og reikningsskilum sínum í 
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samræmi við ákvæði laga, þ.e. að flokka tekjur og gjöld á sambærilegan hátt. 

Með þessu varð greiðlegra að gera tölulegan samanburð á rekstri 

sveitarfélaganna annars vegar og fyrirtæki þeirra við einkarekin fyrirtæki hins 

vegar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005-2006, bls. 41). Í samræmi við 60. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 er starfsemi sveitarfélaga í reikningsskilum 

skipt í A- og B- hluta. Undir A-hluta fellur starfsemi sveitarsjóðs eða aðalsjóð 

auk annarra sjóða og stofnana þar sem starfsemi er að hluta eða að öllu leyti 

fjármögnuð með skatttekjum. Undir B-hluta fellur starfsemi stofnana 

sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra rekstrareininga sem að hálfu eða meiri 

hluta eru í eigu sveitarfélaga og reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar 

(Lög um sveitarstjórnir nr. 45/1998, 60. gr. 1. mgr.). B-hluta fyrirtæki fá því 

sérstakar tekjur sem eiga að standa undir rekstrinum. Ef það hins vegar tekst 

ekki þarf sveitasjóður að greiða mismuninn með beinu fjárframlagi (Grétar Þór 

Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

2.3. Hlutverk sveitarfélaga 

Höfuðeinkenni íslenskrar stjórnskipunar er þrískipting ríkisvaldsins í 

dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald. Sveitarfélög eru skv. 

stjórnarskránni einn handhafa framkvæmdarvalds og er því meginhlutverk 

þeirra að vera lýðræðislegur ákvörðunarvettvangur (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2005-2006, bls. 2). Þau gegna mikilvægu samfélagslegu 

hlutverki með því að sinna hagsmunagæslu fyrir íbúa sína auk þess að efla 

þátttöku þeirra í sameiginlegum málum sveitarfélagsins. Atvinnumál 

byggðarlagsins eru einnig á borði sveitarfélaga og hafa sum þeirra umtalsvert 

hlutverk sem atvinnurekendur. (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005-2006, 

bls. 11). 

Hægt er að greina starfsemi sveitarfélaga eftir málaflokkum. Verkefnin í A-

hluta sveitarfélaga eru flokkuð í tíu málaflokka, þeir eru: 

 Fræðslu og uppeldismál, m.a. rekstur grunn-, leik-, og tónlistarskóla. 

 Félagsþjónusta, m.a. félagsleg aðstoð svo sem fjárhagsaðstoð og 

húsaleigubætur. Einnig útgjöld vegna þjónustu við aldraða og fatlaða, 

börn og unglinga. 

 Æskulýðs- og íþróttamál. 
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 Umferðar- og samgöngumál. 

 Hreinlætismál. 

 Menningarmál. 

 Umhverfismál. 

 Skipulags- og byggingarmál. 

 Brunamál og almannavarnir. 

 Sameiginlegur kostnaður, m.a. vegna reksturs skrifstofu sveitarfélaga, 

laun stjórnar og öll umsýsla og utanumhald um málaflokka. 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005-2006, bls. 40).  

Á undanförnum árum hefur hlutverk og ábyrgð sveitarfélaga aukist jafnt og 

þétt vegna breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Nýverið hafa 

sveitarfélög yfirtekið málefni fatlaðra frá ríkinu svo eitthvað sé nefnt. 

Fámenn jafnt sem stærri sveitarfélög sem þurfa að vinna flest lögboðin 

verkefni eiga möguleika á samvinnu eða sameiningu við önnur sveitarfélög. 

Sameiningar sveitarfélaga í fjölmennari og öflugari sveitarfélög geta eflt 

sveitarstjórnarstigið og einfaldað aðgengi íbúanna að opinberri þjónustu 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005-2006, bls. 16-17). Málið er hins vegar 

ekki svo einfalt. Í gegnum tíðina hefur sveitarfélögum bæði fjölgað og fækkað 

af ýmsum ástæðum svo sem vegna byggðarþróunar og lagasetninga eða af 

rekstrarlegum ástæðum. 

2.4. Sveitarfélagsskipan 

Skipting Íslands í sveitarfélög var í meginatriðum óbreytt til ársins 1872 þegar 

hrepparnir voru á bilinu 160-170 talsins en á 20. öldinni fóru forsendur fyrir 

skiptingunni að breytast. Með iðnvæðingunni breyttust atvinnuhættir þegar fólk 

flutti úr sveitum til þess að stunda sjósókn eða fiskvinnslu. Þéttbýlisstaðir 

byggðust upp og þéttbýlissveitarfélög mynduðust. Gömlu sveitahrepparnir 

urðu fámennari og áttu erfiðara með að standa fyrir þjónustu og að vera það 

félagslega öryggisnet sem þeim var ætlað. Vöxtur velferðarríkis olli því að 

fámennari sveitarfélög áttu æ erfiðara að uppfylla vaxandi kröfur sem til þeirra 

voru gerðar. Að lokum má nefna byltingu í samgöngum og samgöngutækni 

sem ollu því að sú skipting í þjónustuleg og félagsleg svæði sem áður gilti varð 
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úrelt (Grétar Þór Eyþórsson, 2003, bls. 143-144). Flest urðu sveitarfélögin árið 

1950 eða 229 talsins en þeim hefur fækkað mikið eftir það.  

Árið 1986 var sett inn ákvæði um lágmarksíbúafjölda í hverju sveitarfélagi sem 

hljóðaði upp á 50 íbúa eða færri í þrjú ár samfleytt og gat félagsmálaráðherra 

sameinað þau sveitarfélög án þess að leita samþykkis. Frá 1986 til 1991 

fækkaði sveitarfélögum úr 221 í 201. 

Upp úr 1990 hóf félagsmálaráðuneytið í samvinnu við Samband íslenskra 

sveitarfélaga sérstakt átak í sameiningu sveitarfélaga. Þrjár tillögur voru lagðar 

fram. Sú fyrsta að miða lágmarksstærð við 500 íbúa en það þýddi fækkun 

sveitarfélaga í 60-70. Önnur leiðin var að sameina öll sveitarfélög innan 

hverrar sýslu en það þýddi fækkun í 25 sveitarfélög. Þriðja tillagan var að 

sameina alls ekki heldur efla samstarf sveitarfélaga. Samband íslenskra 

sveitarfélaga lýsti yfir stuðningi við leið tvö, þ.e. sameining innan hverrar 

sýslu. Nefndir voru skipaðar og ein af þeim, umdæmanefndin, lagði fram 

tillögu að sveitarfélögum skyldi fækkað úr 196 í 43. Þar af yrðu til 32 ný 

sveitarfélög en 11 skyldu haldast óbreytt. Árið 1993 kusu landsmenn um 

sameiningar í 185 sveitarfélögum og var sameining einungis samþykkt í 67 

sveitarfélögum en felld í 118. Þetta þýddi að af tillögum umdæmanefnda voru 

öll hlutaðeigandi sveitarfélög samþykk í einu tilfelli, þ.e. þegar sveitarfélagið 

Snæfellsbær varð til. Svo virðist þó að umræðan í tengslum við þetta átak hafi 

haft einhver áhrif þar sem árið 1994 fækkaði sveitarfélögum í 171 og á árunum 

1991 til 1996 fækkaði  sveitarfélögum úr 201 í 165. Þá varð Ísafjarðarbær til 

svo eitthvað sé nefnt. Þegar málefni grunnskóla voru flutt frá ríki til 

sveitarfélaga árið 1996 leituðu mörg sveitarfélög til samstarfs eða sameiningar 

sem leiddi til þess að sveitarfélögum fækkaði úr 165 í 105 á árunum 1996 til 

2003. Þá sameinuðust t.d. 11 sveitarfélög í Skagafirði, 3 í Fjarðabyggð og 4 í 

Árborg (Grétar Þór Eyþórsson, 2003, bls. 147-149). 

Árið 2003 settu félagsmálaráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga af stað 

enn eitt átakið, Átak um eflingu sveitarstjórnarstigsins. Lagt var til að kosið 

yrði um 17 sameiningartillögur í 66 sveitarfélögum og hefðu tillögurnar verið 

samþykktar í þeim öllum hefðu sveitarfélög landsins orðið 46 talsins. 

Atkvæðisgreiðslurnar voru haldnar árið 2005 þar sem niðurstaðan var 

sambærileg þeim frá 1993. Tillögurnar voru samþykktar í 24 sveitarfélögum en 
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hafnað í 41. Enn var einungis ein tillaga samþykkt af öllum sveitarfélögunum 

sem að henni komu, þ.e. á miðsvæði Austfjarða. Þegar niðurstöður 

kosninganna 2005 lágu fyrir hófu sveitastjórnir samningaviðræður sem leiddi 

til umtalsverðra sameininga og á árunum 2003 til 2006 fækkaði sveitarfélögum 

úr 104 í 79 (Innanríkisráðuneytið, 2008).  

 

Mynd 1: Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-a og Hrund Snorradóttir, 
2010, bls. 7). 

Eins og sjá má á myndinni hefur sveitarfélögum fækkað mikið á seinni hluta 

síðustu aldar, frá 1950 til 2010 hefur sveitarfélögum fækkað um tæp 67%. Hins 

vegar má sjá ákveðna stöðnun frá árinu 2006.  

Þó svo þessi mikla fækkun sveitarfélaga hafi átt sér stað síðustu ár eru 

hugsanlegar sameiningar enn til umræðu og enn kemur til greina að sameina 

fjölmörg sveitarfélög. Innanríkisráðuneytið hefur í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga unnið að eflingu sveitarstjórnunarstigsins síðan 2009 og 

fengið í lið með sér sveitarfélög og landshlutasamtök. Tillögunum er ætlað að 

vera áætlun um sameiningar fram til ársins 2014.  

Undanfarin ár hafa menn velt því fyrir sér hve lágmarkstærð sveitarfélaga ætti 

að vera. Eins og áður var greint frá er lágmarkið 50 íbúar í þrjú ár samfleytt en 

þau lög eru frá 1986. Frumvarp til laga um hækkun lágmarksstærðar í 1.000 

íbúa í þrjú ár samfleytt var lagt fram árið 2006 og töldu flutningsmenn þess að 

1.000 manna samfélag kunni þó að vera of lítið og vanmegnugt til að tryggja 

búsetuskilyrði til framtíðar (Frumvarp til laga um breytingu á 
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sveitarstjórnarlögum, nr.45/1998. 133. löggjafaþing 2006-2007. Þskj. 75 – 75. 

mál). Þetta hefur verið slegið út af borðinu. Skv. frumvarpi sem nú er til 

meðferðar er ekki gert ráð fyrir neinu lágmarki né neinum lögþvinguðum 

sameiningum (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 7. maí 2011). 

Í dag er eitt sveitarfélag með yfir 100 þúsund íbúa, sex með yfir 10 þúsund og 

33 með yfir þúsund íbúa. Það þýðir að hvorki meira né minna en 42 

sveitarfélög eru með færri en 1.000 íbúa (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

2.5. Ástæður sameininga 

Ýmsar ástæður geta legið að baki sameiningu sveitarfélaga og vissulega eru 

viðhorfin ólík varðandi þær. Ein athyglisverð skoðun sem fram hefur komið er 

sú að „Í dreifbýlu og fámennu ríki eins og Íslandi má velta fyrir sér hver sé 

tilgangurinn með því að halda úti fjölda sveitarstjórna, með tilheyrandi 

kostnaði, ...  Smá sveitarfélög á íslenskan mælikvarða geta því miður ekki sinnt 

mörgum málaflokkum án samvinnu við önnur sveitarfélög.“ (Róbert 

Ragnarsson, 2004). Umræðan um sameiningar er þó ekki einungis bundin við 

lítil sveitarfélög. Á höfuðborgarsvæðinu hefur verið umræða um sameiningu 

þar sem hagsmunir þeirra í skipulagsmálum, lóðamálum o.fl. eru að rekast á 

auk þess sem mörg þeirra eru illa stödd fjárhagslega (Jón Hrói Finnsson, 

munnleg heimild, 7. maí 2011) 

Eitt er þó ljóst að ef sameiningar sveitarfélaga eiga að heppnast þurfa allir að 

vinna saman að sömu markmiðunum og þau verða að vera skýr. 

Markmið sameininga er í flestum tilfellum að skapa aukin verðmæti, auka 

velferð og þjónustu ásamt því að skila betri rekstrarárangri einkum með lækkun 

rekstrarkostnaðar. Aukin samlegðaráhrif myndast ef sveitarfélög ná fram 

stærðarhagkvæmni og rekstrarhagræði. Með stærðarhagkvæmni má ná fram 

betri nýtingu eigna og skilvirkari stjórnun með sterkari skipulagsheild. 

Rekstarhagræði má ná fram með betri nýtingu á þjónustuþáttum ásamt því að 

sveitarfélög hafa meira bolmagn til að taka að sér stærri, fleiri og fjölbreyttari 

verkefni og geta þannig aukið tekjustofn sinn (Hálfdán Gíslason, 2010, bls. 12-

14). 
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Niðurstöður rannsóknar á vegum Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri 

og Byggðastofnun frá árinu 2001 voru að sameining hefði styrkt búsetuþætti 

sveitarfélaganna og að þróunin hafi gert þau hæfari til að bjóða upp á þjónustu 

og búsetukosti sem nútíma samfélag þarfnast. Með sameiningu má telja að í 

krafti stærðarinnar sé mögulegt að sveitarfélög verði betur í stakk búin til að 

veita íbúum betri félagsþjónustu og að stærri sveitarfélög hafa til að mynda 

ríkari ástæðu til að auka framboð til menntunar sem getur aukið lífsgæði 

íbúanna. Fagmennska í stjórnsýslu er talin geta aukist þar sem stærri 

sveitarfélög eru talin hafa meiri burði til að ráða til sín menntað starfsfólk til að 

sinna fjölmörgum málefnum sveitarfélagsins. Lýðræði getur aukist með auknu 

upplýsingarstreymi til íbúa og að fleiri aðilar koma að ákvörðunarferlinu en 

hins vegar er möguleiki á að vegna fleiri aðila sé lýðræðið seinvirkara. 

Sameining er einnig talin hafa jákvæð áhrif á umhverfis- og skipulagsmál. Að 

auki má nefna að sameinuð sveitarfélög ættu að hafa meiri möguleika á að 

bjóða upp á fleiri og/eða fjölbreyttari menningarviðburði (Byggðastofnun og 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri,2001, bls. 44-45).  

Slæm fjárhagsstaða sveitarfélaga hefur vafalaust haft áhrif á afstöðu þeirra til 

sameininga þar sem fólk telur réttilega að þegar eigið sveitarfélag stendur ekki 

sterkum fótum fjárhagslega sé betra að sameinast sveitarfélagi sem hefur 

fjárhagslegt bolmagn til að standa undir þeim skyldum sem það á að gegna. Á 

móti má vænta að íbúar fjárhagslega sterkari sveitafélags séu mótfallnir 

sameiningunni vegna þess að þeir séu einfaldlega að taka á sig byrgðar annarra 

eins og kemur fram í skýrslu Grétars Þórs Eyþórssonar um afstöðu Eyfirðinga 

til sameininga sveitarfélaga. Kemur fram í rannsókn Grétars að í umræddum 

hreppum séu flestir íbúar andvígir sameiningu vegna þess að það þyki ekki 

góður kostur fjárhagslega fyrir þá og þeirra sveitarfélag (Grétar Þór Eyþórsson, 

2005, bls. 6-7).  

Félagsleg samkennd þarf þó að vera til staðar til að vel megi ganga að sameina 

sveitarfélög. Með því er átt við að samkennd þurfi að vera til staðar þannig að 

íbúar sjái sig hluta af sömu heild (Grétar Þór Eyþórsson, Hjalti Jóhannesson, 

2002, bls. 262-263). 
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2.6. Viðhorf til sameininga 

Viðhorf til sameiningar sveitafélaga er mjög mismunandi og margar ástæður 

liggja þar að baki. Rannsóknir um afstöðu fólks og sveitarfélaga hafa sýnt að 

telja megi fimm mikilvæga áhrifaþætti. Þeir eru: 

1. Væntingar um stöðu og völd eigin sveitarfélags í nýja sveitarfélaginu. 

2. Lýðræðislegar afleiðingar af sameiningunni. 

3. Staðsetning stjórnsýslunnar í nýja sveitarfélaginu. 

4. Fjárhagur þeirra sveitarfélaga sem í hlut eiga. 

5. Kerfisbundin kosningahegðun. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fyrsti þátturinn sé hvað mikilvægastur. Hér er átt 

við að vilji til sameiningar sé meiri hjá íbúum þeirra sveitarfélaga sem líklegri 

eru til að gegna kjarna-hlutverki í stjórnsýslu og þjónustu í hinu nýja 

sveitarfélagi (Grétar Þór Eyþórsson, 2005, bls. 566-567). Með kjarna er Grétar 

að tala um gerðir sveitarfélaga, hlutverk og stöðu þess í nýju sveitarfélagi. 

Kjarni eru venjulega stærstu sveitarfélögin. Á sama stað er talað um 

jaðarbyggðir Ӏ og ӀӀ. Ef jaðarbyggðir Ӏ eru hlutfallslega stór hluti innan hins 

nýja sveitarfélags og hafa verið megnuð fyrir, byggt upp þjónustu og með eigin 

stjórnsýslu, eru íbúar þessara byggða líklegri til að vera neikvæðari í garð 

sameiningar. Jaðarbyggðir ӀӀ eru litlu landbúnaðarhrepparnir sem áfram verða 

litlir í nýja sveitarfélaginu. Fyrir sameiningu höfðu þeir ekki byggt upp neina 

teljandi þjónustu né stjórnsýslu. Þar eru líklega fleiri mótfallnir en ekki með 

jafn afgerandi hætti og jaðarbyggð Ӏ. (Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2002, bls. 250-251). Svalbarðsstrandarhreppur og 

Grýtubakkahreppur myndu teljast sem jaðarbyggðir ӀӀ. 

Í öðru lagi má segja að ótti við lýðræðislegar afleiðingar í kjölfar sameiningar 

hafi áhrif á viðhorf fólks. Með því er einkum átt við að líklegt er að kjörnum 

fulltrúum fækki hlutfallslega þegar stjórnsýslulegar einingar sameinast þó það 

fari eftir fjölda þeirra fyrir sameiningu. Þessi fækkun fulltrúa þýðir í raun að 

lengra verði milli kjósenda og kjörinna fulltrúa ásamt því að þeir síðarnefndu 

eiga erfiðara með að endurspegla vilja umbjóðenda sinna. Forsendur fyrir 

virkara fulltrúalýðræði verði því veikari. Hins vegar er mögulegt að skapast 

geti forsendur fyrir auknu lýðræði þar sem stærri sveitarfélög fá meira vald yfir 
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málefnum sínum og hafa meira bolmagn til að taka að sér fleiri og stærri 

verkefni. Þar með hefur ákvarðanataka sveitarstjórnar meira vægi (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 21). 

Í rannsókn Grétars, Jóns og Hjalta frá árinu 2004 var spurt hverjir eru 

möguleikar íbúa á að hafa áhrif á gang mála í sveitarstjórn þeirra sveitarfélags. 

Þar komu Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur nokkuð vel út 

miðað við hin sveitarfélögin en rúm 40% svarenda sögðust hafa mjög mikla 

eða frekar mikla möguleika á að hafa áhrif. Af þeim 10 sveitarfélögum, þar 

sem spurt var, voru 2 fyrir ofan umrædd sveitarfélög en 6 fyrir neðan (Grétar 

Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004, bls. 

111). 

Þegar sveitarfélög sameinast verða þau oftast hluti af stærra stjórnkerfi en þessi 

samþjöppun hefur mikil áhrif á viðhorf fólks. Sveitarfélög reyna að taka mið af 

þessu og fara því misjafnar leiðir. Ein leiðin er að ná sem mestri mögulegu 

samþjöppun, þ.e. að stjórnsýslunni og faglegri afgreiðslu mála sé komið fyrir á 

einum stað. Önnur leiðin er að dreifa stjórnsýslu málaflokkana á bæi eða staði. 

Þriðja leiðin snýst um að hafa yfirstjórnsýslu á einum stað en fagleg afgreiðsla 

mála sé dreift á fleiri staði. Í rannsókn sem Grétar Þórs Eyþórssonar og Hjalti 

Jóhannesson gerðu um áhrif og afleiðingar sameininga á sjö sveitarfélög árið 

2002 kom fram að staðsetning stjórnsýslu virtist hafa talsvert táknrænt gildi 

fyrir íbúa jafnvel þó fjarlægðir milli staða væru litlar. Hins vegar kemur fram í 

skýrslu sömu höfunda ásamt Jón Þorvaldi Heiðarssyni frá árinu 2004 að bæði 

íbúar Grýtubakkahrepps og Svalbarðsstrandarhrepps voru tilbúnir að leggja á 

sig lengra ferðalag til skrifstofu sveitarfélagsins en við núverandi aðstæður 

(Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur og Hjalti Jóhannesson, 2004, bls. 82-83). 

Fjárhagsstaða sveitarfélaga skiptir einnig máli hvað varðar viðhorf fólks til 

sameininga og ekki kemur á óvart að vilji íbúa sé minni þegar sveitarfélagið 

stendur vel að vígi fjárhagslega. Hvílir þetta á samanburði sveitarfélaganna 

sem umrædd sameining snýst um. 

Að lokum er það sem kallast kerfisbundin kosningahegðun. Með því er átt að 

viðhorf fólks er misjafnt eftir því hvernig hlutfallsleg stærð þeirra sveitarfélags 

er samanborið við stærð annarra sveitarfélaga sem eiga hlut að sameiningunni. 
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Minni sveitarfélög hafa í einhverjum tilfellum valið þá leið að sameinast 

innbyrðis til að styrkja stöðu sína í stað þess að sameinast stóru sveitarfélagi 

sem að öllum líkindum myndi gegna kjarna-hlutverki. Þannig yrði til stærra og 

öflugra sveitarfélag sem næði jafnvel að inna af hendi öllum skyldum sínum til 

frambúðar án þess að verða undirsáti og jaðarbyggð hins stóra kjarna. Sem 

dæmi um kerfisbundna kosningahegðun má nefna sameiningu hreppana 

fjögurra syðst í Borgarfirði og fjóra hreppa í Austur Húnavatnssýslu þar sem 

kosningarnar fóru fram að frumkvæði sveitarfélaganna sjálfra en í báðum 

tilvikum er um smásveitarfélög að ræða (Grétar Þór Eyþórsson, 2005, bls. 567-

570). 

Forsendur sameiningar sveitarfélaga með árangurríkum hætti á 

Eyjafjarðarsvæðinu eru samkvæmt skýrslu á vegum Rannsóknarstofnunar 

Háskólans á Akureyri „að þjónustuumfang og þjónustustig í nýju sveitarfélagi 

sé talið ásættanlegt af þeim sem byggja það. Önnur forsenda er að þorri íbúa 

geti sætt sig við þá nýju stöðu sem kann að myndast í stjórnkerfinu og er þá 

ekki síst átt við skipulag stjórnsýslunnar. Einnig skiptir upplifun fólks af því 

hver lýðræðisleg staða þess er við nýjar aðstæður afar miklu.“ (Grétar Þór 

Eyþórsson, Jón Þorvaldur og Hjalti Jóhannesson, 2004, bls. 112). Þegar litið er 

til Eyjafjarðarsvæðisins og skýrslu Grétars Þórs Eyþórssonar frá árinu 2005 um 

afstöðu Eyfirðinga til sameiningar eru þeir sem hlynntir eru sameiningu að 

miklum hluta sammála því að sameinað sveitarfélag verði sterkari heild og 

hagkvæmari eining. Hún gefi tækifæri til hagræðingar auk þess að hafa jákvæð 

byggðarleg áhrif. Atvinnu- og skólamál voru þar ríkjandi. Ástæður þeirra sem 

voru mótfallnir sameiningu voru m.a. þær að hagsmunir minni hreppanna yrðu 

útundan og það væri ókostur fjárhagslega (Grétar Þór Eyþórsson, 2005 , bls. 6-

7). Þess ber að geta að spurningin miðaðist við sameiningu níu sveitarfélaga 

þar sem Akureyri yrði kjarni nýs sveitarfélags.  

Áhugavert er þó að líta til afstöðu íbúa Grýtubakkahrepps og 

Svalbarðsstrandarhrepps úr skýrslu Grétars Þórs um afstöðu Eyfirðinga til 

sameiningar alls Eyjafjarðarsvæðisins frá 2005. Þar kemur fram að 38,4% eru 

fylgjandi sameiningu í Svalbarðsstrandarhreppi en 50% á móti. Í 

Grýtubakkahreppi eru aðeins 19.4% fylgjandi en 71% á móti (bls. 3). Rök íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps með sameiningu við Akureyri voru; sterkari heild, 
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byggðarleg áhrif og hagræðing/hagkvæmni. Mótrökin voru hins vegar; ókostur 

fjárhagslega og að hagsmunir þeirra smáu yrðu útundan. Rök íbúa 

Grýtubakkahrepps með sameiningu voru þau sömu og hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi þó með annað vægi en á móti kom fram að staðan 

væri góð eins og hún er (bls. 7). Af þessu má sjá að afstaða íbúa 

sveitarfélaganna tveggja er mjög lík enda standa sveitarfélögin vel 

fjárhagslega, eru með svipaðan íbúafjölda og liggja saman landfræðilega.  

Afstaða til sameiningar er háð fjölmörgum þáttum og getur því verið gott að 

líta yfir farinn veg til þess að skoða hvaða áhrif sameiningar hafa haft á 

sveitarfélög til þessa.  

2.7. Áhrif fyrri sameininga 

Eins og fram hefur komið hefur sveitarfélögum fækkað umtalsvert frá því um 

miðbik síðustu aldar vegna sameininga. Sameiningar eru taldar hafa jákvæð 

áhrif á menntun, opinbera þjónustu, skipulags- og umhverfismál sem og 

lýðræði og félagslegt umhverfi (Byggðastofnun og Rannsóknarstofnun 

Háskólans á Akureyri, 2001) en eins og alltaf eru til tvær hliðar á öllum 

málum. Þegar litið er nánar til áhrifanna sem sameiningar hafa haft í för með 

sér er kjörið að rýna í viðamikla rannsókn sem Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti 

Jóhannesson gerðu um áhrif og afleiðingar sameininga á sjö sveitarfélög. Hér 

verða taldar upp helstu niðurstöður þeirra. 

Víða má telja að þjónustustig hafi aukist og þá aðallega í smáu dreifbýlu 

sveitarfélögunum. Mestar breytingar á félagsþjónustu verða þegar þéttbýli og 

dreifbýli sameinast. Athygli vekur að við sameiningar komu upp á yfirborðið 

margvísleg félagsleg úrlausnarefni þar sem sú nálægð sem minni samfélög 

voru vön var ekki lengur og fólk fór því að leita eftir félagslegri aðstoð í ríkara 

mæli (Grétar Þór Eyþórsson, 2008, bls. 634). Þessi aukning þjónustu leiðir 

ennfremur til þess að kostnaður málaflokksins hækkar sem vegur oft á móti 

þeim sparnaði sem sameiningin áorkar. Það sama á við um fræðslumálin að 

miklum hluta. Rekstrarkostaður til fræðslumála jókst í sveitarfélögunum sjö þó 

stærstan hluta aukningarinnar mátti rekja til færslu grunnskólanna frá ríki til 

sveitarfélaga árið 1996. 
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Aukið þjónustustig hefur leitt til jákvæðrar þróunar í búsetu- og byggðarmálum 

þar sem stærra sveitarfélag er oftar en ekki betur í stakk búið að uppfylla þá 

þjónustuþætti sem íbúar telja mikilvæga. Áhrifin á atvinnulífið virðast þó þurfa 

meiri tíma til að virka. 

Stjórnsýsla virðist verða skilvirkari og faglegri og þá helst þegar hún verður til 

í fámennu hreppunum. Smæðin hefur þó sína ókosti frá sjónarhóli fulltrúa og 

embættismanna þar sem mikil nálægð við kjósendur sína virðist leiða til 

þesskonar vanda að sveitarstjórnarmenn séu í einum of miklum samskiptum 

við umbjóðendur sína og verði þannig undir áhrifum þeirra sem næst eru 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2008, bls. 634).  

Svo virðist að þegar dreifbýli og þéttbýli sameinast sé komið upp dreifðri 

stjórnsýslu með miðlægri aðalskrifstofu en sú leið getur verið kostnaðarsöm. 

Fjölmenn sveitarfélög með eingöngu þéttbýli velja algerlega dreifða stjórnsýslu 

á meðan fámennari fara leið samþjöppunar á einn stað til að ná fram 

hagkvæmni og sparnaði.  

Sparnaðurinn getur orðið minni en búist var við í upphafi. Við sameiningu 

Ólafsfjarðar og Siglufjarðar í Fjallabyggð skapaðist grundvöllur fyrir starfi 

fulltrúa sem ekki voru áður í sveitarfélögunum tveimur og þannig fjölgaði 

millistjórnendum um leið og æðstu stjórnendum fækkaði (Jón Hrói Finnsson, 

munnleg heimild, 2. maí 2011). 

Íbúar jaðarsvæða upplifa lýðræðislega stöðu sína yfirleitt veikari vegna þess að 

meiri fjarlægð hefur myndast við kosna fulltrúa og áhrif þeirra á framgang 

mála hafi farið dvínandi. Þau sveitarfélög sem teljast til kjarna hafa því tapað 

minnstu og jaðarbyggðirnar mestu þegar litið er á lýðræðislega upplifun 

(Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 260-262). 

Þegar litið er til lengri tíma er líklegra en ekki að stækkun sveitarfélaga sé 

almennt til góðs. Reynslan sýnir að sveitarfélög ná fram rekstrarhagræðingu en 

jafnframt að sú hagræðing nýtist til uppbyggingar þjónustu og atvinnulífs 

ásamt betri búsetuskilyrðum íbúanna. Ávinningurinn er því ekki endilega lægri 

rekstrarkostnaður heldur markvissari þjónusta. 
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2.8. Tilgátur um sameiningu sveitarfélaganna 

Með sameiningu sveitarfélaganna væri komið sveitarfélag sem teldi 734 íbúa. 

Athyglisvert er að skoða þau áhrif sem sameiningin hefði í för með sér þegar 

litið er til reksturs, fjárhagsstöðu, stjórnsýslu og þjónustu. 

Reynslan hefur leitt í ljós að með sameiningu hafa sveitarfélög náð fram 

rekstrarhagræðingu á ýmsum sviðum. Tvö umrædd sveitarfélög, 

Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur, standa nokkuð vel 

fjárhagslega en alltaf má þó finna leiðir til sparnaðar og um leið auka útgjöld til 

annarra verkefna. Sú rekstrarhagræðing sem náðst hefur í öðrum 

sveitarfélögum hefur einmitt nýst til uppbyggingar þjónustu og atvinnulífs sem 

hefur haft jákvæð áhrif á búsetuskilyrði íbúanna. 

Tvímælalaust væri möguleiki á að hagræða í ýmsum málaflokkum og eða gera 

betur í einhverjum þeirra eins og Hrund Snorradóttir komst að í 

rannsóknarritgerð sinni um sameiningu Vopnafjarðarhrepps og 

Langanesbyggðar. Í fræðslumálum taldi Hrund líklegt að fækka megi 

skólastjórnendum í grunn- leik- og tónlistarskóla sem og samnýta sérkennara 

milli grunnskóla. Í æskulýðs- og íþróttamálum benti Hrund á að þó 

fyrirsjáanleg hagræðing yrði ekki mikil gæti aukið samstarf félagsmiðsstöðva 

og öflugri tengsl bætt búsetuskilyrði ungmenna. Svalbarðsstrandarhreppur 

kaupir ýmsa þjónustu af Akureyri, þjónustu sem Grýtubakkahreppur hefur nú 

þegar byggt upp. Hér má nefna þjónustu við aldraða og brunavarnir. Slíka 

málaflokka gætu sveitarfélögin unnið saman að hugsanlegri hagræðingu. Líkt 

og í sveitarfélögunum sem Hrund fjallar um er líklegt að koma verði á fót 

sameiginlegum skipulögðum almenningssamgöngum á milli sveitarfélaganna 

sem hér um ræðir, og þá jafnvel til hagræðingar þar sem skólaakstur er til 

staðar í báðum sveitarfélögum (Hrund Snorradóttir, 2010, bls. 60-68).  

Reynslan sýnir einnig að eftir sameiningu verður stjórnsýslan skilvirkari og 

faglegri og þá sérstaklega í fámennum sveitarfélögum. Líklega má telja að 

hægt væri að ná fram hagræðingu í sameiginlegum kostnaði með samþjöppun í 

stjórnsýslu og fækkun í stjórnkerfinu. 

Stærri sveitarfélög eru líklegri til að fá fleiri verkefni frá ríkinu og því fær 

stjórnsýslan meira vald yfir málefnum sínum. Sameinað sveitarfélag gæti haft 
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jákvæð áhrif bæði á sveitarstjórnarmenn, þar sem fjarlægð við íbúa verður 

örlítið meiri, sem og íbúa þar sem þrátt fyrir sameiningu þyrfti lýðfræðileg 

staða þeirra ekki að veikjast. Hér er átt við að þrátt fyrir sameiningu er um 

tiltölulega lítið sveitarfélag að ræða.  

Rannsóknarspurningin er hvaða rekstrar- og fjárhagslegu áhrif sameining 

Svalbarðsstrandarhrepps og Grýtubakkahrepps hefur í för með sér? 

Sameining mun tvímælalaust hafa áhrif á rekstur sveitarfélaganna og þjónustu. 

Með fækkun skólastjórnenda og sérkennara mætti ná fram rekstrarhagræðingu í 

fræðslumálum en vel þarf að gera svo það bitni ekki á þjónustunni. Með því að 

sameina íþrótta- og æskulýðsfélög fjölgar iðkendum og þannig getur kennslan, 

húsnæði og búnaður nýst betur. Tvímælalaust mætti ná fram 

rekstrarhagræðingu í sameiginlega kostnaðinum með fækkun sveitarstjóra og 

samþjöppunar í nefndum. Skoða þyrfti vel hvaða leið yrði farin í 

félagsþjónustunni og heilbrigðismálum. Svo virðist sem annað hvort myndi 

sameinað sveitarfélag kaupa þjónustu af Akureyrarbæ eða sjá um hana sjálf 

með því að halda áfram uppbyggingu hennar á Grenivík. Aðrir málaflokkar eru 

hlutfallslega minni og er því ekki farið jafn ítarlega í þá. 

Efnahag sveitarfélaganna þarf að bera saman og rannsaka hvaða áhrif 

sameiningin hefur á hann. Tekju- og gjaldaliði þarf að sundurgreinda 

sérstaklega. Eins þarf að taka saman eignir og skuldir ásamt því að reikna út 

lykiltölur. Með þessu er hægt að sjá hvernig fjárhagur tveggja umræddra 

sveitarfélaga lítur út og hvernig sameinað sveitarfélag kemur til með að líta út. 

Þar með er hægt að meta hvaða fjárhagslegu áhrif sameiningin hefur á hvort 

sveitarfélag fyrir sig. 

Tilgáta höfundar er sameining hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á hvort 

sveitarfélag fyrir sig en við sameiningu verða hins vegar til ýmsar leiðir til 

hagræðingar í þjónustu og stjórnsýslu.  
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3. Gögn og aðferð 

Markmið skýrslunnar er að greina helstu áhrifaþætti við sameiningu tveggja 

sveitarfélaga. Til að greina hverjir áhrifaþættirnir eru þarf að skoða rannsóknir 

sem hafa verið unnar á svipuðu efni enda er stuðst við framsetningu þeirra að 

einhverju leyti. Skoða þarf rekstur sveitarfélaganna og þjónustu, stjórnsýsluna 

og fjárhaginn. Loks eru þessir þættir bornir saman og metið hvaða áhrif hver 

þáttur hefur. 

 

Með þetta að leiðarljósi er hægt að svara rannsóknarspurningu skýrslunnar: 

Hver yrðu rekstrar- og fjárhagsleg áhrif sameiningar Svalbarðsstrandarhrepps 

og Grýtubakkahrepps.  

 

Undirspurningar skýrslunnar eru: Hvaða rekstrarlegu áhrif getur hugsanleg 

sameining haft á þjónustu og er möguleiki á hagræðingu hennar? Og í hvaða 

þáttum stjórnsýslunnar er möguleiki að ná fram rekstrarlegri hagræðingu? 

 

Rannsóknin er einna helst gerð með megindlegum rannsóknum (e. quantitative 

research) en einnig er stuðst við eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research) 

Í rannsókninni er stuðst við rannsóknir sem hafa verið unnar af fagfólki  

ásamt því að tekin eru viðtöl við sveitastjóra beggja sveitarfélaga til þess að fá 

nánari sýn á sveitarfélögin. 

 

Gögn sem notuð voru við gerð skýrslunnar eru að miklum hluta fengin frá 

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri (RHA). Stofnunin hefur gert 

viðamiklar rannsóknir á sameiningum sveitarfélaga og ber þar helst að nefna 

tvær rannsóknir. Sú fyrir var gefin út árið 2002 og heitir Sameining 

sveitarfélaga: Áhrif og afleiðingar, rannsókn á sjö sveitarfélögum. Sú seinni 

var gefin út í desember árið 2004, Eyfirðingar í eina sæng? Mat á sameiningu 

sveitarfélaga í Eyjafirði í eitt, en í henni eru 10 sveitarfélög á 

Eyjafjarðarsvæðinu tekin fyrir og viðhorfskannanir gerðar á meðal íbúa þeirra. 

Einnig var stuðst við eldri ritgerðir um sama málefni og uppbyggingu þeirra. 

Ber hér helst að nefna ritgerð sem Hrund Snorradóttir gerði árið 2010 um 

sameiningaráhrif Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar.  
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Einnig voru ýmis gögn fengin frá Sambandi íslenskra Sveitarfélaga þar sem er 

að finna fjárhagslegar upplýsingar úr ársreikningum sveitarfélaganna s.s. 

Árbók sveitarfélaganna 2010. Heimasíða sveitarfélaganna var einnig notuð 

m.a. til að nálgast upplýsingar um stjórnsýsluna. Að lokum má nefna að viðtöl 

við sveitarstjóra voru tekin til þess að greina rétt frá málaflokkum og 

stjórnsýslu.  

 

Rannsóknin beinist einkum að þjónustu, stjórnsýslu, rekstri og fjárhag 

sveitarfélaganna tveggja. 

 

Við greiningu á þjónustu sveitarfélaganna er hver málaflokkur tekin fyrir. Rýnt 

er í viðhorf íbúa til þjónustunnar. Tekjur og gjöld hvers málaflokks eru 

tilgreind og reiknuð út frá íbúafjölda. Á seinni stigum eru málaflokkarnir teknir 

saman svo sjá má hver kostnaður þeirra yrði eftir sameiningu og óbreyttar 

aðstæður. Að lokum er áætlað mögulega hagræðingu og rekstrarniðurstaða nýs 

sveitarfélags kynnt eftir hana. 

 

Við mat á sameiningaráhrifum í stjórnsýslu er skoðað hvernig stjórnsýslu er 

háttað í sveitarfélögunum og hvernig er mögulega hægt að ná fram 

rekstrarhagræðingu hennar í sameinuðu sveitarfélagi. 

 

Við mat á fjárhagslegum áhrifum eru eignir og skuldir sveitarfélaganna teknar 

fyrir og bornar saman. Hér eru einnig reiknaðar ýmsar lykiltölur.  
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4. Sveitarfélagið Svalbarðsstrandarhreppur 

Hér er fjallað um sveitarfélagið Svalbarðsstrandarhreppur. Efnistök kaflans er 

saga sveitarfélagsins, atvinnugreining, þjónustan, reksturinn og stjórnsýslan. 

4.1. Saga sveitarfélagsins 

Svalbarðsströnd eða Svalbarðsstrandarhreppur er 55 km
2
 og er staðsettur í 

Suður-Þingeyjarsýslu og nær frá Eyjarfjarðarsveit í suðri norður að og með 

Garðsvík. Í sveitinni eru mörg býli með mjólkurframleiðslu sem aðalbúgrein en 

sauðfjárrækt er, eins og víða annar staðar, á undanhaldi. Þéttbýliskjarni er á 

Svalbarðseyri þar sem starfrækt er kjötvinnsla Kjarnafæðis, gistiheimili, 

sundlaug, gunnskóli og leikskóli svo eitthvað sé nefnt. Íbúðarbyggð er einnig 

að myndast á Sólheimum og mikil uppbygging er í landi Veigarstaða sem er 

betur þekkt sem Vaðlabyggð. Ferðaþjónusta er öflug á ströndinni, hún er sú 

atvinnugrein sem hefur verið í hvað örustum vexti. (Ragnar Þorsteinsson, 2006, 

bls. 47-49). Svalbarðseyri varð löggiltur verslunarstaður árið 1894. Kaupfélag 

Svalbarðseyrar (KSÞ) byggði fyrstu vöruskemmuna árið 1890 og 

verslunarrekstur hófst árið 1898. Á fyrsta tug síðustu aldar var þar síldarútgerð 

og byggðu útgerðarmenn m.a. frystihús á staðnum. KSÞ og Kaupfélag 

Eyfirðinga (KEA) keyptu Svalbarðseyrina ásamt ýmsum mannvirkjum og síðar 

keypti KSÞ allar eignirnar. Loks var lögð hitaveita um Svalbarðseyri árið 1979 

(Ragnar Þorsteinsson, 2006, bls. 98). Hitaveita sveitarfélagsins var seld til 

Norðurorku sem tók við rekstrinum í janúar árið 2006 (Guðni Halldórsson og 

Sigurjón Jóhannesson, 2005, bls. 108) og nú er vatnsveitan einnig komin undir 

Norðurorku hf. (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. Apríl 2011). 

Íbúaþróun 

Ekki eru til mikil gögn um íbúaþróun í Svalbarðsstrandarhreppi. Samkvæmt 

heimildum bjuggu 241 manns þar árið 1910 og að hún hafi haldist nokkuð 

stöðug til ársins 1972, þá 232 manns (Lýður Björnsson, 1979, bls. 158). Síðan 

þá hefur orðið talsverð fólksfjölgun í sveitarfélaginu. Ástæðan er að miklum 

hluta þróun þéttbýlis á Svalbarðseyri auk nálægðar við Akureyri. Í dag vinna 

fjölmargir íbúar sveitarfélagsins á Akureyri og keyra því daglega á milli. 
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Mynd 2: Íbúafjöldi Svalbarðsstrandarhrepps (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

4.2. Atvinnugreining 

Ýmis starfssemi er stunduð í hreppnum. Ferðaþjónusta hefur verið í mikilli 

sókn enda eru tvö hótel og eitt gistiheimili í dreifbýlinu og tvö gistiheimili á 

eyrinni. Í sveitarfélaginu starfa 17 fyrirtæki en stærst þeirra er Kjarnafæði hf. 

sem rekur kjötvinnslu sína á eyrinni (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). 

Árið 2005 unnu þar 45 manns (Guðni Halldórsson og Sigurjón Jóhannesson, 

2005, bls. 109). Í hreppnum eru einnig sjö stór mjólkurbú. 

Þegar litið er á 

atvinnuleysi í 

sveitarfélaginu 

á árunum 2000 

til 2011 sjáum 

við að 

atvinnuleysið 

breyttist ekki að 

ráði fyrr en árið 

2008 í kjölfar 

efnahagsþrenging

anna sem urðu í 

kjölfar bankahrunsins. Á sama tíma fjölgaði atvinnulausum á Akureyri mikið
1
. 

Gögnin ná því miður ekki lengra en til febrúar 2011 en þá voru 7 atvinnulausir 

og hafði fækkað úr 12 á árinu áður. Þetta er aðeins um 2% atvinnuleysi. Því er 

                                                 
1
 Sjá í viðauka 2 

250

300

350

400

450

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Svalbarðastrandahreppur

0
2
4
6
8

10
12
14

ja
n

..
0

0

ja
n

..
0

1

ja
n

..
0

2

ja
n

..
0

3

ja
n

..
0

4

ja
n

..
0

5

ja
n

..
0

6

ja
n

..
0

7

ja
n

..
0

8

ja
n

..
0

9

ja
n

..
1

0

ja
n

..
1

1

F
jö

ld
i

Atvinnuleysi 
Svalbarðsstrandarhrepps

Mynd 3: Atvinnuleysi í Svalbarðsstrandarhreppi 
(Vinnumálastofnun, e.d.). 



23 

ljóst að atvinnumál sveitarfélagsins eru ekki áhyggjuefni. Nálægð við Akureyri 

hefur sína kosti hér þar sem íbúar geta sótt atvinnu jafnt sem þjónustu þangað. 

4.3. Þjónusta 

Hér er fjallað um helstu þjónustuþætti Svalbarðsstrandarhrepps en samkvæmt 

lögum er sveitarfélögum skylt að inna ýmsa þjónustu af hendi. Rýnt er í 

rannsókn á vegum Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri frá árinu 2004. Í 

henni voru íbúar 10 sveitarfélaga á Eyjarfjarðarsvæðinu spurðir hversu 

óánægðir eða ánægðir þeir voru varðandi þjónustuna. Gefin var stuðull frá 1 

upp í 4 þar sem 1 táknar mjög óánægður, 2 frekar óánægður, 3 frekar ánægður 

og 4 mjög ánægður. Svarendur Svalbarðsstrandarhrepps voru 43 af 337 íbúum 

og 42 af 395 íbúum Grýtubakkahrepps. Loks er greint frá helstu rekstrartölum 

sveitarfélagsins en þær eru fengnar úr Árbók sveitarfélaga 2010, samkvæmt 

henni er íbúafjöldi sveitarfélagsins 414 árið 2009.  

Fræðslumál 

Fræðslumál eru, eins og í öðrum sveitarfélögum, stærsti útgjaldaliður 

sveitarfélagsins. Hjarta þess er án efa leik- og grunnskólinn og er því mikið 

kapp lagt á að gera vel við skólana. 

Leikskólinn heitir Álfaborg og tók til starfa 1993. Rými er þar fyrir rúm 20 

börn en árið 2009 voru heilsdagsígildi barna 23,3. Stöðugildi leikskólakennara 

var 0,9 og ófaglærðra 5,2, samtals 6,1.  

Árið 2004 voru íbúar sveitarfélagsins nær því að vera mjög ánægðir með 

leikskólann með stuðulinn 3,75 af 4 sem var hæst hinna 10 sveitarfélaganna í 

rannsókninni (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). 

Gjöld leikskólans voru 85.836 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins og tekjurnar 

10.413 kr. á hvern íbúa. Rekstrarniðurstaðan var því -75.423 kr. á hvern íbúa 

árið 2009. 

Grunnskólinn heitir Valsárskóli þar sem nemandafjöldi hefur sveiflast nokkuð 

frá 50 nemendum í rúma 80 í 1. til 10. bekk (Heimasíða 

Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). Árið 2009 voru 52 nemendur skráðir í skólann. 
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Stöðugildi kennara með réttindi voru 9 og án réttinda 0,6 auk annarra 

starfsmanna 4,4. Samtals voru því stöðugildin 14 í Valsárskóla. 

Þegar könnun var gerð meðal íbúa sveitarfélaganna 10  árið 2004 mátu íbúar 

Svalbarðsstrandarhrepps skólann sinn hæst með stuðlinum 3,63 af 4 

mögulegum. 

Brúttógjöld til skólans voru 281.300 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins en 

2.239.577 kr. á hvern nemanda miðað við 52 nemendur árið 2009. Ljóst er að 

grunnskólinn er mjög dýr í rekstri. Ástæður fyrir því er fyrst og fremst sú að 

vegna fárra nemanda er skólinn óhagkvæm rekstrareining þar sem hvert 

stöðugildi skiptir svo miklu máli hlutfallslega. Tölurnar gefa einnig skakka 

mynd þar sem skipt var um skólastjóra og voru því tveir skólastjórar á launum. 

Að auki fór einn kennari í veikindaleyfi. Svo má segja að um ákveðið örlæti sé 

um að ræða í garð skólans vegna þess hve mikilvægur hann er talinn vera. (Jón 

Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. apríl 2011).  

Útgjöld vegna grunnskólans hafa aukist mikið síðan árið 2007 þegar þau tóku 

sýnilegan kipp. Útgjöld til leikskólans hafa einnig aukist en ekki eins mikið. Á 

næstu mynd sjáum við þróunina frá árinu 2002 til ársins 2009. Hér er um 

rekstrarniðurstöðu að ræða. 

 

Mynd 4: Rekstrarniðurstaða fræðslumála Svalbarðsstrandarhrepps árin 2002-2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Hafin er vinna við að finna út allar leiðir til rekstrarhagræðingar í 

grunnskólanum og gefur það auga leið að lækka þarf laun- og launatengd gjöld 

með fækkun stöðugilda. Ástæðan er fyrst og fremst sú að nemendum kemur til 
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með að fækka á næstu árum ef svo fer fram sem horfir (Einar Már Sigurðarson, 

munnleg heimild, 29. apríl 2011). Stöðugildum kennara og stjórnenda verður 

fækkað en vegna biðlauna mun sparnaðurinn ekki skila sér að fullu fyrr en árið 

2012 (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 7. maí 2011). 

Tónlistardeild Valsárskóla var við lýði frá árinu 2003 en árið 2009 var 

deildinni breytt í sjálfstæða rekstrareiningu og varð að Tónlistarskóla 

Svalbarðsstrandar (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.).  

Rekstrarniðurstaða málaflokksins var -375.580 kr. á hvern íbúa þar sem tekjur 

voru 15.865 kr. og gjöld 391.444 kr. Af því voru laun og launatengd gjöld 

254.532 kr. heildargjöld og annar kostnaður 136.913 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins. 

Félagsþjónusta 

Svalbarðsstrandarhreppurinn leggur áherslu á að aðgangur sé að 

ráðgjafaþjónustu og að náin samvinna sé um ýmis málefni við 

nágrannasveitarfélög við Eyjafjörð. 

Sveitarfélagið sér um heimaþjónustu við aldraða, fatlaða og þá sem þarfnast 

slíkrar þjónustu (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). 

Sveitarfélagið hefur gert samninga við Akureyrarbæ um ýmis þjónustukaup 

svo sem stofnanaþjónustu, t.d. fyrir aldraða eða þegar mikil aðstoð er 

nauðsynleg (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.).  

Í rannsókn á mati íbúa á félagsþjónustu kom fram að íbúar sveitarfélagsins 

voru nær því að vera frekar ánægðir með stuðulinn 2,84 af 4 (Grétar Þór 

Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Helsti kostnaðarliður félagsþjónustunnar er þjónusta við aldraða og félagsleg 

aðstoð er næst stærsti kostnaðarliðurinn.  

Á myndinni hér að neðan má sjá rekstrarniðurstöðu félagsþjónustunnar á 

tímabilinu 2002 til 2009.  
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Mynd 5: Rekstrarniðurstaða félagsþjónustu Svalbarðsstrandarhrepps árin 2002-2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Tekjur vegna félagsþjónustu voru 2.587 kr. á hvern íbúa en gjöldin 15.954 kr. 

Laun- og launatengd gjöld voru 6.512 kr. og annar kostnaður 9.442 kr. 

Rekstarniðurstaðan var því -13.367 kr. á íbúa sveitarfélagsins.  

Íþrótta- og æskulýðsmál 

Sveitarfélagið niðurgreiðir þátttökugjöld barna og unglinga í íþrótta- , 

tómstunda og æskulýðsstarfi með það að markmiði að auka möguleika allra að 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi óháð efnahag fjölskyldna Sveitarfélagið 

rekur sundlaug Svalbarðseyrar sem byggð var árið 1931, hún er opin frá júní til 

september auk þess fer sundkennsla fram í grunnskólanum eins lengi og veður 

leyfir (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). Sveitarfélagið heldur úti 

félagsmiðstöð, sparkvelli og leikvelli sem allt fellur undir rekstur grunnskólans. 

Hér er því ein önnur skýringin á þeim kostnaði sem fylgir grunnskólanum. 

Sveitarfélagið styrkir UMSE sem og Ungmennafélagið Æskuna sem heldur úti 

frjálsíþróttaæfingum, fótboltaæfingum fyrir 12 ára og yngi og árlega er haldinn 

Æskudagur þar sem ungir sem aldnir keppa sér til ánægju (Guðni Halldórsson 

og Sigurjón Jóhannesson, 2005, bls. 111).  

Á næstu mynd sjáum við rekstrarniðurstöðu málaflokksins frá árinu 2003 til 

ársins 2009 þar sem æskulýðsmál eru stærsti kostnaðarliðurinn. Útgjöld hafa 

aukist í nánast öllum liðum enda sjáum við að útgjöldin samtals hækkuðu 

mikið árið 2008. 
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Mynd 6: Rekstrarniðurstaða íþrótta- og æskulýðsmála Svalbarðsstrandarhrepps árin 
2003-2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með íþrótta- og æskulýðsmál með 

stuðulinn 3,19 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). 

Tekjur sveitarfélagsins vegna þessa málaflokks voru engar en heildargjöldin 

hins vegar 28.585 kr. á íbúa. Þar eru laun og launatengd gjöld 11.215 kr. og 

annar kostnaður 17.370 kr. Rekstrarniðurstaðan var því jöfn heildarútgjöldum. 

Hreinlætismál 

Sveitarfélagið á aðild að Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra en það heyrir 

undir hreinlætismál í bókhaldinu. Er það samstarfsverkefni 12 sveitarfélaga og 

er staðsett á Akureyri. Hefur það m.a. eftirlit með vatnsbólum, fráveitumálum, 

þrifnaði og veitir starfsleyfi fyrir atvinnustarfsemi (Heimasíða 

Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). Kostnaðarskipting sveitarfélaganna vegna 

eftirlitsins byggist á íbúafjölda þeirra (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 2. 

maí 2011). 

Sorphirða sveitarfélagsins er unnin af Vegbúanum ehf. en hreppurinn leggur 

íbúum til endurvinnslutunnuna (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). 

Hreppurinn greiðir öll sorpeyðingargjöld íbúa og fyrirtækja (Jón Hrói 

Finnsson, munnleg heimild, 19. Apríl 2011). 

Íbúar sveitarfélagsins voru nær því að vera frekar ánægðir með sorphreinsun og 

-eyðingu með stuðulinn 2,71 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur 

Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 
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Tekjur voru 6.705 kr. á hvern íbúa en gjöldin 12.469 kr. og rekstrarniðurstaðan 

því -5.763 kr. á íbúa. 

Heilbrigðismál 

Sveitarfélagið er með stofnanasamning við Akureyrarbæ vegna þjónustu við 

aldraða eða m.ö.o. vegna dvalarheimilis aldraða. 

Í rannsókn á mati íbúa á heilsugæslu kom fram að íbúar sveitarfélagsins eru 

frekar ánægðir með stuðulinn 3,23 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur 

Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Engar tekjur eru frá þessum málaflokki og er því rekstrarniðurstaðan -3.737 kr. 

á íbúa. 

Umhverfismál 

Kostnaður sveitarfélagsins vegna umhverfismála fer fyrst og fremst í slátt og 

hirðingu opinna svæða sem og vinnu við framkvæmdir þeirra. Einnig fer 

kostnaður í minka- og refaeyðingu. 

Tekjur málaflokksins voru heilar 17 kr. á hvern íbúa og gjöldin 3.386 kr., 

rekstrarniðurstaðan var því -3.370 kr. á íbúa. 

Menningarmál 

Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps hafa möguleika á að sækja margs konar 

menningu og menningarviðburði til Akureyrar þar sem byggðin er ekki í nema 

13 km. fjarlægð (Vegagerðin, e.d.-a). 

Bókasafn Lestarfélags Svalbarðsstrandar er staðsett í Ráðhúsinu á 

Svalbarðseyri og einnig er bókasafn í grunnskóla sveitarfélagsins (Heimasíða 

Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). 

Safnasafnið er af mörgum talið kennileiti sveitarfélagsins, það er við 

þjóðveginn og þar fer fram fjölbreytt lista- og menningarstarf sem vakið hefur 

drjúga athygli. 

Ýmis félög eru starfandi í sveitarfélaginu svo sem Kvenfélag Svalbarðsstrandar 

og Sögufélag Svalbarðsstrandar en það var stofnað á Degi íslenskrar tungu árið 

2004 (Guðni Halldórsson og Sigurjón Jóhannesson, 2005, bls. 110).  
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Sveitarfélagið stendur ásamt öðrum sveitarfélögum að Héraðsskjalasafninu á 

Akureyri og tekur þátt í rekstri minjasafnsins á Akureyri (Jón Hrói Finnsson, 

munnleg heimild, 7. maí 2011) 

Ein 13 sveitarfélög í Eyþingi eru nú að endurnýja samstarfssamning um 

menningarmál í þeim tilgangi að efla menningarstarf á svæðinu með stuðningi 

ríkis (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. Apríl 2011). 

Rétt er að nefna að þó sveitarfélagið eigi ekki félagsheimili eða menningarhús 

er skólinn, Valsárskóli notaður sem slíkur (Grétar Þór Eyþórsson, Jón 

Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Íbúar sveitarfélagsins voru nær því að vera frekar ánægðir með þjónustu í 

menningarmálum með stuðulinn 2,83 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón 

Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). Hér verður þó að telja 

líklegt að nálægð við Akureyri eigi sinn þátt í jákvæðni til málaflokksins. 

Rekstrarniðurstaða málaflokksins var -9.727 kr. á íbúa en sveitarfélagið fékk 

engar tekjur úr menningarmálum. 

Umferðar- og samgöngumál 

Hreppurinn greiðir fyrir snjómokstur ásamt því að niðurgreiða 

heimreiðamokstur til elli- og örorkulífeyrisþega sem eru með lögheimili í 

sveitarfélaginu (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með umferðar- og samgöngumál 

með stuðulinn 3,12 af 4. (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Rekstrarniðurstaða málaflokksins var -6.007 kr. á íbúa en engar voru tekjurnar. 

Brunamál og almannavarnir 

Á Svalbarðseyri er Björgunarsveitin Týr starfandi og styrkt af sveitarfélaginu. 

Sveitarfélagið kaupir slökkviliðsþjónustu af Akureyrarbæ samkvæmt samningi. 

Til málaflokksins runnu engar tekjur en gjöldin og þar með rekstrarniðurstaðan 

var -7.585 kr. á hvern íbúa. 
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Skipulags- og byggingamál 

Skipulagsnefnd fjallar um skipulagsmál og starfar í umboði sveitarstjórnar. 

Árið 2008 hófst vinna við gerð aðalskipulags. Mikill áhugi hefur verið á 

uppbyggingu í suðurhluta sveitarfélagsins og ásókn í byggingarlóðir 

(Svalbarðsstrandarhreppur, 2008).  

Svalbarðsstrandarhreppur hefur ekki lögbundinn skipulagsfulltrúa í sínum 

röðum þó það sé skylda heldur kaupir skipulagsráðgjöf af sérfræðingum (Jón 

Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. Apríl 2011). Svalbarðsstrandarhreppur er, 

líkt og Grýtubakkahreppur hluti af samvinnunefnd um svæðisskipulag 

Eyjafjarðar. Bæði sveitarfélögin koma að rekstri Byggingarfulltrúaembættis og 

í tengslum við það starfar bygginganefnd Eyjafjarðar í umboði hlutaðeigandi 

sveitarstjórna. 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með byggingareftirlit með stuðulinn 

3,06 en matið dvínar örlítið þegar litið er til skipulagsmála þar sem stuðullinn 

var 2,61 af 4. Líklega var það vegna þess að endurskoðun aðalskipulags gekk 

hægar en vonast var til (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004) en nú er þeirri vinnu lokið (Jón Hrói Finnsson, 

munnleg heimild, 7. maí 2011). 

Tekjur námu 234 kr. á íbúa en gjöldin 10.121 kr. og var rekstrarniðurstaðan því 

-9.886 kr. á íbúa. 

Atvinnumál 

Svalbarðsstrandarhreppur er aðili að Hafnasamlagi Norðurlands ásamt fleiri 

sveitarfélögum í Eyjafirði en þetta telst til B-hluta fyrirtækis (Grétar Þór 

Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Sveitarfélagið er einnig aðili að Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar eða mjög ánægðir með hitaveitumálin árið 

2004 með stuðulinn 3,60 af 4. Þessi mikla ánægja er líklega vegna þess að 

sveitarfélagið hafði þá nýlega gengið inn í Norðurorku hf. Íbúar 

sveitarfélagsins eru ekki jafn ánægðir með vatnsveitumálin þar sem stuðullinn 

er 3,05 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). Ánægjan gæti hafa aukist þar sem núna er vatnsveitan 
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einnig komin undir Norðurorku hf. Sveitarfélagið sér þó um innheimtu gjalda 

vegna þessa (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. Apríl 2011). 

Engar tekjur voru til málaflokksins en gjöldin og rekstrarniðurstaðan var því -

2.452 kr. á hvern íbúa. 

Sameiginlegur kostnaður 

Sameiginlegur kostnaður nær yfir það sem ekki telst til einstakra málaflokka og 

er einna helst vegna reksturs skrifstofu sveitarfélagsins. Kostnaður vegna 

skrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps var um 38.000 kr. á íbúa og tekjurnar 2.355 

kr. á íbúa árið 2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Einnig fer talsverður kostnaður í lið sem kallast meðferð sveitarstjórnamála 

sem er kostnaður vegna sveitarstjórnar, nefnda, endurskoðun og kjörstjórn. 

Aðrir liðir eru óverulegir. Á myndinni hér að neðan má sjá þróun sameiginlegs 

kostnaðar frá árinu 2002 til ársins 2009. Samtals hefur kostnaðurinn haldist í 

um 45.000 kr. á íbúa síðan 2008 en rekstur skrifstofu eykst samt sem áður jafnt 

og þétt. Hér eru um rekstrarniðurstöðu að ræða. 

 

Mynd 7: Rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar Svalbarðsstrandarhrepps árin 
2002-2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Tekjur sameiginlegs kostnaðar námu 3.512 kr. á íbúa en gjöldin 48.565 kr. Þar 

af voru laun og launatengd gjöld 31.324 kr. og annar kostnaður 17.242 kr. 

Rekstrarniðurstaðan var -45.053 kr. á hvern íbúa á árinu. 

Niðurstaða 

Þegar við tökum áður talda málaflokka saman með tilliti til rekstrarniðurstöðu 

þeirra á hvern íbúa sveitarfélagsins má sjá að málaflokkarnir kosta hvern íbúa 
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511.112 kr. á ári. Munar þar allra helst um fræðslumálin en þau kosta hvern 

íbúa 375.580 kr. á ári. Sameiginlegi kostnaðurinn er næst dýrasti 

útgjaldaliðurinn eða 45.053 kr. á íbúa. Íþrótta- og æskulýðsmál eru þriðji 

stærsti flokkurinn og félagsþjónustan fjórði. Allir þessir stærstu útgjaldaliðir 

hafa farið hækkandi undanfarin ár fyrir utan sameiginlega kostnaðinn sem 

hefur haldist í um 45.000 kr. á íbúa síðan árið 2007. 

Tafla 1: Rekstrarniðurstaða Svalbarðsstrandarhrepps á íbúa eftir málaflokkum árið 
2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Málaflokkar 

Tekjur á 

íbúa 

Gjöld á 

íbúa 

Rekstrarniðurstaða 

á íbúa 

Fræðslumál 15.865 391.444 -375.580 

Félagsþjónusta 2.587 15.954 -13.367 

Íþrótta- og æskulýðsmál 0 28.585 -28.585 

Hreinlætismál 6.705 12.469 -5.763 

Heilbrigðismál 0 3.737 -3.737 

Umhverfismál 17 3.386 -3.370 

Menningarmál 0 9.727 -9.727 

Umferðar- og samgöngumál 0 6.007 -6.007 

Bruna- og almannavarnir 0 7.585 -7.585 

Skipulags- og byggðarmál 234 10.121 -9.886 

Atvinnumál 0 2.452 -2.452 

Sameiginlegur kostnaður 3.512 48.565 -45.053 

Rekstrarniðurstaða 28.920 540.032 -511.112 

4.4. Rekstur og efnahagur 

Tekjur 

Rekstrartekjur námu 218.242.000 kr. eða 527.155 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins. Tekjurnar skiptust þannig að útsvar var 119.042.000 kr. eða 

287.541 kr. á hvern íbúa. Álagningarhlutfall útsvars var 13,28% sem var 

lögbundið hámark þess. Fasteignaskattur nam 12.834.000 kr. eða 31.000 kr. á 

íbúa. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,35%
2
 vegna íbúðarhúsnæðis og 

1% vegna atvinnuhúsnæðis. Framlög úr jöfnunarsjóði námu 69.759.000 kr. eða 

168.500 kr. á íbúa og aðrar tekjur voru 16.607.000 kr. eða 40.114 kr. á hvern 

íbúa sveitarfélagsins.  

Á myndinni hér að neðan sést nánar hvernig tekjuskiptingin er. 

                                                 
2
 Svalbarðsstrandarhreppur hefur árið 2010 hækkað álagningarhlutfall fasteignaskatts í 0,385% 
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Mynd 8: Tekjuskipting sveitarsjóðs Svalbarðsstrandarhrepps árið 2009 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Útgjöld 

Rekstrarútgjöld sveitarfélagsins námu 200.296.000 kr. eða 483.807 kr. á hvern 

íbúa. Þar af voru laun og launatengd gjöld 126.686.000 kr. en starfsmannafjöldi 

nam 24 stöðugildum. Annar rekstrarkostnaður nam 61.985.000 kr. og afskriftir 

11.625.000 kr.  

Útgjöld vegna kostnaðar málaflokkanna sem fjallað var um hér að framan vega 

þyngst í útgjaldadreifingu sveitarfélagsins. Hjá Svalbarðsstrandarhreppi, líkt og 

hjá fleiri sveitarfélögum, eru fræðslumálin sá kostnaðarliður sem þarf að skoða 

sérstaklega þar sem 72% af útgjöldum sveitarfélagsins renna til þeirra eða 

391.444 kr. á hvern íbúa.  

Á töflunni hér fyrir neðan má sjá útgjöld á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps 

eftir málaflokkum árið 2009. 
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Á næstu mynd má sjá nánar 

hvernig útgjaldadreifing 

sveitarfélagsins er á hvern 

íbúa. Fræðslumálin taka 

langstærstan hluta 

kökunnar eða 72%. 

Sameiginlegur kostnaður 

tekur til sín næst mest eða 

9%. Þriðji stærsti 

útgjaldaþátturinn eru 

íþrótta- og æskulýðsmál 

með 5% af heildar útgjöldum á hvern íbúa. Að lokum má nefna að umferðar- 

og samgöngumálin eru 3% af heildarútgjöldum. Aðrir útgjaldaliðir eru 

samanlagt 11% af heildarútgjöldum á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps. 

 

Mynd 9: Útgjöld Svalbarðsstrandarhrepps eftir málaflokkum árið 2009 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Til samanburðar eru hér skoðuð útgjöld til fræðslumála hjá öðrum 
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sameiningu, með 429 íbúa, Grímsnes- og Grafningshreppur með 415 íbúa og 

Skútustaðarhreppur með 374 íbúa. Í þessum sveitarfélögum runnu 64% til 

fræðslu- og uppeldismála hjá Hörgárbyggð, 37% hjá Grímsnes- og 
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Tafla 2: Útgjöld Svalbarðsstrandarhrepps eftir 
málaflokkum á íbúa árið 2009 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2010). 

Málaflokkar Útgjöld á íbúa 

Fræðslumál 391.444 

Félagsþjónusta 15.954 

Íþrótta- og æskulýðsmál  28.585 

Hreinlætismál 12.469 

Heilbrigðismál 3.737 

Umhverfismál 3.386 

Menningarmál 9.727 

Umferðar- og samgöngumál 6.007 

Bruna- og almannavarnir 7.585 

Skipulags- og byggingamál 10.121 

Atvinnumál 2.452 

Sameiginlegur kostnaður 48.565 

Útgjöld samtals á íbúa 540.032 
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Grafningshreppi og 44% hjá Skútustaðahreppi (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2010). Að auki má nefna að 52% renna til málaflokksins hjá 

Grýtubakkahreppi en nánar er komið að því síðar. Eins og sjá má er 

Svalbarðsstrandarhreppur töluvert yfir öðrum sambærilegum sveitarfélögum 

þegar kemur að útgjöldum til fræðslumála.  

Rekstrartekjur sveitarfélagsins námu eins og fyrr segir 218.242.000 kr. eða 

527.155 kr. á hvern íbúa. Rekstrarútgjöld námu 200.296.000 kr. eða 483.807 

kr. á hvern íbúa og niðurstaða fjármunatekna og fjármagnsgjalda nam 

16.392.000 kr. Rekstrarniðurstaða ársins var því jákvæð um 34.338.000 kr.  

Efnahagur 

Samanteknar eignir A- og B-hluta sveitarsjóðs árið 2009 voru 514.649.000 kr. 

sem gerir 1.243.114 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. Skuldir og 

skuldbindingar voru 43.909.000 kr. eða 106.060 kr. á íbúa. Eigið fé 

sveitarfélagsins nam því 470.740.000 kr. eða 1.137.053 kr. á hvern íbúa. 

Að lokum má nefna aðrar lykiltölur sveitarfélagsins eins og veltufjárhlutfall og 

eiginfjárhlutfall. Veltufjárhlutfall sveitarsjóðs A-hluta var 7,64 og samantekið 

hlutfall A- og B-hluta var 13,52. Sveitarfélagið er því vel í stakk búið til að 

inna af hendi nauðsynlegar greiðslur á árinu 2010. Eiginfjárhlutfall sveitarsjóðs 

A-hluta var 0,91 og samantekið hlutfall A- og B-hluta það sama. Eigið fé er því 

talsvert hátt hlutfall af heildarfjármagni sveitarfélagsins.  

4.5. Stjórnsýsla 

Nýverið hefur nýr sveitarstjóri tekið við sveitarfélaginu, sá heitir Jón Hrói 

Finnsson. Í sveitastjórn eru fimm kjörnir fulltrúar. Kjörtímabil núverandi 

sveitarstjórnar er frá 2010 til 2014. Skipulagsnefnd sveitarfélagsins vinnur 

tillögur sem sveitastjórn tekur til ígrundunar áður en þær taka formlegt gildi. 

Einnig er starfandi félagsmálanefnd, umhverfisnefnd, bókasafnsnefnd og 

skólanefnd, sem fer með málefni leik- og grunnskóla ásamt tónlistarskóla. Í 

hverri nefnd sitja 3 aðalmenn. Í kjörstjórn starfa einnig 3 aðalmenn og 

skoðunarmenn eru 2 (Heimasíða Svalbarðsstrandarhrepps, e.d.). 

Umfang starfseminnar er svo lítið að það eru engir fulltrúar starfandi hjá 

sveitarfélaginu heldur sjá sveitarstjóri gjarnan um þessi hlutverk (Jón Hrói 
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Finnsson, munnleg heimild, 2. maí 2011). Þeir fulltrúar sem tengjast 

sveitarfélaginu starfa hjá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og hjá 

Byggingarfulltrúaembættinu (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 7. maí 

2011). 
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5. Sveitarfélagið Grýtubakkahreppur 

5.1. Saga sveitarfélagsins 

Grýtubakkahreppur er við austanverðan Eyjafjörð og nær frá Víkurskarði 

norður alla Látraströnd og nær yfir 431 km
2 

 svæði. Kennileiti sveitarfélagsins 

er án efa tindurinn Kaldbakur sem rís í 1173 metra yfir sjávarmáli. Upp úr 

aldamótunum 1900 tók þorpið Grenivík að myndast. KEA rak sláturhús á 

Grenivík frá árinu 1915 til ársins 1980 og verslunarútibú frá árinu 1914 til 

ársins 1996. Grenivík varð mikið sjávarþorp árið 1947 þegar Útgerðarfélagið 

Gjögur var stofnað. Í framhaldi af því varð hlutafélagið Kaldbakur hf. til sem 

þá varð langstærsti atvinnurekandi sveitarfélagsins. Fyrir utan útgerð starfa 

m.a. fyrirtæki eins og Sparisjóður Höfðhverfinga, frá árinu 1964, og 

lyfjafyrirtækið Pharmarctica á Grenivík (Byggðir og bú Suður-Þingeyjasýsla, 

2005, bls. 133-136 og 188). Í sveitarfélaginu er einnig stundaður hefðbundinn 

landbúnaður ásamt loðdýra- og kartöflurækt en kartöfluræktin er hvergi meiri í 

sýslunni (Heimasíða Grýtubakkahrepps, e.d.). 

Íbúaþróun 

Árið 1910 voru íbúar Grýtubakka 577 talsins. Þeim hefur farið fækkandi alla 

síðustu öld, t.a.m. voru þeir 491 árið 1940 og 374 árið 2000 (Lýður Björnsson, 

1979, bls. 158). Í dag eru íbúar Grýtubakkahrepps 334 talsins (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b), rúmlega 250 í kauptúninu og um 100 í sveitinni suður af 

Grenivík (Heimasíða Grýtubakkahrepps, e.d.).  

 

Mynd 10: Íbúafjöldi Grýtubakkahrepps (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

250

300

350

400

450

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Grýtubakkahreppur



38 

5.2. Atvinnugreining 

Árið 2005 var sjósókn stærsta atvinnugreinin í sveitarfélaginu og þar á eftir 

voru það bústörf. Verkamenn og starfsfólk við kennslu og skólastarf  tóku 

einnig til sín stóran hlut. Að auki vinnur stór hluti íbúa annarsstaðar, t.a.m. á 

Akureyri (Guðni Halldórsson og Sigurjón Jóhannesson, 2005, bls. 115) en 

Grenivík er í 38 km. fjarlægð frá bænum og í 27 km. fjarlægð frá Svalbarðseyri 

(Vegagerðin, e.d.-b). Helstu fyrirtækin sem starfa á Grenivík eru; Frosti ehf. 

sem rekur frystitogarann Frosta og Gjögur hf. sem er útgerðarfyrirtæki með 

starfsemi á fleiri stöðum. Einnig má nefna Vélsmiðjuna Vík, 

Harðfiskverkunina Darra og lyfjafyrirtækið PharmArctica. Að lokum ber að 

nefna útgerðarfélagið Sænes ehf. en sveitarfélagið á tæpan 90% hlut í því 

fyrirtæki. Sænes ehf. á kvóta og húseignir á Grenivík en er einnig 

atvinnuþróunarfélag þar sem 7 nefndarmenn sveitarfélagsins sitja í stjórn 

(Guðný Sverrisdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2011). 

Atvinnuleysi er ekki 

vandamál í 

Grýtubakkahrepp en 

hér má sjá hvernig 

það hefur þróast frá 

árinu 2000. Líkt og 

annarstaðar á landinu 

jókst atvinnuleysi í 

lok árs 2008 en í 

byrjun febrúar var 

nákvæmlega engin 

atvinnulaus í 

sveitarfélaginu. 

5.3. Þjónusta 

Hér er fjallað um helstu þjónustuþætti Grýtubakkahrepps. Rýnt er í rannsókn á 

vegum Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri frá árinu 2004 líkt og var gert 

hér að framan. Gefin var stuðull frá 1 upp í 4 þar sem 1 táknar mjög óánægður, 

2 frekar óánægður, 3 frekar ánægður og 4 mjög ánægður. Loks er greint frá 
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helstu rekstrartölum sveitarfélagsins en þær eru fengnar úr Árbók sveitarfélaga 

2010, samkvæmt henni er íbúafjöldi sveitarfélagsins 337 árið 2009.  

Fræðslumál 

Leikskólinn Krummafótur. Rými er þar fyrir 24 börn en árið 2009 voru 

heilsdagsígildi barna 15,5. Stöðugildi leikskólakennara var 1,9, ófaglærðra 3,1 

og önnur menntun 0,9. Samtals voru stöðugildin því 5,9.  

Íbúar sveitarfélagsins voru á milli þess að vera frekar og mjög ánægðir með 

leikskólann með stuðulinn 3,61 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur 

Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Gjöld leikskólans voru 79.501 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins og tekjurnar 

12.347 kr. á hvern íbúa. Rekstrarniðurstaðan var því -67.154 kr. á hvern íbúa 

árið 2009. 

Grunnskólinn heitir Grenivíkurskóli. Þar eru bekkjardeildir frá 1. til 10. bekkjar 

með 60 nemendur árið 2009. 

Stöðugildi kennara með réttindi voru 8,3 og án réttinda 1,9 auk annarra 

starfsmanna 2,4. Samtals voru því stöðugildin 12,6 í Grenivíkurskóla. 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með grunnskólann með stuðulinn 

3,37 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). 

Brúttógjöld til skólans voru 262.392 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins en 

1.473.767 kr. á hvern nemanda miðað við 60 nemendur árið 2009.  

Eins og sjá má á næstu mynd hafa útgjöld til fræðslumála aukist mikið síðan 

2002 og ber grunnskólinn þungan af því. Aðspurð sagði Guðný Sverrisdóttir 

sveitarstjóri að nú færi stöðugildum í grunnskólanum ekki fjölgandi og að 

útgjöld til fræðslumála ættu ekki að halda áfram að aukast eins mikið og raunin 

hefur verið.  

Taka skal fram að hér er um rekstrarniðurstöðu að ræða.  
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Mynd 12: Rekstrarniðurstaða fræðslumála Grýtubakkahrepps árin 2002-2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Grýtubakkahreppur er í samstarfi við tvö önnur sveitarfélög um rekstur 

Tónlistaskóla Eyjafjarðar (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 24.329 kr. á hvern íbúa en gjöld 378.184 

kr. á íbúa. Þar af voru laun og launatengd gjöld 236.644 kr. á íbúa og annar 

kostnaður 141.540 kr. Rekstarniðurstaðan var því -353.855 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins. 

Félagsþjónusta 

Helsti kostnaðarliður félagsþjónustunnar hefur verið vegna þjónustu við 

aldraða undanfarin ár. Rekstrarhalli Dvalarheimilisins Grenilundur, sem 

flokkast sem B-hluta starfsemi, er færður á félagsþjónustna. Árið 2009 lækkaði 

þessi kostnaður en kostnaður vegna félagslegar aðstoðar rauk hins vegar upp. 

Sveitarfélagið veitir heimilisaðstoð við aldraða auk liðveislu fyrir fatlaða 

(Guðný Sverrisdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2011).  

Á næstu mynd má sjá hvernig rekstrarniðurstaða félagsþjónustunnar hefur 

þróast frá árinu 2000. Stærstu liðir hennar eru eins og fyrr segir þjónusta við 

aldraða og félagsleg aðstoð. 
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Mynd 13: Rekstrarniðurstaða félagsþjónustu Grýtubakkahrepps árin 2002-2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Í rannsókn á mati íbúa á félagsþjónustu kom fram að íbúar sveitarfélagsins eru 

frekar ánægðir með stuðulinn 3,2 af 4 og eru ánægðastir á meðal þeirra 10 

sveitarfélaga sem rannsóknin náði til (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur 

Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 5.599 kr. á hvern íbúa og gjöldin 38.199 

kr. Þar af voru laun og launatengd gjöld 4.012 kr. á íbúa og annar kostnaður 

34.187 kr. á hvern íbúa. Rekstarniðurstaðan var því -32.599 kr. á íbúa. 

Íþrótta- og æskulýðsmál 

Grýtubakkahreppur er innan Héraðssambands S-Þingeyinga (HSÞ) og veitir því 

sambandi styrki við og við (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson 

og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Árið 2005 var farið í endurbætur á skólabyggingu sveitarfélagsins. Hún 

gjörbreytti aðstöðu til sund- og íþróttaiðkana. Í henni er líkamsræktarsalur, 

búningsklefar fyrir sundlaug og íþróttahús og gufubað. Byggingin kostaði um 

100 milljónir kr. (Guðni Halldórsson og Sigurjón Jóhannesson, 2005, bls. 113). 

Á næstu mynd sést hvað íþróttahús og sundlaugin er stór hluti af 

heildarútgjöldum sveitarfélagsins. Um rekstrarniðurstöðu er að ræða. 
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Mynd 14: Rekstrarniðurstaða íþrótta- og æskulýðsmála Grýtubakkahrepps árin 2002-
2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með íþrótta- og æskulýðsmál með 

stuðulinn 3,17 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 17.350 kr. á íbúa og gjöldin 100.528 kr. 

á íbúa. Þar af voru laun og launatengd gjöld 25.843 kr. og annar kostnaður 

74.685 kr. Rekstarniðurstaðan var því -83.178 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Hreinlætismál 

Kostnaður vegna hreinlætismála fer að langmestum hluta í sorphreinsun og 

sorpeyðingu. 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með sorphreinsun og -eyðingu með 

stuðulinn 3,10 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 12.193 kr. á íbúa og gjöldin 21.816 kr. 

sem var einungis vegna annars kostnaðar. Niðurstaðan var því -9.623 kr. á 

íbúa. 

Heilbrigðismál 

Heilbrigðismál sveitarfélagsins flokkast sem heilsuvernd og fylgir henni lítill 

kostnaður. Í rannsókn á mati íbúa á heilsugæslu kom fram að íbúar 

sveitarfélagsins eru frekar ánægðir með stuðulinn 3,32 af 4 (Grétar Þór 

Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 
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Rekstrarniðurstaða þessa málaflokks var -309 kr. á íbúa. Tekjurnar námu 1.878 

kr. á íbúa og gjöldin 2.187 kr. á hvern íbúa. 

Umhverfismál 

Til umhverfismála sveitarfélagsins rennur mestur kostnaður í opin svæði eða 

12.033 kr. á hvern íbúa. Einnig fer talsverður kostnaður í minka- og 

refaeyðingu (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 478 kr. á íbúa og gjöldin 15.976 kr. sem 

var einungis vegna annars kostnaðar. Niðurstaðan var því -15.499 kr. á íbúa. 

Menningarmál 

Í sveitarfélaginu er kirkjustaðurinn og prestssetrið Laufás, en gamli bærinn þar 

er hluti af Minjasafninu. Sveitarfélagið hefur einnig styrkt gerð safns um 

línuútgerð (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004 og Guðný Sverrisdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2011). 

Sveitarfélagið stendur ásamt öðrum sveitarfélögum að Héraðsskjalasafninu á 

Akureyri. 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með þjónustu í menningarmálum 

með stuðulinn 2,92 af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 154 kr. á hvern íbúa og gjöldin 9.024 kr. 

Rekstarniðurstaðan var því -8.869 kr. á íbúa. 

Umferða- og samgöngumál 

Helsti kostnaðurinn við umferðar-og samgöngumál er vegna snjómoksturs en 

einnig fer talsverður kostnaður í gerð og viðhald gatna. Þess má geta að í sumar 

verður klárað að malbika allar götur sveitarfélagsins (Guðný Sverrisdóttir, 

munnleg heimild, 27. apríl 2011). 

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með umferðar- og samgöngumál 

með stuðulinn 3,28 af 4. (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004). 
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Tekjurnar af þessum málaflokki námu 5.475 kr. á íbúa og gjöldin 29.659 kr. 

sem var einungis vegna annars kostnaðar. Niðurstaðan var því -24.184 kr. á 

íbúa. 

Brunamál og almannavarnamál 

Grýtubakkahreppur stendur ásamt fleiri sveitarfélögum á svæðinu að 

Almannavarnarnefnd Eyjafjarðar en sú nefnd heyrir undir Héraðsnefndina. 

Árið 2003 fékk sveitarfélagið fé til sjóvarnargarða (Grétar Þór Eyþórsson, Jón 

Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004).  

Grýtubakkahreppur rekur sína eigin slökkviliðsþjónustu.  

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 4.318 kr. á íbúa og gjöldin 19.178 kr. 

Þar af voru laun og launatengd gjöld 7.920 kr. og annar kostnaður 11.258 kr. 

Rekstarniðurstaðan var því -14.861 kr. á hvern íbúa. 

Skipulags- og byggingamál 

Grýtubakkahreppur er, líkt og Svalbarðsstrandarhreppur hluti af 

samvinnunefnd um svæðisskipulag Eyjafjarðar (Guðný Sverrisdóttir, munnleg 

heimild, 27. apríl 2011) en helsti kostnaðarliður málaflokksins fer í lið sem 

kallast lóðir og lendur.  

Íbúar sveitarfélagsins voru frekar ánægðir með byggingareftirlit með stuðulinn 

3,17 sem og með mat á skipulagsmálum þar sem stuðullinn var 3,11 af 4. 

(Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 

2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 2.866 kr. á íbúa og gjöldin 18.264 kr. 

sem var einungis vegna annars kostnaðar. Niðurstaðan var því -15.398 kr. á 

íbúa. 

Atvinnumál 

Grýtubakkahreppur greiðir í Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hf. og til 

Markaðsskrifstorfu ferðamála á Norðurlandi ásamt mörgum sveitarfélögum í 

Eyjafirði. Ásamt því stendur hann fyrir þjónustu í Fjörðum. Einnig hefur 

sveitarfélagið veitt styrk fyrir fiskvigtun (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur 

Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004 og Guðný Sverrisdóttir, munnleg 

heimild, 27. apríl 2011) 
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Íbúar sveitarfélagsins voru frekar óánægðir með hitaveitumálin með stuðulinn 

2,13 en eru hins vegar frekar ánægðir með vatnsveitumálin með stuðulinn 3,32 

af 4 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 

2004). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 2.638 kr. á hvern íbúa og gjöldin 18.030 

kr. á íbúa. Þar af voru laun og launatengd gjöld 2.994 kr. og annar kostnaður 

15.036 kr. Niðurstaðan var því -15.392 kr. á íbúa. 

Sameiginlegur kostnaður 

Sameiginlegur kostnaður er aðallega vegna liðar sem kallast skrifstofa 

sveitarfélagsins þar sem rekstrarkostnaður hennar bókast auk launa oddvita. 

Kostnaður vegna skrifstofu Grýtubakkahrepps var um 61.000 kr. á íbúa en 

tekjurnar 29.000 kr. á íbúa (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Einnig fer talverður kostnaður í meðferð sveitarstjórnamála. Aðrir liðir eru 

óverulegir.  

Á myndinni hér að neðan má sjá þróun sameiginlegs kostnaðar frá árinu 2002 

til ársins 2009. Hér er um rekstrarniðurstöðu að ræða. 

 

Mynd 15: Rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar Grýtubakkahrepps árin 2002-
2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Tekjurnar af þessum málaflokki námu 30.760 kr. á hvern íbúa og gjöldin 

74.513 kr. á íbúa. Þar af voru laun og launatengd gjöld 48.249 kr. og annar 

kostnaður 26.264 kr. Niðurstaðan var því -43.754 kr. á íbúa. 
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Niðurstaða 

Þegar við tökum áður talda málaflokka saman með tilliti til rekstrarniðurstöðu 

þeirra á hvern íbúa sveitarfélagsins má sjá að málaflokkarnir kosta hvern íbúa 

617.521 kr. á ári. Það er 106.409 kr. meira en á hvern íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps. Líkt og hjá Svalbarðsstrandarhreppi eru fræðslumálin 

dýrust eða 353.855 kr. á hvern íbúa. Íþrótta- og æskulýðsmálin eru næst dýrust 

eða 83.178 kr. á íbúa. Hlýtur þetta að teljast nokkuð hátt. Sameiginlegur 

kostnaður er þriðji dýrasti málaflokkurinn og félagsþjónustan sá fjórði. Allir 

þessir stærstu útgjaldaliðir hafa farið hækkandi undanfarin ár fyrir utan 

félagsþjónustuna en útgjöld til hennar sveiflast nokkuð á milli ára
3
.  

Tafla 3: Rekstrarniðurstaða Grýtubakkahrepps á íbúa eftir málaflokkum árið 2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Málaflokkar 

Tekjur á 

íbúa 

Gjöld á 

íbúa 

Rekstrarniðurstaða 

á íbúa 

Fræðslumál 24.329 378.184 -353.855 

Félagsþjónusta 5.599 38.199 -32.599 

Íþrótta- og æskulýðsmál 17.350 100.528 -83.178 

Hreinlætismál 12.193 21.816 -9.623 

Heilbrigðismál 1.878 2.187 -309 

Umhverfismál 478 15.976 -15.499 

Menningarmál 154 9.024 -8.869 

Umferðar- og 

samgöngumál 5.475 29.659 -24.184 

Bruna- og almannavarnir 4.318 19.178 -14.861 

Skipulags- og byggðarmál 2.866 18.264 -15.398 

Atvinnumál 2.638 18.030 -15.392 

Sameiginlegur kostnaður 30.760 74.513 -43.754 

Rekstrarniðurstaða 108.038 725.558 -617.521 

B-hluta starfsemi 

B-hluta starfsemi Grýtubakkahrepps er töluverð og er henni því gerð skil hér. 

Undir B-hluta fellur starfsemi stofnana sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra 

rekstrareininga sem eru í eigu sveitarfélaga og reknar sem fjárhagslega 

sjálfstæðar einingar. B-hluta fyrirtæki fá því sérstakar tekjur sem eiga að standa 

undir rekstrinum. Hjá Grýtubakkahreppi telst Dvalarheimilið Grenilundur sem 

B-hluta fyrirtæki. Þar starfa um tíu til tólf manns en rekstrarniðurstaða þess var 

                                                 
3
 Sjá viðauka 2 
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jákvæð um 4.828 kr. á íbúa árið 2009. Sveitarfélagið rekur einnig tíu 

leiguíbúðir og var rekstrarniðurstaða þeirra jákvæð um 5.866 kr. á hvern íbúa. 

Loks er það Veitustofnun Grýtubakkahrepps sem fellur undir sama hatt en 

rekstrarniðurstaða hennar var -3.579 kr. á hvern íbúa árið 2009. 

5.4. Rekstur og efnahagur 

Tekjur 

Rekstrartekjur námu 291.566.000 kr. eða 865.181 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins. Tekjurnar skiptust þannig að útsvar var 106.088.000 kr. eða 

314.801 kr. á hvern íbúa. Álagningarhlutfall útsvars var 13,28% sem var 

lögbundið hámark þess. Fasteignaskattur nam 9.521.000 kr. eða 28.252 kr. á 

íbúa. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,40% vegna íbúðarhúsnæðis og 

1,50% vegna atvinnuhúsnæðis. Framlög úr jöfnunarsjóði nam 74.225.000 kr. 

eða 220.252 kr. á íbúa og aðrar tekjur voru 101.732.000 kr. eða 301.875 kr. á 

hvern íbúa sveitarfélagsins.  

Á myndinni hér að neðan sést nánar hvernig tekjuskiptingin er. 

 

Mynd 16: Tekjuskipting sveitarsjóðs Grýtubakkahrepps árið 2009 (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, 2010). 

Útgjöld 

Rekstrarútgjöld sveitarfélagsins námu 270.763.000 kr. eða 803.451 kr. á hvern 

íbúa. Þar of voru laun og launatengd gjöld 160.294.000 kr. en 
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starfsmannafjöldi nam 32 stöðugildum. Annar rekstrarkostnaður nam 

92.640.000 kr. og afskriftir 17.829.000 kr.  

Útgjöld vegna kostnaðar málaflokkanna sem fjallað var um hér að framan vega 

þyngst í útgjaldadreifingu sveitarfélagsins. Fræðslumálin eru stærsti 

útgjaldaliðurinn eða 52%. Þetta eru 378.184 kr. á hvern íbúa. 

Í töflunni hér að neðan má sjá útgjaldadreifingu hreppsins í krónum á hvern 

íbúa. 

Tafla 4: Útgjöld Grýtubakkahrepps eftir málaflokkum á íbúa árið 2009 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Málaflokkar Útgjöld á íbúa 

Fræðslumál 378.184 

Félagsþjónusta 38.199 

Íþrótta- og æskulýðsmál 100.528 

Hreinlætismál 21.816 

Heilbrigðismál 2.187 

Umhverfismál 15.976 

Menningarmál 9.024 

Umferðar- og samgöngumál 29.659 

Bruna- og almannavarnir 19.178 

Skipulags- og byggðarmál 18.264 

Atvinnumál 18.030 

Sameiginlegur kostnaður 74.513 

Útgjöld samtals á íbúa 725.558 

Á næstu mynd má sjá nánar hvernig útgjaldadreifing sveitarfélagsins er á hvern 

íbúa. Fræðslumálin taka langstærstan hluta kökunnar eða 52%. Íþrótta- og 

æskulýðsmál eru næst stærsti útgjaldaliðurinn með 14%. Þriðji stærsti þátturinn 

er sameiginlegur kostnaður eða 10% af útgjöldum á hvern íbúa. Að lokum má 

nefna að félagsþjónustan er 5% af heildarútgjöldum á íbúa. Aðrir útgjaldaliðir 

eru samanlagt 19% af heildarútgjöldum Grýtubakkahrepps. 
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Mynd 17: Útgjöld Grýtubakkahrepps eftir málaflokkum árið 2009 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2010). 

 

Af þessu má ennfremur sjá að útgjöld Grýtubakkahrepps eru mun dreifðari en 

útgjöld Svalbarðsstrandarhrepps. 

Rekstrartekjur sveitarfélagsins námu eins og fyrr segir 291.566.000 kr. eða 

865.181 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. Rekstrarútgjöld námu 270.763.000 

kr. eða 803.451 kr. á hvern íbúa og niðurstaða fjármunatekna og 

fjármagnsgjalda nam -5.643.000 kr. Rekstrarniðurstaða ársins var jákvæð um 

15.160.000 kr.  

Efnahagur 

Samanteknar eignir A- og B-hluta sveitarsjóðs árið 2009 voru 588.673.000 kr. 

sem gerir 1.746.804 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. Skuldir og 

skuldbindingar voru 263.470.000 kr. eða 781.810 kr. á íbúa. Stærsta skuldin er 

vegna íbúðaeigna en sveitarfélagið á tíu íbúðir á Grenivík (Guðný Sverrisdóttir, 

munnleg heimild, 27. apríl 2011). 

Að lokum má nefna aðrar lykiltölur sveitarfélagsins eins og veltufjárhlutfall og 

eiginfjárhlutfall. Veltufjárhlutfall sveitarsjóðs A-hluta var 2,17 og samantekið 

hlutfall A- og B-hluta var 1,93. Eiginfjárhlutfall sveitarsjóðs A-hluta var 0,71 

og samantekið hlutfall A- og B-hluta var 0,55.  
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5.5. Stjórnsýsla 

Í Grýtubakkahreppi er sveitarstjórinn Guðný Sverrisdóttir og hefur hún starfað 

sem sveitarstjóri um langt skeið. Í hreppsnefnd starfa 5 manns en sveitarstjórn 

er einnig skipulagsnefnd sveitarfélagsins. Í sveitarfélaginu starfar félagsmála- 

og jafnréttisnefnd auk fræðslu- og æskulýðsnefnd þar sem starfa 5 manns í 

hvorri nefnd. Í áfengis- og vímuvarnarnefnd, bókasafnsnefnd og 

landbúnaðarnefnd starfa 3 menn í hverri nefnd og svo er einn í byggingarnefnd 

Eyjafjarðar. Í atvinnu- og þróunarnefnd starfa 7 manns. Í samvinnunefnd um 

svæðisskipulag Eyjafjarðar starfa tveir en sveitarstjórinn er annar þeirra. Í 

kjörstjórn starfa 3 og eru skoðunarmenn hreppsreikninga tveir. 

Grýtubakkahreppur hefur einnig sérstakan úttektarmann. Sveitarfélagið er með 

fulltrúa í skólanefnd Tónlistarskóla (Heimasíða Grýtubakkahrepps, e.d.). 
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6. Sameinað sveitarfélag 

Hér er fjallað um hugsanleg áhrif sameiningar sveitarfélaganna tveggja. Farið 

er yfir tekjur þeirra og skuldir auk þess sem helstu málaflokkar 

sveitarfélaganna eru bornir saman.  

Upplýsingar eru fengnar úr Árbók sveitarfélaganna 2010 og lykiltölur eru 

fengnar úr ársreikningi sveitarfélaganna fyrir árið 2009. 

6.1. Samlegðaráhrif í málaflokkum 

Útgjöld til málaflokka eru nokkuð misjöfn hjá sveitarfélögunum. Í fræðslu- 

heilbrigðis- og menningarmálum eru útgjöld á hvern íbúa svipuð en í öðrum 

málaflokkum eru útgjöld íbúa Grýtubakkahrepps töluvert hærri. Enda eru 

samtals útgjöld á hvern íbúa 185.526 kr. meiri hjá Grýtubakkahreppi.  

Hér á eftir verður Svalbarðsstrandarhreppur táknaðar S og Grýtubakkahreppur 

táknaður G. 

Tafla 5: Samanburður á útgjöldum á hvern íbúa sveitarfélaganna árið 2009 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Málaflokkar S Hlutfall G Hlutfall 

Fræðslumál 391.444 72,5% 378.184 52% 

Félagsþjónusta 15.954 3% 38.199 5,3% 

Íþrótta- og æskulýðsmál 28.585 5,3% 100.528 14% 

Hreinlætismál 12.469 2,3% 21.816 3% 

Heilbrigðismál 3.737 0,7% 2.187 0,3% 

Umhverfismál 3.386 0,6% 15.976 2,2% 

Menningarmál 9.727 1,8% 9.024 1,2% 

Umferðar- og samgöngumál 6.007 1% 29.659 4,1% 

Bruna- og almannavarnir 7.585 1,4% 19.178 2,6% 

Skipulags- og byggingamál 10.121 1,9% 18.264 2,5% 

Atvinnumál 2.452 0,5% 18.030 2,5% 

Sameiginlegur kostnaður 48.565 9% 74.513 10,3% 

Útgjöld samtals á íbúa 540.032 100% 725.558 100% 

Stærsti málaflokkurinn hjá báðum sveitarfélögum er fræðslumál og þá 

sérstaklega hjá Svalbarðsstrandarhreppi en þangað renna 72,5% á móti 52% hjá 

Grýtubakkahreppi. Útgjöld Svalbarðsstrandarhrepps til fræðslumála eru rúmum 

3% hærri upphæð. Útgjöld Grýtubakkahrepps eru hærri í öllum öðrum 
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málaflokkum. Íþrótta- og æskulýðsmál taka til sín 5,3% hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi en 14% hjá Grýtubakkahreppi þar sem útgjöldin eru 

252% hærri upphæð. Til sameiginlegs kostnaðar rennur 9% hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi og 10,3% hjá Grýtubakkahreppi þar sem útgjöldin eru 

53% hærri upphæð. Í félagsþjónustuna fara 3% af útgjöldum hvers íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps og 5,3% hjá Grýtubakkahreppi eða 139% hærri 

upphæð. Samtals eru þessir fjórir málaflokkar 89% hjá Svalbarðstrandarhreppi 

og 81% hjá Grýtubakkahreppi. Þessum málaflokkum er gerð sérstaklega skil 

hér á eftir. 

Fræðsla og uppeldismál 

Rekstur grunn- og leikskóla er stærsti útgjaldaliður beggja sveitarfélaga. Út frá 

heildarútgjöldum má reikna út að grunnskólinn einn og sér tekur 52% af 

útgjöldum Svalbarðsstrandarhrepps og leikskólinn 15%. Hjá Grýtubakkahrepp 

fara 36% af útgjöldum til grunnskólans og 11% til leikskólans. Ef til 

sameiningar kæmi yrðu útgjöld til fræðslumála 62% af heildarútgjöldum 

sveitarfélagsins. Í rekstur grunnskólinn færu 44% og til leikskólans færu 13%. 

 

Mynd 18: Hlutfallsleg útgjöld til fræðslumála, grunn- og leikskóla árið 2009 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 
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Munurinn á útgjöldum til leik- og grunnskólans er ekki nema 7% - 8%. Hjá 

báðum sveitarfélögum eru útgjöld til grunnskóla töluvert meiri en til leikskóla. 

Um 72% af útgjöldum málaflokksins renna til grunnskólans hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi og um 69% hjá Grýtubakkahreppi. Leikskólinn ber 
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rúm 20% af kostnaði málaflokksins hjá báðum sveitarfélögum. 

 

Mynd 12: Útgjöld á íbúa vegna fræðslumála, grunnskóla og leikskóla árið 2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Við óbreyttan rekstur sem miðast við árið 2009 yrðu útgjöld sameinaðs 

sveitarfélags til málaflokksins 385.497 kr. á íbúa. Það þýðir að kostnaður 

Svalbarðsstrandarhrepps myndi lækka um 1,52% á hvern íbúa en aukast hjá 

Grýtubakkahrepp um 1,93% á íbúa. Við sömu aðstæður yrði kostnaður vegna 

grunnskóla 272.815 kr. á íbúa og kostnaður leikskóla 82.993 kr. á íbúa. Eru 

þetta breytingar frá 3 til 4,4% fyrir sveitarfélögin. 

Rekstrarniðurstaða Svalbarðsstrandarhrepps vegna fræðslumála var -375.580 

kr. á hvern íbúa árið 2009 en -353.855 kr. á hvern íbúa Grýtubakkahrepps. 

Miðað við óbreytt fyrirkomulag yrði rekstrarniðurstaðan -365.831 kr. á hvern 

íbúa eftir sameiningu sem er um 3% breyting fyrir sveitarfélögin. 

Við sameiningu eru ýmsar leiðir færar í málefnum grunn- og leikskóla. Þó væri 

ekki raunhæft að flytja starfsemi leikskólanna milli hreppa þar sem þau eru 

keyrð af foreldrum í og úr skóla. Þó væri hægt að samnýta leikskólastjórann og 

setja meiri ábyrgð á hendur deildarstjóra til að vega á móti þeirri breytingu. 

Laun leikskólastjóra er um 213.000 – 591.000 kr. á mánuði (Kennarasamband 

Íslands, e.d.-a) en þau svör fengust frá formanni Félags stjórnenda leikskóla og 

hagfræðingi Kennarasambands Íslands að meðaltekjur leikskólastjóra í fullu 

starfi séu um 480.000 kr. á mánuði (Ingibjörg Kristleifsdóttir og Oddur S. 

Jakobsson, munnleg heimild, 6. maí 2011). Með því að hafa einn 
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leikskólastjóra getur sveitarfélagið sparað 5,76 milljónir á ári eða um 7.800 kr. 

á íbúa m.v. 734 íbúa. 

Ein leiðin í málefnum grunnskólans er að flytja alla starfssemi hans til 

Grenivíkur. Önnur leiðin er að flytja alla starfssemi grunnskólans til 

Svalbarðseyrar. Þriðja leiðin væri að fara aldurskiptaskipta leið þannig að t.d. 

1.-5. bekkur væri í öðrum skólanum og 6.-10. bekkur í hinum. 

Með því að flytja alla starfsemi grunnskóla til Grenivíkur eða Svalbarðseyrar 

yrði til skóli sem telur um 110 nemendur eða að meðaltali 11 nemendur í bekk. 

Með þessu fyrirkomulagi væri möguleiki á lækkun launa- og launatengdra 

gjalda. Stöðugildi í Valsárskóla voru 14 sem þýðir 3,7 nemendur á hvert 

stöðugildi. Í Grenivíkurskóla voru stöðugildin 12,6 sem þýðir 4,8 nemendur á 

hvert stöðugildi. Samtals eru þetta 26,6 stöðugildi sem mundi þýða 4,1 

nemendur á hvert stöðugildi m.v. 110 nemendur. Í sameiginlegum grunnskóla 

má gera ráð fyrir um 18 stöðugildum m.v. þann nemendafjölda sem gerir 6 

nemendur á hvert stöðugildi. Í öðrum skólum eru 6-7 nemendur á hvert 

stöðugildi ekki óalgengt. T.d. í Hrafnagilsskóla í Eyjafirði eru 6,1 nemendur á 

hvert stöðugildi. Með þessari áætlun stöðugilda fækkar þeim um 8,6. Þessi 

stöðugildi yrðu að öllum líkindum fækkun um einn íþróttakennara, tvo 

verkmenntakennara, einn matráð og velja á milli þess að hafa einn 

námsráðgjafa eins og er í Valsárskóla eða einn fagstjóra í stuðningskennslu 

eins og er í Grenivíkurskóla. Skólaliðum mætti fækka um einn, einn 

umsjónarmaður vistunar yrði nóg og einn húsvörður. Í sameinuðum grunnskóla 

yrði auðvitað einungis einn skólastjóri en þyrfti að ráða einn 

aðstoðarskólastjóra. 

Laun þessa hóps á hverjum mánuði er u.þ.b. eins og hér segir: kennarar eru 

með um 211.000 - 455.000 kr. Skólaliðar og matráðar eru með um 181.000 – 

197.000 kr. Umsjónarmaður vistunar í hálfu starfi er með um 97.000 – 145.000 

kr. og húsvörður er með um 187.000 – 201.000 kr. (Eining-Iðja, e.d.). 

Skólastjóri skóla með nemendafjölda yfir 51 hefur um 348.000 – 635.000 kr. á 

mánuði og aðstoðarskólastjóri um 305.500 – 524.500 kr. Námsráðgjafar og 

sérkennarar eru með um 279.000 – 347.000 kr. (Kennarasamband Íslands, e.d.-

b). 
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Hóflega reiknað og ef miðað er við miðgildi þessara launa gæti þessi fækkun 

stöðugilda sparað sveitarfélögunum tæpar 25 milljónir á ári eða 33.700 kr. á 

íbúa miðað við 734 íbúa í sameinuðu sveitarfélagi
4
.  

Ef haldið yrði óbreyttu fyrirkomulagi og valin leið aldursskiptingar væri hægt 

að samnýta kennara í sérgreinum eins og verkmennt og íþróttakennslu. 

Kennslufyrirkomulagi yrði þá þannig háttað að þessir kennarar væru heilan dag 

í öðrum skólanum. Eins mætti hafa sameiginlegan skólastjóra en með þessu 

fyrirkomulagi þyrfti aðstoðarskólastjóri einnig að vera til staðar. Einnig mætti 

samnýta námsráðgjafa/sérkennara. Hér gæti verið um að ræða fækkun um 4 

stöðugildi auk skólastjóra. Skólaakstri yrði væntanlega þannig háttað að tveir 

skólabílstjórar myndu keyra börnum ásamt starfsfólki á milli skóla, annar frá 

Grenivík til Svalbarðseyrar og hinn frá Akureyri til Svalbarðseyrar. 

Gróft reiknað gæti þessi fækkun stöðugilda sparað sveitarfélögunum rúmlega 

16,5 milljónir á ári eða um 22.545 kr. á íbúa m.v. 734 íbúa
5
. 

Varlega þyrfti að fara í allar breytingar á högum grunn- og leikskólans þar sem 

íbúar beggja hreppa litu á starfsemina mjög jákvæðum augum samkvæmt 

rannsókn sem kom út árið 2004. Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps gáfu 

grunnskólanum 3,63 og leikskólanum 3,75 af 4 mögulegum. Íbúar 

Grýtubakkahrepps gáfu grunnskólanum 3,37 og leikskólanum 3,61 af 4 

mögulegum (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2004).  

Ef við tökum fyrir þá nemendur sem lengst þyrftu að ferðast er ljóst að sá tími 

myndi aukast hvort sem um sameiginlegan skóla væri að ræða eða leið 

aldursskiptingar. Við vitum að skólaakstur er við lýði í báðum sveitarfélögum 

og að fjarlægðin frá Grenivík til Svalbarðseyrar er 27 km. og til Akureyrar 38 

km. Þeir sem kæmu lengst að þyrftu því að ferðast um 35 km. aðra leiðina. Þeir 

sem lengst þyrftu að ferðast um 70 km. á dag.  

Önnur neikvæð áhrif sameiningar á grunnskóla yrði fundartími kennara. 

Kennarar þurfa að funda reglulega um gang mála en sá fundartími verður að 

vera á venjulegum vinnutíma skv. kjarasamningi. Þessi liður yrði að öllum 

                                                 
4
 Sjá töflu í viðauka 2. 

5
 Sjá töflu í viðauka 2 
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líkindum aukin gjöld fyrir sveitarfélagið (Helgi Baldursson, munnleg heimild, 

28. apríl 2011).  

Neikvæðasta hliðin yrði án efa uppsögn eða lækkað starfshlutfall starfsfólks 

sem hefur jafnvel ekkert annað gert en staðið sig vel í starfi. 

Í Svalbarðsstrandarhreppi er Tónlistarskólinn sjálfstæð eining en 

Grýtubakkahreppur er hluti af Tónlistarskóla Eyjafjarðar. Við sameiningu 

þyrfti að velja aðra hvora leiðina. Kostnaður vegna tónlistarskóla er um 9,5 

milljónir á hvort sveitarfélag en Tónlistarskóli Svalbarðsstrandarhrepps fær 

hins vegar tekjur upp á 1 milljón af sinni starfsemi. Tónlistarskóli Eyjafjarðar 

ætti að geta boðið upp á fjölbreyttara nám og Tónlistarskóli Svalbarðsstrandar 

myndi nýtast betur með fleiri nemendum. Erfitt er af þessum ástæðum að gera 

sér grein fyrir því hvort hagræðing sé möguleg að einhverju marki við 

sameiningu. 

Félagsþjónusta 

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan voru útgjöld vegna félagsþjónustu 

Svalbarðsstrandarhrepps 15.954 kr. á hvern íbúa en 38.196 kr. á íbúa 

Grýtubakkahrepps. Samsvarar það 3% af heildarútgjöldum 

Svalbarðsstrandarhrepp og 5% af heildarútgjöldum Grýtubakkahrepps. 

Útgjöldin voru 22.242 kr. hærri á hvern íbúa Grýtubakkahrepps eða um 139%. 

Helsti munurinn er annar kostnaður sem er 9.442 kr. á hvern íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps en 34.187 kr. á hvern íbúa Grýtubakkahrepps. 

 

Mynd 19: Útgjöld og rekstrarniðurstaða á íbúa vegna félagsþjónustu (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

15.954

38.199

25.936

13.367

32.599

21.997

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

S G S+G

Félagsþjónusta

Útgjöld á íbúa

Rekstrarniðurstaða á íbúa 
(kostnaður)



57 

Við óbreytt fyrirkomulag yrðu, við sameiningu, útgjöld á hvern íbúa 25.935 kr. 

Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps þyrftu að sætta sig við 63% útgjaldaaukningu en 

útgjöld Grýtubakkahrepps myndu hins vegar lækka um 32%. 

Rekstrarniðurstaða málaflokksins var -13.367 kr. á hvern íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps og -32.599 kr. á íbúa Grýtubakkahrepps eða um 144% 

dýrari. Rekstrarniðurstaða sameinaðs sveitarfélags yrði miðað við árið 2009 -

21.997 kr. á hvern íbúa. Hlutfallslega yrði breytingin á rekstrarniðurstöðu eftir 

sameiningu keimlík hlutfallslegri breytingu á útgjöldum sveitarfélaganna. 

Íbúar Grýtubakkahrepps voru ánægðari með félagsþjónustuna árið 2004 

samkvæmt rannsókn Grétars, Hjalta og Jóns Þorvalds með stuðulinn 3,2 af 4 

mögulegum. Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps gáfu liðnum hins vegar 2,84 

(Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 

2004). 

Höfundur telur að ekki séu miklir möguleikar til hagræðingar í málaflokknum 

Útgjöld til hans sveiflast mikið milli ára allt eftir því hve mikla þjónustu þarf 

að veita hverju sinni. Mögulega er þó hægt að nýta Dvalarheimilið Grenilund 

betur með meiri íbúafjölda í stærra sveitarfélagi en hallarekstur þess færist á 

félagsþjónustuna hjá Grýtubakkahreppi. 

Íþrótta- og æskulýðsmál 

Íþrótta- og æskulýðsmál er stór hluti heildarútgjalda Grýtubakkahrepps eða 

14% en heldur minni hjá Svalbarðsstrandarhreppi eða 5%. Grýtubakkahreppur 

fær tekjur af málaflokknum og var rekstrarniðurstaðan því 83.178 kr. á hvern 

íbúa en hjá Svalbarðsstrandarhreppi var hún jöfn gjöldunum eða 28.585 kr. á 

hvern íbúa. 

Munurinn liggur fyrst og fremst í rekstri íþróttahúss og sundlaugar 

Grýtubakkahrepps. Árið 2009 kostaði þessi liður hvern íbúa sveitarfélagsins 

70.908 kr. en hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps aðeins 3.896 kr. (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 
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Mynd 20: Útgjöld og rekstrarniðurstaða á íbúa vegna íþrótta- og æskulýðsmála 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Útgjöld á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps voru 28.585 kr. en við 

sameiningu og óbreytt fyrirkomulag þyrfti um 60.868 kr. á hvern íbúa. Það er 

113% meira. Málaflokkurinn er dýr fyrir íbúa Grýtubakkahrepps en við 

sameiningu og meiri íbúafjölda kæmu þessi útgjöld til með að lækka fyrir þá 

um 39.660 kr. á hvern íbúa eða um 39%. 

Það sýnir þó ekki rétta mynd þar sem Grýtubakkahreppur hefur tekjur af 

málaflokknum. Rekstrarniðurstaða á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps 

myndi hækka um 85% en niðurstaðan fyrir hvern íbúa Grýtubakkahrepps yrði 

hagstæðari um 36%. Hér kæmi það sér vel fyrir íbúa Grýtubakkahrepps að 

fleiri kæmu að útgjöldum til málaflokksins. 

Líklega yrði ekki mikil rekstrarhagræðing fyrirsjáanleg í málaflokknum en 

lægri útgjöld á hvern íbúa Grýtubakkahrepps geta virkað sem hvati til 

sameiningar. Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps eiga auðveldara með að sækja 

ýmsa íþrótta- og æskulýðstengda þjónustu til Akureyrar vegna nálægðar þannig 

að ekki væri um auðugan garð að gresja fyrir þá.  

Íbúar beggja sveitarfélaga voru ánægðir með íþrótta- og æskulýðsmál með 

stuðulinn 3,19 hjá Svalbarðsstrandarhreppi og 3,17 hjá Grýtubakkahreppi 

(Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 

2004). 
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Hreinlætismál 

Hreinlætismál eru um 2 – 3% hjá sveitarfélögunum. Kostnaður málaflokksins 

fer að mestu leiti í sorphreinsun og sorpeyðingu en einnig í heilbrigðiseftirlit. 

Kostnaðarskipting vegna Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra er á grundvelli 

íbúatölu og því myndi kostnaður sveitarfélaganna tveggja ekki breytast við 

sameiningu þeirra (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 2. maí 2011). 

Íbúar Grýtubakkahrepps voru mun ánægðari með sorphreinsun og eyðingu árið 

2004 með stuðulinn 3,1 á meðan íbúar Svalbarðsstrandarhrepps gáfu liðnum 

2,17 af 4 mögulegum (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004).  

Í sorpeyðingu greiða sveitarfélögin sama kílóaverð svo ólíklegt er að 

hagræðing náist í þeim lið með sameiningu. Í sorphirðu hefði sameinað 

sveitarfélag möguleika á hagræðingu. Hjá Grýtubakkahreppi vinna starfsmenn 

sveitarfélagsins við sorphirðu en þjónustan er keypt hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi. Mögulega geta starfsmenn sameinaðs sveitarfélags 

bætt á sig verkefnum og annast sorphirðu í öllu sveitarfélaginu. Hinn 

möguleikinn væri að bjóða út sorphirðuna þar sem magnið gæti skilað lægra 

verði en sveitarfélögin greiða hvort í sínu lagi. 

Við sameiningu er möguleiki á stærðarhagkvæmni í minni kostnaðarliðum eins 

og flutning dýrahræja. Þegar umfangið er orðið meira sem boðið er út getur það 

skilað lægra verði. Eyjafjarðarsveit fær t.d. hagstæðara verð í flutning 

dýrahræja en Grýtubakkahreppur vegna meira magns. Allt er þetta spurning um 

hve mikið umfangið þarf að vera svo til hagræðingar komi (Jón Hrói Finnsson, 

munnleg heimild, 2. maí 2011).  

Heilbrigðismál 

Einn helsti munur á heilbrigðisþjónustu sveitarfélaganna er að 

Grýtubakkahreppur rekur sitt eigið dvalarheimili fyrir aldraða, sem þó telst til 

B-hluta fyrirtækis, en Svalbarðsstrandarhreppur kaupir slíka þjónustu af 

Akureyrarbæ. Grýtubakkahreppur fær því tekjur af málaflokknum og er því 

rekstrarniðurstaðan hagstæðari fyrir hann. 

Við sameiningu væri einn möguleikinn að hið nýja sveitarfélag kæmi að rekstri 

og þjónustu dvalarheimilisins og ætti þá kostnaður á hvern íbúa lækka fyrir 
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vikið. Aðstaða dvalarheimilisins er góð og rými er þar fyrir fleiri aldraða. Með 

þessari leið væri þá hægt að spara allan þann kostnað sem 

Svalbarðsstrandarhreppur leggur til málaflokksins sem 3.737 kr. á hvern íbúa 

árið 2009 eða 1.547.118 kr.  

Fara þyrfti þó varlega í sakirnar þar sem íbúar beggja sveitarfélaga mátu 

heilbrigðisþjónustuna fremur hátt árið 2004 eða 3,23 hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi og 3,32 hjá Grýtubakkahreppi (Grétar Þór Eyþórsson, 

Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Umhverfismál 

Ekki er að vænta mikilla breytinga í umhverfismálum sveitarfélaganna. 

Sameinað sveitarfélag gæti þó unnið markvissara að landgræðslu og skógrækt á 

svæðinu 

Menningarmál 

Menningarmál sveitarfélaganna tækju líklega ekki miklum breytingum en 

mögulega væri hægt að ná fram meiri tekjum úr einstaka viðburðum með meiri 

þátttöku auk þess sem fjölga mætti viðburðum og auglýsa þá betur. 

Ljóst er að íbúar beggja sveitarfélaga sækja menningarviðburði til Akureyrar 

og kann það að hafa sín áhrif á viðhorf þeirra til málaflokksins. Árið 2004 mátu 

íbúar Svalbarðsstrandarhrepps málaflokkinn með 2,83 af 4 mögulegum og 

íbúar Grýtubakkahrepps 2,92.  

Umferðar- og samgöngumál 

Ekki er að vænta mikilla breytinga í umferðar- og samgöngumálum 

sveitarfélaganna nema þá ef komið yrði á fót skipulögðum samgöngum milli 

Grenivíkur, Svalbarðseyrar og Akureyrar. Árið 2009 stofnaði samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra nefnd sem er að vinna að sameiginlegri lausn 

sveitarfélaga á starfssviði Eyþings varðandi almenningssamgöngur 

(Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hf., 2009). Líklega má telja að viðhorf íbúa 

til málaflokksins myndi verða enn jákvæðara þó svo það hafi ekki verið slæmt 

árið 2004. Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps gáfu 3,12 af 4 mögulegum og íbúar 

Grýtubakkahrepps 3,28 (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004). 
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Brunavarnir og almannavarnir 

Helsti kostnaður málaflokksins fer til brunamála hjá báðum sveitarfélögunum. 

Svalbarðsstrandarhreppur kaupir slökkviliðsþjónustu af Akureyrarbæ og 

greiddi 7.104 kr. á hvern íbúa fyrir það á meðan Grýtubakkahreppur sér um 

sína eigin slökkviliðsþjónustu. Kostaði það 13.400 kr. á hvern íbúa 

sveitarfélagsins. Ef til sameiningar kæmi eru einkum þrír kostir í boði. Fyrsti 

væri að halda óbreyttri stöðu. Annar kosturinn væri að halda 

slökkviliðsþjónustu Grýtubakkahrepps sem þjónusta myndi allt svæðið. Þriðja 

leiðin væri að kaupa þjónustuna af Akureyrarbæ þannig að bærinn sæi um 

þjónustuna fyrir allt svæðið þar sem einhverskonar útibú yrði áfram á Grenivík 

vegna fjarlægðar frá Akureyri. Líklega yrðu málin óbreytt til að byrja með en 

málin skoðuð fyrir alvöru seinna meir þegar önnur mál væru komin í farveg 

(Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. apríl 2011). 

Skipulags og byggingamál 

Árið 2009 voru skipulagsmálin dýrari fyrir íbúa Svalbarðsstrandarhrepps 

aðallega vegna þess að Grýtubakkahreppur fékk tekjur af sínum málum. 

Kostnaður við byggingareftirlit er svipaður hjá báðum sveitarfélögum en 

kostnaður við lóðir og lendur er sá sem skilur á milli sveitarfélaganna í 

málaflokknum (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.) 

Íbúar Grýtubakkahrepps voru ánægðari með skipulagsmálin árið 2004 með 

3,11 af 4 mögulegum en íbúar Svalbarðsstrandarhrepps með 2,61. Sama var 

upp á teningnum með viðhorf til byggingareftirlits þó íbúar beggja 

sveitarfélaga væru ánægðir með það. Stuðullinn var 3,17 á móti 3,06 

Grýtubakkahrepp í vil (Grétar Þór Eyþórsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og 

Hjalti Jóhannesson, 2004). 

Hvorugt sveitarfélagið hefur lögbundinn skipulagsfulltrúa eins og lög segja til 

um (Skipulagsstofnun, e.d.). 

Við sameiningu má telja að kostnaður málaflokksins kæmi til með að hækka 

þar sem endurskipuleggja þyrfti aðal- og deiliskipulag sameinaðs sveitarfélags 

en líklega væri einungis um tímabundinn kostnað að ræða. Kostnaðarskipting 

vegna Byggingarfulltrúaembættis Eyjafjarðar er á grundvelli íbúatölu og því 
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myndi kostnaður sveitarfélaganna tveggja ekki breytast við sameiningu þeirra 

(Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 2. maí 2011). 

Atvinnumál 

Ekki fer mikið púður í atvinnumál hjá Svalbarðsstrandarhreppi. Hjá 

Grýtubakkahreppi fer hins vegar dágóður kostnaður til landbúnaðar- og 

ferðamála.  

Sameining sveitarfélaganna mun að öllum líkindum ekki hafa mikil áhrif á 

atvinnumál, enda er atvinnuleysi með lægsta móti í báðum sveitarfélögum. 

Sameiginlegir hagsmunir í landbúnaði geta þó virkað sem hvati til sameiningar 

(Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. apríl 2011).  

Sameiginlegur kostnaður 

Laun sveitarstjórnar og sveitarstjóra Svalbarðsstrandarhrepps námu 210.014 kr. 

á hvern íbúa á árinu 2009 en laun sveitarstjórnar og sveitarstjóra 

Grýtubakkahrepps námu 246.629 kr. á hvern íbúa. Með fækkun í hreppsnefnd 

og öðrum nefndum auk þess að hafa einungis einn sveitarstjóra væri hægt að ná 

fram töluverði hagræðingu í sameiginlegum kostnaði.  

Í þessum málaflokki er hægt að ná fram ágætis hagræðingu með sameiningu. 

Sameiginlegur kostnaður er aðallega, eins og áður hefur komið fram, vegna 

reksturs skrifstofu sveitarfélaganna og meðferð sveitarstjórnamála. Rekstur 

skrifstofu Grýtubakkahrepps er í raun dýrari en á þann lið bókast mun hærri 

tekjur en á skrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps.  

Við sameiningu og óbreytt fyrirkomulag myndu útgjöld á hvern íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps aukast um tæp 24% eða um 11.644 kr. á hvern íbúa en 

aftur á móti lækka um 19% eða 14.304 kr. á hvern íbúa Grýtubakkahrepps. 

Útgjöld hið nýja sveitarfélags yrðu 60.209 kr. á hvern íbúa. Þegar litið er til 

rekstrarniðurstöðu sjáum við að ekki munar miklu á sveitarfélögunum. Við 

sameiningu og óbreytt fyrirkomulag myndi rekstrarniðurstaða sameiginlegs 

kostnaðar því ekki breytast um nema rúmt 1% fyrir íbúa gömlu 

sveitarfélaganna. 
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Mynd 21: Útgjöld og rekstrarniðurstaða á íbúa vegna sameiginlegs kostnaðar 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Tvímælalaust mætti spara í sveitar- og yfirstjórn sameiginlegs sveitarfélags 

með því að hafa einn sveitarstjóra og eina skrifstofu sveitarstjórnar á öðrum 

hvorum staðnum. Nota mætti hina skrifstofuna sem einhvers konar útibú þar 

sem einn starfsmaður ynni hefðbundin skrifstofustörf. Heildarlaun sveitarstjóra 

Svalbarðsstrandarhrepps fyrir árið 2011 verða um 8,5 milljónir. Sveitarstjórar 

fá einnig akstursstyrk eða bifreið til umráða eins og sveitarstjóri 

Svalbarðsstrandarhrepps. Þessi kostnaður er um 720.000 kr. (Jón Hrói 

Finnsson, munnleg heimild, 5. maí 2011). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga um kjör 

sveitarstjórnarmanna. Þar kom fram að í 200 – 499 íbúa sveitarfélögum voru 

laun sveitarstjóra í 4 af 11 tilvikum 600 – 799 þúsund kr. á mánuði (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2010b). Með sameiginlegum sveitarstjóra gæti 

hagræðing numið um 12.500 kr. á hvern íbúa m.v. 734 íbúa. 

Kostnaður vegna skrifstofu sveitarfélaganna var um 16 – 21 milljón árið 2009, 

samtals rúmar 36 milljónir eða 49.537 kr. á hvern íbúa sameinaðs sveitarfélags 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Ef við drögum frá rekstur tölvukerfis, 

sem er um 700.000 á ári, má spara um 920 kr. á hvern íbúa (Jón Hrói Finnsson, 

munnleg heimild, 5. maí 2011). 

Með því að hafa eina aðalskrifstofu og einn sveitarstjóra mætti því spara um 

13.420 kr. á hvern íbúa. 
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Ætla má að einhver af þeim verkefnum sem sveitarstjórar sveitarfélaganna 

vinna myndu færast yfir á aðra starfsmenn sem eru ódýrara vinnuafl. Hins 

vegar ef þeir starfsmenn geta ekki bætt á sig þessum verkefnum þarf að bæta 

við starfsfólki og ætluð hagræðing verði því minni en búist var við.  

Nefndir Svalbarðsstrandarhrepps fyrir kjörtímabilið 2010 – 2014 eru 8 talsins 

og í þeim starfa 23 nefndarmenn. Nefndir fyrir utan sveitarstjórn eru því 7 og 

starfa 18 nefndarmenn í þeim. Núna árið 2011 eru íbúar sveitarfélagsins 400 

talsins en það þýðir að það eru 22 íbúar á hvern nefndarmann utan 

sveitarstjórnar. Í sveitarstjórn starfa 5 manns sem þýðir að það eru 83 íbúar á 

hvern sveitarstjórnarmann. 

Nefndir Grýtubakkahrepps eru 10 talsins og í þeim starfa 35 nefndarmenn. 

Nefndir fyrir utan sveitarstjórn eru því 9 og starfa 30 nefndarmenn í þeim. Árið 

2011 eru íbúar 334 talsins en það þýðir að það eru 11 íbúar á hvern 

nefndarmann fyrir utan sveitarstjórn. Í sveitarstjórn starfa 5 manns sem þýðir 

að það eru 67,4 íbúar á hvern sveitarstjórnarmann.  

Á næstu töflu má sjá yfirlit yfir nefndir og fjölda nefndarmanna hjá hvoru 

sveitarfélagi fyrir sig. 

Tafla 6: Nefndir og fjöldi nefndarmanna beggja sveitarfélaga. 

Stjórnir og nefndir S G 

Sveitarstjórn/Hreppsnefnd 5 5 

Félagsmála- og jafnréttisnefnd 3 5 

Fræðslu- og æskulýðsnefnd 3 5 

Áfengis- og vímuvarnarnefnd   3 

Bókasafnsnefnd 3 3 

Umhverfisnefnd 3   

Landbúnaðarnefnd   3 

Skipulagsnefnd 3   

Bygginganefnd Eyjafjarðar 1 1 

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Eyjafjarðar 2 2 

Fulltrúi í skólanefnd Tónlistarskóla Eyjafjarðar   1 

Atvinnu- og þróunarnefnd   7 

Samtals: 23 35 

Nefndir Grýtubakkahrepps eru fleiri og eru nefndarmenn þar 35 en aðeins 23 

hjá Svalbarðsstrandarhreppi. Samtals eru þetta því 58 nefndarmenn. 
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Erfitt er að segja til um það hvernig nefndir komi til með að líta út eftir 

sameiningu. Hér á undan hefur verið greint frá því að sameining sveitarfélaga 

hefur haft þau áhrif að kjörnum fulltrúum fækkar. Án efa mætti fækka 

nefndarmönnum og/eða sameina einhverjar nefndir. Þó eru til dæmi þess að 

kjörnum fulltrúum fjölgi í einhverjum nefndum við sameiningu (Grétar Þór 

Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002, bls. 31 og 123).  

Með þetta í huga má gera ráð fyrir því að nefndarmönnum í sveitarstjórn fjölgi 

í 7 eftir sameiningu sem og í fræðslu- og æskulýðsnefnd. Er það vegna 

umfangs málaflokksins.  

Á næstu töflu má sjá hvernig hugsanleg nefndarskipan í sameinuðu 

sveitarfélagi gæti litið út. 

Tafla 7: Tillaga að nefndarskipan í sameinuðu sveitarfélagi 

Stjórnir og nefndir Sameinað sveitarfélag 

Sveitarstjórn/Hreppsnefnd 7 

Fræðslu- og æskulýðsnefnd 7 

Félagsmála- og jafnréttisnefnd 5 

Landbúnaðar- og atvinnumálanefnd 5 

Skipulags- og umhverfisnefnd 5 

Menningar- og bókasafnsnefnd 3 

Byggingarnefnd Eyjafjarðar 1 

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Eyjafjarðar 2 

Fulltrúi í skólanefnd Tónlistarskóla Eyjafjarðar 1 

Samtals: 36 

Útkoman úr þessu er sú að heildarfjölda nefndarmanna fækkar úr 58 í 36 en 

enn frekari fækkun er hugsanleg. Sérstaklega eftir fyrsta kjörtímabilið þegar 

reynsla er komin og meiri heildarsýn yfir málin. Sem dæmi má nefna að í 

Seyðisfjarðarkaupstað eru nefndarmenn 28 í 6 nefndum. Þar er íbúafjöldinn 

706 (Heimasíða Seyðisfjarðarkaupstað, e.d.).  

Hér er gert ráð fyrir að fækka nefndum niður í 8 úr 11 fyrir utan hreppsnefnd. 

Gert er ráð fyrir því að fræðslu- og æskulýðsnefnd geti séð um áfengis- og 

vímuvarnir sveitarfélagsins. Landbúnaðarnefnd og atvinnu- og þróunarnefnd 

eru sameinuð í landbúnaðar- atvinnumálanefnd þannig að hagsmunir allra 

atvinnugreina séu til umræðu á einum vettvangi. Umhverfis- og skipulagsnefnd 

eru sameinuð enda hefur skipulagsnefnd mikið um verndun landssvæða að 
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segja. Bókasafnsnefnd starfar áfram en hér er gert ráð fyrir því að nefndarmenn 

hennar taki einnig á sig menningarmál sveitarfélagsins. 

Með þessu fyrirkomulagi yrðu 25 íbúar á hvern nefndarmann eftir sameiningu 

og 105 íbúar á hvern sveitarstjórnarmann.  

Fjöldi nefnda og nefndarmanna segir hins vegar ekki alla söguna. Nefndir 

funda misjafnlega oft og því hefur fjöldi fundartíma einnig áhrif á þann kostnað 

sem sveitarfélög greiða. Þær upplýsingar fengust frá sveitarstjóra 

Svalbarðsstrandarhrepps að sveitarstjórn fundaði 14 sinnum sl. ár, skólanefnd 

12 sinnum og skipulagsnefnd 6 sinnum. Aðrar nefndir funduðu 1 – 4 sinnum. 

Laun sveitarstjórnar utan sveitarstjóra er um 25.000 – 49.000 kr. á mánuði skv. 

niðurstöðum rannsóknar á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga um kjör 

sveitarstjórnarmanna. Með fækkun um 3 nefndarmenn með föst mánaðar laun 

upp á 40.000 kr. er hagræðing sameiningar um 1,4 milljón eða um 2.000 kr. á 

hvern íbúa. 

Í sömu rannsókn kom fram að algeng laun nefndarmanna eru um 5.000 – 

10.000 kr. á hvern fund (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010b). Gefum 

okkur að hver nefnd fundi að meðaltali 4 sinnum á ári og hver nefndarmaður 

fái greitt 7.000 kr. fyrir hvern þeirra. Með fyrrgreindri tillögun um 

nefndarskipan fækkar nefndarmönnum um 19. Þessi hagræðing er þá 665.000 

kr. eða um 900 kr. á hvern íbúa. 

Með sameiningu má að minnsta kosti spara kostnað vegna endurskoðunar sem 

hvort sveitarfélag greiðir fyrir sig. Með sameiningu væri sveitarfélagið að 

greiða einn reikning í stað tveggja (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 19. 

apríl 2011). Samtals greiða sveitarfélögin um 3.000 kr. á hvern íbúa vegna 

endurskoðunar en með sameiningu má gera ráð fyrir að kostnaðurinn yrði um 

1.700 kr. á íbúa. Áætlaður sparnaður væri þá um 1.300 kr. á hvern íbúa 

sameinaðs sveitarfélags (Jón Hrói Finnsson, munnleg heimild, 5. maí 2011). 

Gerir þessi áætlun ráð fyrir tæplega 13 milljón kr. hagræðingu eða 17.620 kr. á 

íbúa. Rekstrarniðurstaða málaflokksins yrði þá -26.850 kr. á hvern íbúa. 
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Rekstrarniðurstaða í málaflokkum 

Rekstrarniðurstaða Grýtubakkahrepps eftir málaflokkum er óhagstæðari í 

flestum flokkum þó svo sveitarfélagið sé með töluvert hærri tekjur í þeim. Við 

sameiningu myndi rekstrarniðurstaðan verða hagstæðari. Rekstrarniðurstaða 

hans var -617.521 kr. á hvern íbúa árið 2009 á meðan rekstrarniðurstaða 

Svalbarðsstrandarhrepps var -511.112 kr. á hvern íbúa.  

Tafla 8: Rekstrarniðurstaða við sameiningu eftir málaflokkum árið 2009 (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

  Niðurstaða Niðurstaða Niðurstaða 

Málaflokkar á íbúa S á íbúa G sameiningar 

Fræðslumál -375.580 -353.855 -365.831 

Félagsþjónusta -13.367 -32.599 -21.998 

Íþrótta- og æskulýðsmál -28.585 -83.178 -53.083 

Hreinlætismál -5.763 -9.623 -7.496 

Heilbrigðismál -3.737 -309 -2.199 

Umhverfismál -3.370 -15.499 -8.812 

Menningarmál -9.727 -8.869 -9.342 

Umferðar- og 

samgöngumál -6.007 -24.184 -14.164 

Bruna- og almannavarnir -7.585 -14.861 -10.850 

Skipulags- og byggðarmál -9.886 -15.398 -12.360 

Atvinnumál -2.452 -15.392 -8.259 

Sameiginlegur kostnaður -45.053 -43.754 -44.470 

Rekstrarniðurstaða -511.112 -617.521 -558.864 

Rekstrarniðurstaða sameiginlegs sveitarfélags yrði um -558.864 kr. á hvern 

íbúa. Það er 47.749 kr. óhagstæð breyting fyrir íbúa Svalbarðsstrandarhrepps 

en 58.660 kr. hagstæð breyting fyrir íbúa Grýtubakkahrepps. Aðeins í 4 

flokkum af 12 yrði rekstrarniðurstaða eftir sameiningu hagkvæm fyrir 

Svalbarðsstrandarhrepp. Þessir málaflokkar eru; fræðslu-, heilbrigðis, 

menningarmál og sameiginlegur kostnaður en þessir málaflokkar eru samt sem 

áður 82,5% af rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins. Fræðslumál væri áfram 

stærsti málaflokkurinn en íþrótta- og æskulýðsmál yrði sá næst stærsti. 

Sameiginlegur kostnaður yrði þriðji stærsti málaflokkurinn. 

Með mögulegri hagræðingu í málaflokkum mætti hins vegar spara rúmlega 46 

milljónir kr. eða um 62.800 kr. á hvern íbúa. Hins vegar er erfitt að negla niður 

hve mikið útgjöld kæmu til með að hækka á móti. Kannski þyrfti að bæta við 

starfsfólki á skrifstofu sveitarstjórnar og ráða lögbundinn skipulagsfulltrúa. 
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Óvíst er hve mikill kostnaður færi í endurskipulagningu aðal- og deiliskipulag 

ásamt fleiri þáttum. 

6.2. Stjórnsýsla 

Við sameiningu og með tillögum að hagræðingu í sameiginlegum kostnaði yrði 

einn sveitarstjóri í sveitarfélaginu. Hann myndi starfa með sjö manna 

sveitarstjórn. Áfengis- og vímuvarnarnefnd yrði færð undir fræðslu- 

æskulýðsnefnd og myndu sjö nefndarmenn starfa í henni. Félagsmála- og 

jafnréttisnefnd yrði fimm manna nefnd. Landbúnaðarnefnd yrði sameinuð 

atvinnu- og þróunarnefnd  og gert ráð fyrir fimm nefndarmönnum. Gert er ráð 

fyrir að skipulags- og umhverfisnefnd yrði sameinuð með fimm nefndarmenn. 

Menningarmálanefnd liti dagsins ljós en yrði hluti af bókasafnsnefnd með þrjá 

nefndarmenn.  Tveir menn yrðu í samvinnunefnd um svæðisskipulag 

Eyjafjarðar, einn í byggingarnefnd Eyjafjarðar og til einföldunar er gert ráð 

fyrir einum fulltrúa í skólanefnd Tónlistarskóla Eyjafjarðar. 

Fram hefur komið að staðsetning stjórnsýslu virðist hafa talsvert táknrænt gildi 

fyrir íbúa jafnvel þó fjarlægðir milli staða væru litlar. Grýtubakkahreppur hefur 

byggt upp meiri þjónustu þó ástæðan fyrir því sé væntanlega fjarlægðar 

munurinn frá Akureyri. Við sameiningu verður að teljast líklegt að ein 

aðalskrifstofa verði á öðrum hvorum staðnum og m.v. þjónustu og umfang 

sveitarfélaganna er líklegra að sá staður verði Grenivík.  

Lýðræði íbúa þyrfti samt sem áður ekki að skerðast þrátt fyrir fækkun 

sveitarstjórnar- og nefndarmanna. Í dag notast sífellt fleiri við rafræna 

samskiptamiðla auk þess er hægt að nálgast flestar upplýsingar og eyðublöð á 

rafrænan hátt. Sveitarstjóri getur einnig með lítilli fyrirhöfn verið til staðar 

einhverja daga í því sveitarfélagi sem ekki hefur aðalskrifstofu. 

6.3. Fjármál 

Rekstur 

Töluverður munur er á tekjum sveitarfélaganna. Tekjur Grýtubakkahrepps voru 

865.181 kr. á hvern íbúa árið 2009 en tekjur Svalbarðsstrandarhrepps 527.155 

kr. á hvern íbúa. Tekjur Grýtubakkahrepps eru því um 64% hærri. Munar þar 
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um 338.000 kr. á hvern íbúa. Helsti munur milli sveitarfélaganna eru aðrar 

tekjur þar sem Grýtubakkahreppur er með 653% hærri eða 261.761 kr. hærri á 

hvern íbúa. Helsta ástæðan fyrir þessu er sá arður sem sveitarfélagið fær af 

kvótaeign sinni en einnig vegna B-hluta starfsemi sinnar. Útsvartekjur voru 9% 

hærri í Grýtubakkahreppi sem bendir til þess að meðaltekjur séu hærri þar. 

Fasteignaskattur Svalbarðsstrandarhrepps var þó 10% hærri en 

Grýtubakkahrepps. Ástæðan er líklega sú að lóðir Vaðlaheiðinni eru dýrari en 

annarstaðar í sveitarfélögunum. 

Hér má sjá nánar hvernig tekjur sveitarfélaganna skiptast. 

Tafla 6: Tekjur Sveitarfélaganna árið 2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 
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Álagningarhlutfall útsvars var 13,28% hjá báðum sveitarfélögum og 

álagningarhlutfall fasteignaskatts vegna íbúðarhúsnæðis 0,35% hjá 

Svalbarðsstrandarhreppi og 0,40% hjá Grýtubakkahreppi. Vegna 

atvinnuhúsnæðis var hlutfallið 1% hjá Svalbarðsstrandarhreppi og 1,5% hjá 

Grýtubakkahreppi. Framlög til Grýtubakkahrepps úr jöfnunarsjóði var 31% 

hærra sem stafar helst af miklum mun á aukaframlögum til sveitarfélaganna. 

Við sameiningu sveitarfélaga breytist framlag úr jöfnunarsjóði ekkert fyrstu 

fimm árin vegna aðlögunartíma svokallaðs en líklegast mun framlag til 

grunnskólans lækka með auknum nemendafjölda. Erfitt er hinsvegar að 

fullyrða nokkuð hvað framlög úr Jöfnunarsjóði varðar því reglur um hann eru í 

endurskoðun. Almennt er þó búist við að framlög til smærri sveitarfélaga muni 

minnka. (Halldór Vídalín Kristjánsson, munnleg heimild, 28. apríl 2011).  

Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig framlög úr jöfnunarsjóði skiptust árið 

2009. 

  S S G G S+G S+G 
 Tekjur Heild Á íbúa Heild Á íbúa Heild Á íbúa 

Útsvar 119.042.000 287.541 106.088.000 314.801 225.130.000 299.774 

Framlög úr 
jöfnunarsjóði 69.759.000 168.500 74.225.000 220.252 143.984.000 191.723 

Fasteignaskattur 12.834.000 31.000 9.521.000 28.252 22.355.000 29.767 

Aðrar tekjur 16.607.000 40.114 101.732.000 301.875 118.339.000 157.575 

Samtals: 218.242.000 527.155 291.566.000 865.180 509.808.000 678.839 
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Mynd 22: Framlög úr jöfnunarsjóði (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Heildarútgjöld Grýtubakkahrepps eru 803.451 kr. á íbúa á móti 483.807 kr. á 

hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps. Útgjöld Grýtubakkahrepps eru því um 

66% hærri. Munar þar 319.644 kr. á hvern íbúa. Laun- og launatengd gjöld eru 

55% hærri hjá Grýtubakkahreppi, annar rekstrarkostnaður er 84% hærri og 

gjöld vegna afskrifta 88% hærri. Ástæðan fyrir miklum afskriftum 

Grýtubakkahrepps er margar nýjar byggingar eins og Dvalarheimilið 

Grenilundur og ný aðstaða íþróttahúss og sundlaugar (Guðný Sverrisdóttir, 

munnleg heimild, 27. apríl 2011). 

Hér má sjá nánar hvernig útgjöld sveitarfélaganna skiptast. 

Tafla 7: Útgjöld sveitarfélaganna árið 2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

  S S G G S+G S+G 

Gjöld Heild Á íbúa Heild Á íbúa Heild Á íbúa 
Laun- og 
launatengd 
gjöld 126.686.000 306.005 160.294.000 475.650 286.980.000 382.130 
Annar 
rekstrarkostn. 61.985.000 149.722 92.640.000 274.896 154.625.000 205.892 
Afskriftir 11.625.000 28.080 17.829.000 52.905 29.454.000 39.220 

Samtals: 200.296.000 483.807 270.763.000 803.451 471.059.000 627.242 

Við sameiningu og óbreytta stöðu þyrfti Grýtubakkahreppur að sætta sig við 

skertar tekjur á hvern íbúa. Heildartekjur sameinaðs sveitarfélags yrðu 678.839 

kr. á hvern íbúa. Tekjur Svalbarðsstrandarhrepps myndu hækka um 151.684 kr. 

á íbúa eða um tæp 29% en lækka um 186.342 kr. á íbúa hjá Grýtubakkahreppi 
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eða um 21,5%. Útgjöld Svalbarðsstrandarhrepps myndu aukast um 143.435 kr. 

á hvern íbúa eða um tæp 30%. Á móti myndu útgjöld Grýtubakkahrepps lækka 

um 176.209 kr. á hvern íbúa eða um tæp 22%. Hér má sjá nánar hvernig tekjur 

og gjöld voru á hvern íbúa í lok árs 2009 og hvernig staðan yrði við 

sameiningu og óbreyttar aðstæður.  

 

Mynd 23: Tekjur og gjöld sveitarfélaganna á hvern íbúa árið 2009 (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, 2010). 

Hjá Svalbarðsstrandarhreppi er mismunurinn á tekjum og gjöldum 43.348 kr. á 

hvern íbúa. Mismunurinn er 61.730 kr. á  hvern íbúa Grýtubakkahrepps. Við 

sameiningu verður mismunurinn 51.597 kr. á hvern íbúa þannig að m.v. þessa 

stöðu kæmi sameiningin sér betur fyrir Svalbarðsstrandarhrepp þar sem bilið 

milli tekna og gjalda myndi aukast. 

Ef hagræðing í fræðslumálum, heilbrigðismálum og sameiginlegum kostnaði 

skilar sér koma útgjöld sameinaðs sveitarfélags til með að lækka um sem 

nemur 62.835 kr. á hvern íbúa. Gjöldin yrðu þá um 564.407 kr. á hvern íbúa en 

líklega lækka tekjurnar smávægilega á móti. T.d. voru tekjur skrifstofu 

Grýtubakkahrepps 30.000 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins en aðeins 3.500 kr. 

á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps (Samband íslenskra Sveitarfélaga, e.d.) 

Efnahagur 

Eignir Grýtubakkahrepps voru rúmar 1,7 milljónir á hvern íbúa en eignir 

Svalbarðsstrandarhrepps voru rúmar 1,2 milljónir á hvern íbúa. Munurinn var 

503.691 kr. á hvern íbúa. Skuldir Grýtubakkahrepps voru hins vegar 675.750 

kr. hærri á íbúa og myndi því skuldir Svalbarðsstrandarhrepps aukast um 

303.233 kr. á íbúa við sameiningu eða um 286%. Skuldir Grýtubakkahrepps 
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eru helst tilkomnar vegna leiguíbúða þeirra en þær mundu lækka um 372.517 

kr. á hvern íbúa eða um tæp 48%. 

Tafla 8: Eignir, skuldir og eigið fé sveitarfélaganna árið 2009 (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, 2010). 

  S S G G S+G S+G 

  Heild Á íbúa Heild Á íbúa Heild Á íbúa 

Eignir 514.649.000 1.243.114 588.673.000 1.746.804 1.103.322.000 1.469.137 

Skuldir 43.909.000 106.060 263.470.000 781.810 307.379.000 409.293 

Eigið fé 470.740.000 1.137.054 325.203.000 964.994 795.943.000 1.059.844 

Við sameiningu myndu eignir íbúa Svalbarðsstrandarhrepps aukast um 18% 

eða 226.023 kr. á hvern íbúa en eignir íbúa Grýtubakkahrepps hins vegar 

minnka um 16% eða 277.667 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Þar sem skuldir Grýtubakkahrepps eru þetta háar en skuldir 

Svalbarðsstrandarhrepps þetta lágar gefur auga leið að sameining kæmi 

Grýtubakkahrepp vel því skuldir á hvern íbúa myndu lækka um 48%. Hins 

vegar kæmi það íbúum Svalbarðsstrandar ekki svo vel þar sem skuldir 

sveitarfélagsins myndu aukast um 286%.  

Hér er gott að líta á 

eigið fé 

sveitarfélaganna. 

Grýtubakkahreppur 

kæmi betur út úr 

sameiningu að þessu 

leiti þar sem eigið fé á 

hvern íbúa myndi 

hlutfallslega aukast 

um 10%. 

Svalbarðsstrandarhreppur 

kæmi verr út því eigið fé á 

hvern íbúa myndi hlutfallslega minnka um 7%. Eigið fé getur þó aldrei 

minnkað í raun og veru heldur er ég einungis verið að tala um hlutfallslegan 

mun. 
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Mynd 24: Eigið fé sveitarfélaganna árið 2009 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 
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Eignir Grýtubakkahrepps eru meiri en Svalbarðsstrandarhrepps en skuldirnar 

eru mun meiri. Eigið fé Svalbarðsstrandarhrepps verður að lokum töluvert 

hærra en Grýtubakkahrepps þannig að eiginfjárstaða Grýtubakkahrepps batnar 

til muna við sameiningu. 

Hér er oft notast við eiginfjárhlutfall en það sýnir hversu hátt hlutfall eigið fé er 

af heildarfjármagni og gefur því til kynna fjárhagslegan styrk. Eiginfjárhlutfall 

Svalbarðsstrandarhrepps fyrir A- og B-hluta var 0,91
6
 á móti 0,55

7
 hjá 

Grýtubakkahreppi. 

Annað gott mælitæki er veltufjárhlutfallið sem gefur til kynna hæfi til að inna 

af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu tólf mánuði. Ef hlutfallið er undir 1 

gefur það vísbendingu um greiðsluerfiðleika á næsta ári. Veltufé dugir þá ekki 

fyrir skammtímaskuldum. Veltufjárhlutfall Svalbarðsstrandarhrepps fyrir A- og 

B-hluta var 13,52
8
 á móti 1,93

9
 hjá Grýtubakkahreppi og eru því hvorugt 

sveitarfélag í hættu. 

Að lokum má nefna að ef nota ætti veltufé frá rekstri til að greiða niður allar 

skuldir Svalbarðsstrandarhrepps tæki það ekki nema 0,9
10

 ár á móti 6,1
11

 ári 

fyrir Grýtubakkahrepp. 

Hér má sjá töflu yfir fyrrgreindar lykiltölur. Upplýsingar eru fengnar úr 

ársreikningi sveitarfélaganna. 

Tafla 9: Lykiltölur beggja sveitarfélaga árið 2009 

Lykiltölur Svalbarðsstrandarhreppur Grýtubakkahreppur 

Eiginfjárhlutfall 0,91 0,55 

Veltufjárhlutfall 13,52 1,93 

Veltufé frá rekstri 0,9 6,1 

  

                                                 
6
 Eigið fé: 470.740.000 og eignir: 514.649.000 

7
 Eigið fé: 325.203.000 og eignir: 588.673.000 

8
 Veltufjármunir: 216.335.000 og skammtímaskuldir: 15.998.000 

9
 Veltufjármunir: 85.357.000 og skammtímaskuldir: 44.319.000 

10
 Skuldir og skuldbindingar: 43.909.000 og veltufé frá rekstri: 48.508.000 

11
 Skuldir og skuldbindingar: 263.472.000 og veltufé frá rekstri: 43.242.000 
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7. Niðurstöður  

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður skýrslunnar. Markmiðið er að leggja 

mat á það hver áhrif sameiningar yrðu á rekstur- fjármál, þjónustu og 

stjórnsýslu tveggja sveitarfélaga. Leitað er svara við rannsóknarspurningunni: 

Hver yrðu rekstrar- og fjárhagsleg áhrif sameiningar sveitarfélaganna?. 

Einnig er leitað svara við undir spurningunum: Hvaða rekstrarlegu áhrif getur 

hugsanleg sameining haft á þjónustu og er möguleiki á hagræðingu hennar? Og 

í hvaða þáttum stjórnsýslunnar er möguleiki að ná fram rekstrarlegri 

hagræðingu? 

7.1 Áætluð áhrif sameiningar 

Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur eru aðliggjandi sveitarfélög 

meðfram austanverðum Eyjafirðinum. Bæði teljast þau til landbúnaðarhreppa 

þó sjávarútvegurinn sé einnig stór þáttur í sögu Grýtubakkahrepps. 

Í raun eru þessi sveitarfélög mjög ólík sem skýrist helst með nálægðar 

Svalbarðsstrandarhrepps við Akureyri. Grýtubakkahreppur hefur byggt upp 

ýmsa þjónustu á borð við dvalarheimili og slökkviliðsþjónustu á meðan 

Svalbarðsstrandarhreppur kaupir hana að mestu af Akureyrarbæ. Það má því 

segja að fjarlægð sveitarfélaganna frá Akureyri hafi sína kosti og ókosti. 

Útgjöld til málaflokka eru sökum þessa talsvert ólík, þ.e. mun dreifðari hjá 

Grýtubakkahreppi. Sveitarfélögin standa bæði nokkuð vel fjárhagslega þó 

mikill munur sé á tekjum, eignum og skuldum. Stjórnsýslan er þó byggð upp 

með svipuðum hætti. 

7. 1.1. Málaflokkar 

Stærstu málaflokkar sveitarfélaganna hvað umfang og útgjöld varðar eru 

fræðslumál, íþrótta- og æskulýðsmál, félagsþjónustan og sameiginlegur 

kostnaður. 

Fræðslumál 

Við óbreyttar aðstæður yrðu fræðslumál 62% af heildarútgjöldum sameinaðs 

sveitarfélags eða 385.497 kr. á íbúa. Grunnskólinn yrði 44% af 

heildarútgjöldum eða 281.300 kr. á íbúa og leikskólinn 13% eða 85.836 kr. á 
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hvern íbúa. Sameining mundi ekki breyta miklu í útgjöldum á hvern íbúa við 

óbreyttar aðstæður. Hins vegar verða til ýmsir möguleikar á hagræðingu. 

Í leikskólanum má ná fram hagræðingu með því að hafa einn sameiginlegan 

leikskólastjóra fyrir báða leikskólanna. Þannig mætti spara um 7.800 kr. á 

hvern íbúa. Þá yrðu heildarútgjöld til leikskólans um 78.000 kr. á íbúa. 

Með því að halda báðum grunnskólum starfandi má áætla að hægt væri að 

fækka stöðugildum um 4 auk skólastjóra. Þannig yrðu stöðugildin samtals um 

22,6 sem gerir 4,9 nemendur á hvert stöðugildi miðað við 110 nemendur. Með 

þessu yrði hagræðingin um 22.500 kr. hvern á íbúa.  

Í sameiginlegum grunnskóla má gera ráð fyrir um 18 stöðugildum eða fækkun 

um 8,6 stöðugildi. M.v. 110 nemendur yrðu um 6 nemendur á hvert stöðugildi. 

Gróft reiknað gæti þessi fækkun stöðugilda sparað sveitarfélögunum um 

33.700 kr. á íbúa. Með því að sameina grunnskólana yrðu heildarútgjöld til 

grunnskólans þá 239.100 kr. á hvern íbúa. 

Heildarútgjöld til fræðslumála yrðu með þessum tillögum 351.800 kr. á hvern 

íbúa sveitarfélagsins og rekstrarniðurstaðan -324.353 kr. á íbúa. 

Varlega þyrfti að fara í allar breytingar á högum grunn- og leikskólans þar sem 

íbúar beggja sveitarfélaga litu á starfsemina mjög jákvæðum augum samkvæmt 

rannsókn sem kom út árið 2004.  

Félagsþjónusta 

Við óbreytt fyrirkomulag yrðu, við sameiningu, útgjöld á hvern íbúa 25.935 kr. 

Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps þyrftu að sætta sig við 63% útgjaldaaukningu en 

útgjöld Grýtubakkahrepps myndu hins vegar lækka um 32%. Því má segja að 

sameining gæti komið sér vel fyrir Grýtubakkahrepp. Rekstrarniðurstaða 

sameinaðs sveitarfélags yrði -21.997 kr. á hvern íbúa sem er hlutfallslega 

keimlík breytingunni á útgjöldum sveitarfélaganna.  

Eins og áður kom fram færist hallarekstur Dvalaheimilisins Grenilundur á 

félagsþjónustuna. Heimilið getur þjónustað fleiri skv. sveitarstjóra 

Grýtubakkahrepps og ætti því hallinn að minnka ef aldraðir 

Svalbarðsstrendingar myndu nýta sér þá þjónustu í stað þess að leita til 

Akureyri. Um leið væri þá hægt að spara þann kostnað sem 
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Svalbarðsstrandarhreppur greiðir til Akureyrarbæjar sem færist á málaflokkinn 

heilbrigðismál. 

Íbúar Grýtubakkahrepps voru mun ánægðari með félagsþjónustuna en íbúar 

Svalbarðsstrandarhrepps þannig að þó svo kostnaður þess síðarnefnda kæmi til 

með að hækka gætu áhrifin haft jákvæð áhrif á íbúa hans.  

Íþrótta- og æskulýðsmál 

Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps þyrftu að sætta sig við verri rekstrarniðurstöðu 

eftir sameiningu. Málaflokkurinn yrði um 85% dýrari eða um 24.500 kr. á 

hvern íbúa. Niðurstaðan batnar þó um 36% eða 30.100 á hvern íbúa 

Grýtubakkahrepps. Má því telja að sama sé upp á teningnum hér og í 

félagsþjónustunni að meiri íbúafjöldi kæmi Grýtubakkahreppi vel til að standa 

að þeim kostnaði sem fylgir málaflokknum. Að öðru leyti er ekki um mikla 

rekstrarhagræðingu að ræða. 

Hreinlætismál 

Í sorphirðu hefur sameinað sveitarfélag möguleika á sparnaði með að bæta 

verkefnum á starfsmenn Grýtubakkahrepps sem annast málið. Annar 

möguleikinn væri að bjóða út þjónustuna og reyna að fá lægra verð vegna 

meira umfangs. Meira umfang getur einnig lækkað kostnað vegna flutnings 

dýrahræja. Að öðru leiti er ekki um mikla hagræðingu að ræða. 

Heilbrigðismál 

Hagræðing er möguleg í heilbrigðismálum, eins og áður kom fram, ef 

Svalbarðsstrendingar sæju sér fært að nýta þá þjónustu sem Grýtubakkahreppur 

hefur byggt upp. Þannig myndi Dvalarheimilið Grenilundur nýtast betur. Með 

því að nýta Dvalarheimilið Grenilund væri hægt að spara kostnað sem 

Svalbarðsstrandarhreppur greiðir Akureyrarbæ. Hér erum við að tala um 

1.547.118 kr. eða 3.737 kr. á hvern íbúa miðað við árið 2009. 

Umferðar- og samgöngumál 

Með sameiningu væri kominn grundvöllur fyrir almenningssamgöngum milli 

Grenivíkur, Svalbarðseyrar og Akureyrar og til lengri tíma litið er möguleiki að 

sá þáttur gæti staðið undir sér gegn réttu gjaldi. Nú þegar er nefnd að vinna að 

sameiginlegri lausn sveitarfélaga á starfssvæði Eyþings varðandi 



77 

almenningssamgöngur (Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hf., 2009). Að öðru 

leyti er hagræðing ólíkleg í málaflokknum. 

Brunavarnir og almannavarnir 

Til að byrja með er hagræðing ekki fyrirséð en til lengri tíma mætti 

endurskipuleggja brunavarnir sveitarfélagsins með það að leiðarljósi að lækka 

þann kostnað sem fer í slökkviliðsþjónustu Grýtubakkahrepps. 

Skipulags og byggingamál 

Við sameiningu væri kominn grundvöllur fyrir ráðningu skipulagsfulltrúa og 

má ætla að kostnaður til málaflokksins kæmi til með að hækka tímabundið til 

að byrja með vegna endurskipulagningar aðal- og deiliskipulags. Hagræðing er 

ekki fyrirséð heldur þvert á móti kæmi kostnaður til málaflokksins líklega til að 

hækka. 

Sameiginlegur kostnaður 

Við óbreytt fyrirkomulag myndi rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnaðar 

ekki breytast mikið við sameiningu en rekstrarniðurstaðan yrði -44.470 kr. á 

íbúa. Hagræðingin felst í því að fækka sveitarstjórum úr tveimur í einn, velja 

aðra hvora skrifstofuna sem aðalskrifstofu sveitarstjórnar og fækka nefndum og 

nefndarmönnum. Með sameiningu má einnig spara kostnað vegna 

endurskoðunar. 

Samtals gæti þessi hagræðing numið um 17.620 kr. á hvern íbúa. 

Rekstrarniðurstaða yrði við þessar breytingar um -26.850 kr. á hvern íbúa. 

Aðrir málaflokkar 

Hagræðing er ekki fyrirséð í umhverfismálum, menningarmálum og 

atvinnumálum en sameinað sveitarfélag hefur þó meira bolmagn og því meiri 

möguleika á að vinna saman að stærri verkefnum í þessum málaflokkum.  

Við óbreyttar aðstæður yrði rekstrarniðurstaða sameinaðs sveitarfélags -

558.864 kr. á hvern íbúa. Það væri 9,34% neikvæð breyting fyrir 

Svalbarðsstrandarhrepp en 9,5% jákvæð breyting fyrir Grýtubakkahrepp. 

Á næstu mynd má sjá hvernig rekstrarniðurstaða nýs sveitarfélags kemur til 

með að líta út við óbreyttar aðstæður sem og með áætlaðri hagræðingu. 
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Hagræðingin er þó birt með fyrirvara. Samtals er gert ráð fyrir um 46 milljóna 

kr. hagræðingu eða um 62.800 kr. á hvern íbúa nýs sveitarfélags. 

Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins yrði með þessari hagræðingu -496.029 kr. á 

hvern íbúa.  

Krónutölur eru reiknaðar miðað við íbúafjölda upp á 734.  

Tafla 10: Rekstrarniðurstaða eftir málaflokkum fyrir og eftir áætlaða hagræðingu í kr. á 
íbúa. 

Málaflokkar 

Niðurstaða 

fyrir 

hagræðingu 

Áætluð 

hagræðing 

Niðurstaða 

eftir 

hagræðingu 

Fræðslumál -365.831 41.478 -324.353 

Félagsþjónusta -21.998   -21.998 

Íþrótta- og æskulýðsmál -53.083   -53.083 

Hreinlætismál -7.496   -7.496 

Heilbrigðismál -2.199 3.737 1.538 

Umhverfismál -8.812   -8.812 

Menningarmál -9.342   -9.342 

Umferðar- og samgöngumál -14.164   -14.164 

Bruna- og almannavarnir -10.850   -10.850 

Skipulags- og byggðarmál -12.360   -12.360 

Atvinnumál -8.259   -8.259 

Sameiginlegur kostnaður -44.470 17.620 -26.850 

Rekstrarniðurstaða -558.864 62.835 -496.029 

7.1.2. Stjórnsýsla 

Staðsetning stjórnsýslunnar er mikilvæg ákvörðun sérstaklega þegar litið er til 

viðhorfs íbúanna. Við sameiningu verður að teljast líklegt að aðalskrifstofa 

verði á Grenivík m.v. umfang sveitarfélaganna og þá þjónustu sem 

Grýtubakkahreppur hefur þegar byggt upp. Þar væri einn sveitarstjóri og sjö 

manna sveitarstjórn. Aðrar nefndir yrðu 8 talsins með 29 nefndarmenn. 

7.1.3. Fjármál 

Rekstur 

Við sameiningu lækka tekjur Grýtubakkahrepps um 186.000 kr. á hvern íbúa 

en hækka um 150.000 kr. fyrir hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps. Tekjur 

sameinaðs sveitarfélags yrði við óbreyttar aðstæður um 679.000 kr. á hvern 

íbúa. Þar af væru útsvarstekjur um 300.000 kr. á íbúa, fasteignaskattur yrði um 

30.000 kr. á íbúa og aðrar tekjur um 158.000 kr. á íbúa. Framlög úr 
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jöfnunarsjóði yrðu um 192.000 kr. á hvern íbúa en sameiningin hefur ekki áhrif 

á framlagið fyrr en fimm árum eftir sameiningu. Þá kæmu þau líklega til með 

að lækka eitthvað vegna hærri nemendafjölda ásamt því að útgjaldaframlag 

Grýtubakkahrepps er frekar hátt en kæmi til með að lækka eftir sameiningu. 

Rétt er þó að hafa fyrirvara varðandi framlög úr Jöfnunarsjóði vegna 

endurskoðunar á úthlutunarreglum. 

Það kemur ekki á óvart að útgjöld Grýtubakkahrepps eru 66% hærri þar sem 

tekjurnar eru 64% hærri. Við óbreyttar aðstæður yrðu útgjöld eftir sameiningu 

um 630.000 kr. á hvern íbúa. Útgjöld á hvern íbúa Svalbarðsstrandarhrepps 

myndu aukast um tæp 30% en útgjöld á íbúa Grýtubakkahrepps myndu hins 

vegar lækka um tæp 22% Laun og launatengd gjöld yrðu um 380.000 kr. á íbúa 

en þau útgjöld geta lækkað ef til tekst að hagræða í fræðslumálum og 

sameiginlegum kostnaði. Annar rekstrarkostnaður yrði rúmlega 200.000 kr. á 

íbúa eða um 37% hærri á íbúa Svalbarðsstrandarhrepps en 25% lægri á hvern 

íbúa Grýtubakkahrepps. Afskriftir yrðu um 40.000 kr. á hvern íbúa eftir 

sameiningu. 

Mismunurinn á milli tekna og gjalda myndi aukast hjá Svalbarðsstrandarhreppi 

svo að því leiti kæmi sameiningin sér betur fyrir þá. 

Efnahagur 

Virði eigna kæmu til með að minnka um 16% fyrir hvern íbúa 

Grýtubakkahrepps en skuldir þeirra myndu hins vegar lækka um 48% þar sem 

Svalbarðsstrandarhreppur skuldar mjög lítið m.v. íbúafjölda. Eignir 

Svalbarðsstrandarhrepps myndu aukast um 18% og skuldir um 286%. Við 

sameiningu yrðu eignir sveitarfélagsins 1.469.000 kr. á hvern íbúa og 

skuldirnar 409.000 kr. Eigið fé yrði því 1.060.000 kr. á hvern íbúa og myndi 

aukast um 10% fyrir íbúa Grýtubakkahrepps en minnka um 7% fyrir íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps. 

Eiginfjárhlutfall sameinaðs sveitarfélags yrði 0,72
12

 eða 72%. Hlutfall skulda 

af eignum væri þá að sama skapi tæp 28%. Sveitarfélagið ætti því vel fyrir 

skuldum sínum. 

                                                 
12

 Eigið fé: 795.943.000 og eignir: 1.103.322.000 
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Veltufjárhlutfall sameinaðs sveitarfélags yrði 5,0
13

 svo sveitarfélagið ætti ekki í 

vandræðum með að greiða nauðsynlegar skuldir næstu mánuði. 

Veltufé frá rekstri sameinaðs sveitarfélags yrði 3,35
14

 sem merkir að það tæki 

sveitarfélagið aðeins 3,35 ár að greiða niður allar skuldir þess. 

Hér má sjá lykiltölur sveitarfélaganna og hvernig þær koma til með að líta út 

eftir sameiningu.  

Tafla 11: Lykiltölur fyrir og eftir sameiningu sveitarfélaganna. 

Lykiltölur S G Hið nýja sveitarfélag 

Eiginfjárhlutfall 0,91 0,55 0,72 

Veltufjárhlutfall 13,52 1,93 5 

Veltufé frá rekstri 0,9 6,1 3,35 

 

  

                                                 
13

 Veltufjármunir: 301.692.000 og skammtímaskuldir: 60.317.000 

14
 Skuldir og skuldbindingar: 307.381.000 og veltufé frá rekstri: 91.750.000 
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Lokaorð 

Ýmsar ástæður geta legið að baki í sameiningum sveitarfélaga. Í einhverjum 

tilfellum er það vegna slæmrar fjárhagsstöðu eða einfaldlega til hagræðingar en 

útgangspunkturinn hlýtur að vera að bæta þjónustustig sveitarfélagsins. Ólíkt 

fyrirtækjum er það ekki markmið sveitarfélaga að skila hagnaði heldur einmitt 

að bjóða íbúum þess upp á góða þjónustu sem eykur lífsgæði þeirra. Í 

sveitarfélögunum búa í dag 334 í Grýtubakkahreppi og 400 í 

Svalbarðsstrandarhreppi. Samtals yrði því til 734 íbúa sveitarfélag með tvo 

byggðarkjarna en annars á víðáttu miklu svæði. 

Tvö umrædd sveitarfélög standa nokkuð vel fjárhagslega og virðast íbúar þeirra 

vera þokkalega ánægðir með þá þjónustu sem sveitarfélögin bjóða upp á. Út frá 

þessu má ætla að viðhorf íbúanna til sameiningar sé ekki mjög jákvætt. 

Samkvæmt könnun sem gerð var á tíu sveitarfélögum árið 2004 voru aðeins 

19,4% íbúa Grýtubakkahrepps með sameiningu en þó 38,2% íbúa 

Svalbarðsstrandarhrepps. Ástæðan fyrir því er þó að þá var spurt um 

sameiningu allra sveitarfélaga í Eyjafirði. Það má þó greina ákveðna neikvæðni 

í garð sameiningar þar sem 71% íbúa Grýtubakkahrepps voru á móti henni og 

50% íbúa Svalbarðsstrandarhrepps (Grétar Þór Eyþórsson, 2005). Líklega má 

telja að ástæðan fyrir þessari miklu neikvæðni sé einmitt vegna fjárhagsstöðu 

sveitarfélaganna. 

Hvað sem því líður þá er afstaða höfundar til sameiningar fremur jákvæð. Við 

sameiningu verða til ýmsar leiðir til samstarfs og hagræðingar í málaflokkum 

auk þess sem þeir verða hagstæðari þegar útgjöld til þeirra eru reiknuð miðað 

við íbúafjölda. Eftir að hafa skoðað efnahag sveitarfélaganna kemur í ljós að 

saman hafa sveitarfélögin jafna eigna og skuldastöðu sína þannig að skuldir 

Grýtubakkahrepps minnka og eignir Svalbarðsstrandarhrepps aukast. Sama er 

uppi á teningnum þegar skoðaðar eru tekjur og gjöld sveitarfélaganna. Tekjur 

Svalbarðsstrandarhrepps aukast og gjöld Grýtubakkahrepps koma til með að 

lækka þegar þau eru reiknuð miðað við íbúafjölda. 

Höfundur telur því að sveitarfélögin ættu að ígrunda afstöðu sína til 

sameiningar vel og á hlutlausan hátt með það að leiðarljósi að vinna saman að 

því að bæta þjónustu til íbúanna á hagstæðari hátt en nú er.  
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Viðaukar 

Viðauki 1: Dagbók höfundar 

Vikan 2. til 9. mars:  

Fór á fund með Helga Gestsyni þar sem hugmynd kom að verkefninu. Helgi 

benti á dr. Grétar Þór Eyþórsson og ræddum við ýmsar hugmyndir. 

Niðurstaðan var lestrarefni og áframhaldandi samband okkar á milli og fundur 

að viku liðinni. Að lestri loknum var ákveðið efni skýrslunnar. Uppkast að 

beinagrind gerð ásamt sögu hreppanna. Einnig var talverð heimildaleit gerð. 

Vikan 9. til 16. mars:  

Inngangur var unnin í vikunni ásamt rannsóknarferlinu. 

Unnið var við sögu og þróun sveitarfélaga, hvernig tekjustofn þeirra virkar sem 

og hver hlutverk þeirra eru. Einnig var farið í þróun sameiningar sveitarfélaga, 

ástæður þeirra sem og viðhorf til þeirra. Auk þess var skoðað hvaða áhrif fyrr 

sameiningar höfðu. Allt gekk þetta ágætlega en farið verður aftur yfir málin 

þegar ritgerðin er komin lengra á veg.  

Það á einnig við um rannsókn á Svalbarðsstrandarhreppi en áfram var unnið í 

sögu hreppsins og íbúaþróun. Reynt að gera atvinnugreiningu á svæðinu. 

Líklega best að ná tali á sveitastjóra í sambandi við það. Loks voru málaflokkar 

sveitarfélagsins teknir fyrir og fundnir tölulegir þættir yfir rekstur þeirra fyrir 

árið 2009. 

Verkefni var skilað í fyrsta sinn til leiðbeinanda í lok vikunnar. 

Ég mun hafa minni tíma til umráða í næstu viku svo afköst verða væntanlega 

minni. 

Vikan 16. til 23. mars: 

Þann 18. fékk ég athugasemdir frá Grétari. Þær voru mjög gagnlegar og einmitt 

það sem ég þurfti. Hins vegar náði ég ekki að vinna eins mikið og ég vildi og 

náði því aðeins hluta endurbóta sem Grétar benti á. Einungis var unnið að 

endurbótum að fræðilegum hluta ritgerðarinnar. 
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Vikan 23. til 30. mars: 

Áframhaldandi vinna við lagfæringar á fræðilega hluta ritgerðarinnar. Sem og 

við málaflokka sveitarfélaganna. Aðallega þó unnið við tölulegar upplýsingar 

úr Árbók sveitarfélaga og árreikningum sveitarfélaganna.  

Vikan 30. mars til 6. apríl: 

Ekkert unnið við ritgerð sökum vinnuferðar úr bænum. 

Vikan 6. til 13. apríl:  

Unnið að lagfæringum hér og þar og hafist handa við samanburð 

sveitarfélaganna. 

Vikan 13. til 20. apríl:  

Unnið að samanburði sveitarfélaganna. Viðtal tekið við sveitarstjóra 

Svalbarðsstrandarhrepps. Þarf líklega að taka annað viðtal við hann sökum 

tímaleysis í fyrra viðtali. 

Vikan 20. til 27. apríl: Áframhaldandi vinna að samanburði sveitarfélaganna.  

Viðtal tekið við sveitarstjóra Grýtubakkahrepps. Út frá því viðtali þurfti að gera 

ýmsar úrbætur á kaflanum um hreppinn. 

Vikan 27. til 4. maí: Unnið við niðurstöður og lagfæringar vegna leiðbeininga 

frá Grétari. Hringt í jöfnunarsjóð og beðið um upplýsingar um hvernig 

framlagið liti út eftir sameiningu. Sú sem vinnur helst við það mál var í leyfi 

svo lítil svör fengust við fyrirspurninni. Póstar sendir á sveitarstjóra varðandi 

stjórnsýsluna og kostnað hennar. 

Vikan 4. til 14. maí: Áframhaldandi vinna við niðurstöður. Ritgerðin send í 

yfirlestur til Helga Baldurssonar. Síðan til Jóns Hróa Finnssonar og Einars Má 

Sigurðarsonar. Unninn var útdráttur, bæði á íslensku og ensku og loks lokaorð. 

Verkefni skilað til Grétars væntanlega í síðasta sinn. 

Unnið við ábendingar Grétars ásamt lagfæringum eftir yfirlestur Einars Má. Í 

lok vikunnar var svo farið yfir tæknilega atriði heimildaskráningar. 

Verkefni í útprentun 12. maí.  
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Viðauki 2:  

Hér má sjá atvinnuleysi Akureyrarkaupstaðar frá árinu 2000 til ársins 2010. 

Upplýsingar eru fengnar frá Vinnumálastofnun. 

 

Mynd 25: Atvinnuleysi á Akureyri (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Rekstrarniðurstaða Svalbarðsstrandarhrepps og Grýtubakkahrepps í 

félagsþjónustu árið 2009. Upplýsingar eru fengnar frá upplýsingaveitu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Mynd 26: Rekstrarniðurstaða félagsþjónustu beggja sveitarfélaga árið 2009 (e.d.). 
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Launatafla og áætluð hagræðing af sameiningu grunnskólanna Upplýsingar 

voru fengnar frá heimasíðu Kennarasambands Íslands og stéttarfélagsins 

Einingar-Iðju. Fjöldi starfsmanna er hér táknaður stm. 

Tafla 12: Áætlaður sparnaður af sameiningu grunnskólanna (Eining-Iðja, e.d. og 
Kennarasamband Íslands, e.d.-b,-c.). 

Starfsfólk Launabil Áætluð laun Stöðugildi Sparnaður 

Kennarar 211 - 455.000 330.000 3 990.000 
Námsráðgjafi/sérkennari 279 - 347.000 314.000 1 314.000 
Skólaliði 181 - 197.000 185.000 2 370.000 
Umsjónarmaður vistunar í 
hálfu starfi 97 - 145.000 121.000 1 121.000 
Húsvörður 187 - 201.000 190.000 1 190.000 
Skólastjóri 348 - 635.000 490.000 1 490.000 
Aðstoðarskólastjóri 305 - 524.000 415.000 1 -415.000 

    Sparnaður á mánuði: 2.060.000 

    Sparnaður á ári: 24.720.000 
    Sparnaður á íbúa (734): 33.678 

 

Launatafla og áætluð hagræðing því að halda báðum grunnskólum starfandi. 

Upplýsingar voru fengnar frá heimasíðu Kennarasambands Íslands og 

stéttarfélagsins Einingar-Iðju. 

Tafla 13: Áætluð hagræðing grunnskólanna (Kennarasamband Íslands, e.d.-b,-c.) 

Starfsfólk Launabil Áætluð laun Stöðugildi Sparnaður 

Kennarar 211 - 455.000 330.000 3 990.000 
Námsráðgjafi/sérkennari 279 - 347.000 314.000 1 314.000 
Skólastjóri 348 - 635.000 490.000 1 490.000 
Aðstoðarskólastjóri 305 - 524.000 415.000 1 -415.000 

    Sparnaður á mánuði: 1.379.000 

    Sparnaður á ári: 16.548.000 
    Sparnaður á íbúa (734): 22.545 

 


