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Útdráttur 
Við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2011 gerðu flest sveitarfélög, sem svöruðu 
könnuninni, ráð fyrir töluverðri hagræðingu. Almennt var mikil samvinna á milli 
minni- og meirihluta og embættismanna við þessa vinnu. Íbúarnir voru almennt 
ekki hafðir með í ráðum við undirbúning fjárhagsáætlunar hjá meirihluta 
sveitarfélaganna þó svo að stór hluti þeirra hafi aukið samráð við gerð 
fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið 2011.  Þau sveitarfélög sem höfðu samráð við íbúa 
töldu að það hefði skilað betri niðurstöðum.   

Launakostnaður er stór hluti af útgjöldum sveitarfélaga og því er ekki óeðlilegt að 
um helmingur sveitarfélaganna geri ráð fyrir breytingum á mannahaldi. Margir 
málaflokkar sem sveitarfélögin annast eru umfangsmiklir og oft er erfitt fyrir 
fámenn sveitarfélög að framkvæma slík verkefni.  Því hafa mörg sveitarfélög horft 
til samvinnu sveitarfélaga. Mörg sveitarfélög hafa rætt samvinnu við önnur 
sveitarfélög og 8% sveitarfélaganna hafa hafið samvinnu við önnur sveitarfélög. 
Þeir málaflokkar þar sem samvinna er talin skila mestum ávinningi eru málefni 
fatlaðra, félagsleg ráðgjöf og sérfræðiþjónusta.     

Sveitarfélögin íhuga að taka upp breytt vinnubrögð á fleiri vegu en með aukinni 
samvinnu. Margar hagræðingaraðgerðir komu fram í málaflokkunum sem fjallað 
er um í þessari skýrslu. Helstu flokkarnir eru sem hér segir: félagsþjónusta, 
stjórnsýsla, fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsmál.  Sveitarfélögin horfðu 
til sparnaðar í mörgum málaflokkum við vinnu við fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 
en flest þeirra horfðu til fræðslumálanna. 

Spurt var um þær aðgerðir sveitarfélaganna sem skiluðu hlutfallslega mestri 
hagræðingu.  Í ljós kom að þær aðgerðir sem skiluðu mestu voru fækkun 
starfsmanna, breytingar innan fræðslumála, launalagfæringar og minnkun fastrar 
yfirvinnu. Í könnuninni var einnig spurt um aðgerðir sveitarfélaganna sem 
heppnuðust vel og þau vildu ráðleggja öðrum sveitarfélögum að skoða. Fá svör 
komu við þessari spurningu en tekið var fram að fara verði í hagræðingaraðgerðir í 
samvinnu og sátt við samfélagið og að aðkoma íbúanna hafi skilað miklum 
stuðningi við þær aðgerðir sem farið var í.  Sveitarfélögin mæla með mörgum 
aðgerðum innan fræðslumálanna svo sem sameiningu grunn- og leikskóla, fækkun 
kennslustunda og fleira.  Einnig er tekið fram að sameining nefnda hafi heppnast 
vel sem og sorpflokkun og það að hætta að veita staðgreiðsluafslátt af 
fasteignagjöldum.  
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Inngangur 
Breyttar forsendur í efnahagsástandi samfélagsins hafa haft veruleg áhrif á rekstur 
sveitarfélaga.  Hlutverk sveitarfélaga er að veita íbúum þjónustu af ýmsum toga. 
Hluti hennar er lögbundin eða þess eðlis að hún verður ekki skorin verulega niður 
eða lögð af þótt rekstrarforsendur verði lakari. Þar má nefna sem dæmi starfsemi 
grunnskóla, leikskóla og félagsþjónustu sveitarfélaga svo minnst sé á stærstu 
einstaka málaflokka í starfsemi sveitarfélaganna. Sveigjanleiki í starfsemi 
sveitarfélaga er því tiltölulega lítill þegar hann er borinn saman við aðra starfsemi. 
Þegar rekstrarafkoma sveitarfélaga versnar þá er það hlutverk hlutaðeigandi 
sveitarstjórna að leita leiða til betri nýtingar þeirra fjármuna sem tiltækir eru. 
Markmiðið er að standa vörð um grunnþjónustu sveitarfélaga á eins hagkvæman 
og skilvirkan hátt og mögulegt er.  

Leiðir sveitarstjórna að þessu marki eru án efa mismunandi þar sem forsendur eru 
ólíkar og aðstæður breytilegar frá einu sveitarfélagi til annars. Þrátt fyrir það geta 
sveitarfélögin lært margt hvert af öðru, fengið nýjar hugmyndir með því að sjá 
hvernig aðrir leysa viðfangsefnin eða kallað fram umræðu um nýjar lausnir með 
hliðsjón af reynslu annarra.  

Samband íslenskra sveitarfélaga tók ákvörðun um að kanna meðal sveitarfélaga á 
Íslandi til hvaða aðgerða þau hafi gripið í tengslum við undirbúning og afgreiðslu 
fjárhagsáætlana fyrir árið 2011. Ástæða þess var meðal annars sú að allmargar 
fyrirspurnir höfðu borist frá sveitarfélögum vítt um landið um hvort slík samantekt 
væri fyrir hendi. Markmið þessarar könnunar er tvennskonar:  

1. Fá yfirlit um til hvaða aðgerða sveitarfélögin hafa verið að grípa til 
að hagræða í starfsemi sinni.  

2. Gera niðurstöður þessarar samantektar aðgengilegar fyrir öll 
sveitarfélög á vef sambandsins. Þannig hafa þau möguleika á að 
læra hvert af öðru til frekari þróunar og aðlögunar á starfsemi sinni 
í tengslum við breytt rekstrarumhverfi.  Með þessu er verið að 
auðvelda sveitarstjórnum hagræðingaraðgerðir og 
endurskipulagningu á ýmsum rekstrarþáttum með því að læra hvert 
af öðru.   

Þegar miklar breytingar eru í farvatni á vinnulagi eða skipulagi sem eiga að leiða 
til hagræðingar er mikilvægt að árangur og niðurstaða þeirra liggi fyrir. Oft þarf að 
taka erfiðar ákvarðanir og mikilvægt er að afleiðingar þeirra séu hugsaðar og 
útfærðar allt til enda. Það getur gert ákvörðunina auðveldari og komið í veg fyrir 
að röng eða illa ígrunduð ákvörðun sé tekin. 

Í þessari skýrslu verður farið yfir niðurstöður rafrænnar spurningakönnunar sem 
var send út á sveitarfélögin þann 1. febrúar 2011. Könnuninni var fylgt eftir með 
tölvupósti og úthringingum. Lokað var fyrir frekari svör 1. mars 2011. 

Alls svöruðu 26 sveitarfélög könnuninni. Af þeim voru 14 með færri en 1.500 
íbúa, tíu á milli 1.500-5.000 íbúa og tvö yfir 5.000 íbúum.  Sveitarfélögin þurftu 
ekki að svara öllum spurningunum og það skal hafa í huga við lestur þessarar 
skýrslu.  
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Pólitísk stefnumörkun 
Pólitísk stefnumörkun er grundvöllur þess að sveitarfélög geti náð árangri í þeim 
verkefnum sem þau taka sér fyrir hendur. Í dag snúast þau verkefni mikið um 
hagræðingu og sparnað. Til að ná fram hagræðingu og sparnaði er mikilvægt að 
skipuleggja hvert á að stefna og hvernig á að ná settu marki. Af þeim 
sveitarfélögum sem svöruðu könnuninni sögðu 15 að sérstök áætlun hafi verið sett 
upp fyrir vinnulag og vinnutilhögun við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011. 

Mynd 1: Tók sveitarstjórn formlega ákvörðun um hagræðingu og sparnað? 
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Á mynd 1 sést að um 62% sveitarfélaga sem svöruðu könnuninni tóku formlega 
ákvörðun um hagræðingu og sparnað.  Þrátt fyrir að 62% sveitarstjórna hafi tekið 
formlega ákvörðun um slíkt þá settu einungis 42% sveitarstjórna sér ákveðin 
markmið um heildarsparnað við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011.  

Áherslur sveitarstjórna geta verið misjafnar og þær horfa til mismunandi 
málaflokka þegar hugað er að hagræðingu.  Á mynd 2 má sjá hvernig pólitísk 
stefnumótun sveitarstjórnarmanna beindist að  ákveðnum málaflokkum en um 
62% svarenda töldu svo vera.   

Mynd 2: Málaflokkar sem hagræðing beindist helst að 
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Fyrir liggur að unnið var að hagræðingu á misjöfnum sviðum en algengast var að 
sveitarfélögin beindu hagræðingaraðgerðum sínum að fræðslumálum sem er 
stærsti málaflokkur sveitarfélaganna.  

7 

 



8 

 

Hvernig er unnið að hagræðingaraðgerðum? 
Við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2011 virðist skv. fyrirliggjandi upplýsingum 
hafa verið töluverð samstaða og samstarf í sveitarstjórnum sem líkist meira þeirri 
hefð fyrir samstöðustjórnmálum sem er í nágrannalöndum okkar fremur en 
átökum milli meiri- og minnihluta eins og oft hefur verið áberandi í sumum 
sveitarstjórnum hér á landi undanfarin ár.1  

Í því árferði sem er til staðar í dag hafa margar sveitarstjórnir þurft að taka 
ákvörðun um ákveðnar hagræðingaraðgerðir og niðurskurð.  Aðferðir 
sveitarstjórna til að ná fram hagræðingarmarkmiðum sínum eru misjafnar. 
Meirihluti sveitarstjórna ræddi við nefndir og framkvæmdastjóra 
sviða/forstöðumenn þegar hagræðingaraðgerðir voru til umræðu líkt og má sjá á 
mynd 3.   

 

Mynd 3: Sveitarfélög sem ræddu hagræðingaraðgerðir við nefndir og framkvæmdastjóra 
sviða/forstöðumenn. 
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Misjafnt var hvernig sveitarstjórnir höguðu þessum málum.  Sumstaðar var 
framkvæmdastjórum sviða/forstöðumönnum tilkynnt að gæta yrði aðhalds en ekki 
farið í formlegar hagræðingarviðræður.  Í flestum sveitarfélögunum lögðu 
framkvæmdastjórar sviða fram lista yfir mögulegar leiðir til sparnaðar og 
hagræðingar. Í nokkrum sveitarfélögum leiddu þessir aðilar hins vegar 
hagræðingaraðgerðirnar í samráði við forstöðumenn stofnana og 
framkvæmdastjóra sveitarfélaga. 

Aðkoma minnihluta sveitarstjórna að umræðu og útfærslu á 
hagræðingaraðgerðum var einnig misjöfn eins og gefur að skilja.  Í sjö 
sveitarfélögum sem svöruðu spurningalistanum var enginn minnihluti eða ekki 
starfað í meiri- og minnihluta.  Eitt sveitarfélag sagði að aðkoma minnihluta 
sveitarstjórnar hafi verið engin og annað sveitarfélag sagði að aðkoma 
minnihlutans hafi ekki verið með formlegum beinum hætti. Á heildina litið var 
aðkoma minnihluta að umræðu og útfærslu hagræðingaraðgerða mikil og til jafns 
við meirihlutann í flestum sveitarfélögunum.   

                                                 
1 Anna Guðrún Björnsdóttir 2011:35.  
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Margir kalla eftir aukinni þátttöku og áhrifum íbúa í ákvarðanatöku sveitarstjórna 
og fulltrúar í sveitarstjórnum þurfa að læra að nýta sér kunnáttu og áhuga 
almennings á jákvæðan hátt. Samráð á milli kjörinna fulltrúa og íbúa getur orðið 
til þess að fundnar eru nýjar lausnir sem henta betur að staðbundnum aðstæðum. 
Slíkt samráð getur einnig orðið til þess að ákvörðunartaka verði vandaðri en ella.2  

Könnunin leiðir í ljós að íbúar sveitarfélaga hafa ekki fengið jafn mikla aðkomu að 
hagræðingarferlinu og minnihlutinn.  Hjá 27% sveitarfélaganna sem svöruðu 
spurningakönnuninni kom fram að íbúarnir fengu aðkomu að umræðu til 
undirbúnings hagræðingaraðgerða.   

Mynd 4: Voru íbúar fengnir í umræðu við undirbúning hagræðingaraðgerða? 
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Aðkoma íbúanna var mjög svipuð hjá þessum sveitarfélögum og fólst hún fyrst og 
fremst í opnum íbúafundum.  Einnig tóku tvö sveitarfélög rafrænt á móti tillögum 
frá íbúum.  Eitt sveitarfélag fundaði með skólaráðum grunnskóla og foreldraráðum 
leikskóla þar sem hagræðingaraðgerðir voru kynntar og ræddar.  Ráðunum gafst 
að því loknu tækifæri á að senda athugasemdir til bæjarráðs en engar slíkar 
bárust. 

Það er löng hefð fyrir því í mörgum sveitarfélögum að framkvæmdastjórar 
sviða/forstöðumenn, minnihluti sveitarstjórnar og íbúar komi að 
hagræðingaraðgerðaferlinu. Hátt í 60% sveitarfélaganna sögðu að samráð hafi 
ekki aukist við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011.  Þau sveitarfélög sem juku 
samráðið sögðu að aukið samráð hafi skilað sér í betri niðurstöðu líkt og sjá má á 
mynd 5. 

Mynd 5: Hefur aukið samráð við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011 skilað betri 
niðurstöðu? 
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2 Anna Guðrún Björnsdóttir 2011:41.  



Þegar litið er á vinnubrögðin í heild þá sögðu 65% sveitarfélaganna að 
vinnubrögð hefðu ekki verið öðruvísi en árin áður.  Hin 35% sveitarfélaganna 
sögðu að breytt vinnubrögð fælust aðallega í meira samráði. Nokkur sveitarfélög 
köfuðu dýpra í allar deildir sveitarfélagsins miðað við fyrri ár. Önnur skoðuðu 
möguleika á hagræðingu með því að velja tiltekin verkefni sem átti að draga úr 
eða afnema í stað þess að áður var stöðugt leitað leiða til hagræðingar sem ekki 
höfðu áhrif á þjónustustig. 

Meirihluti sveitarfélaganna horfði til þess að fá minnihlutann, nefndir og 
framkvæmdastjóra stofnananna/forstöðumenn að hagræðingarferlinu en fá 
sveitarfélög leituðu til íbúa við þessa vinnu.  Flest sveitarfélaganna settu upp 
áætlun um vinnulag og vinnutilhögun. Áherslur sveitarstjórna beindust að 
misjöfnum málaflokkum en einungis tvö af 26 sveitarfélögum eru með ákveðna 
varaáætlun til staðar ef markmið nást ekki.   

 
Mannahald 
Launakostnaður er einn stærsti útgjaldaliður sveitarfélaga.  Laun eru um helmingur 
af öllum útgjöldum sveitarfélaganna. Því er eðlilegt að sveitarstjórnir horfi til 
breytinga í mannahaldi þegar þau huga að hagræðingaraðgerðum.  Samkvæmt 
niðurstöðum könnunarinnar gerir helmingur sveitarfélaganna ráð fyrir því eða 13 
sveitarfélög.   

Þær breytingar felast bæði í beinum uppsögnum og lækkun starfshlutfalls. Einnig 
voru nokkur sveitarfélög sem tóku fram að breytingarnar fælust í því að ekki yrði 
ráðið inn fyrir starfsmenn sem láta af störfum vegna aldurs.   

Mynd 6: Er gert ráð fyrir breytingum á mannahaldi? 
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Eftirlit  
Starfsmenn eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Fjarvistir þeirra geta kostað 
sveitarfélög mikla fjármuni hvort sem fjarvistirnar eru útaf veikindum, námslotum, 
námskeiðum eða öðrum ástæðum.  Því er nauðsynlegt að hafa ákveðið eftirlit með 
þeim málum. Um 27% sveitarfélaga hafa aukið eftirlit með fjarvistum starfsmanna 
á meðan 73% þeirra eru með eftirlitið svipað og áður.  Einnig þarf að hafa 
skipulagt eftirlit með ráðstöfun fjármuna til ýmissa annarra verkefna. Á mynd 7 má 
sjá upplýsingar um það hvort eftirlit hafi verið aukið með lögheimilisskráningu 
þjónustuþega, greiðslu húsaleigubóta og greiðslu fjárhagsaðstoðar. 
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Mynd 7: Hefur eftirlit verið aukið? 
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Spurt var hvort eftirlit hafi verið aukið með lögheimilisskráningu, greiðslu húsaleigubóta og greiðslu 

fjárhagsaðstoðar? 

Mikilvægt er að eftirlit sé með þessum málum þar sem alltaf er sá möguleiki til 
staðar að einhverjir reyni að finna glufur á kerfinu. Líkt og sést á mynd 7 þá hafa 
flest sveitarfélögin ekki aukið eftirlit heldur verið með það álíka og áður en nokkur 
hafa aukið eftirlit sitt með þessum málum. 

Til að sporna við bótasvikum geta sveitarfélögin t.d. samkeyrt upplýsingar frá 
mismunandi sviðum. Með því að bera saman upplýsingar um leikskólavistun, 
húsnæðisstuðning og fjárhagsaðstoð gætu ýmsar viðvörunarbjöllur farið af stað og 
getur slíkt eftirlit skilað sér í miklum sparnaði fyrir sveitarfélögin. 

 
Samvinna sveitarfélaga 
Margir sveitarstjórnarmenn eru farnir að horfa til samvinnu sveitarfélaga í 
hagræðingarskyni í staðinn fyrir sameiningu. Mörg dæmi eru um að sveitarfélög 
geti náð aukinni stærðarhagkvæmni með því að hafa samvinnu og samstarf sín á 
milli um hin ýmsu mál. Málefni fatlaðs fólks, sem fóru yfir til sveitarfélaganna í 
janúar 2011, eru gott dæmi um samvinnu sveitarfélaga þar sem 
stærðarhagkvæmni næst.  Tæplega 12% sveitarfélaga segja að mikil umræða hafi 
verið um aukna samvinnu sveitarfélaga og um 8% sögðu að mikil umræða hafi 
verið til staðar og að samvinna sé hafin.   
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Mynd 8: Hefur verið uppi umræða um aukna samvinnu og samstarf sveitarfélaga um 
ákveðna verkþætti? 
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Um 19% sveitarfélaganna sögðu að engin umræða hafi verið um samvinnu 
sveitarfélaga og yfir 60% sögðu að nokkur umræða hafi verið um þessi mál.   

Þegar spurt var út í á hvaða sviðum þau teldu að mestur ávinningur gæti verið í 
tengslum við samvinnu sveitarfélaga kom í ljós að 85% þeirra nefndu málefni 
fatlaðra en þar er um að ræða málaflokk sem sveitarfélögin tóku við ábyrgð á 1. 
janúar 2011.  Á mynd 9 má sjá hvaða málaflokkar voru líklegastir til að ná 
ávinningi með sameiningu, samkvæmt svarendum könnunarinnar.  Félagsleg 
ráðgjöf og sérfræðiþjónusta komu þar skammt á eftir.  

 

Mynd 9: Á hvaða sviðum er talið að mestur ávinningur geti verið að samvinnu 
sveitarfélaga? 
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Á myndinni sést að 22 sveitarfélög telja að hægt sé að ná fram ávinningi með 
samvinnu sveitarfélaga á sviði málefna fatlaðs fólks.  Félagsleg ráðgjöf og 
sérfræðiþjónusta er einnig talin líkleg til að geta náð fram ávinningi.  Í flokknum 
annað eru mál eins og ferðamál, byggingar- og skipulagsmál og öryggismál.  Á 
þessu má sjá að forsvarsmenn sveitarfélaga telja að hægt sé að ná fram ávinningi 
með samvinnu sveitarfélaga og nokkur eru þegar byrjuð að skoða þau mál.   
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Málaflokkar 
Í spurningakönnuninni var athugað til hvaða aðgerða sveitarfélögin gripu innan 
nokkurra málaflokka.  Í þessum kafla verður fjallað um aðgerðir sveitarfélaga 
innan þessara málaflokka og þær breytingar á gjaldskrám sem falla undir þá.   
 

Félagsþjónusta 

Samkvæmt lögum nr. 40/1991 kemur fram að sveitarfélög skuli sjá um að veita 
almenningi þjónustu og aðstoð.  Í fyrstu grein þeirra laga kemur fram að:  

 

„Markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að tryggja 
fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á 
grundvelli samhjálpar. Skal það gert með því að bæta lífskjör 
þeirra sem standa höllum fæti, að tryggja þroskavænleg 
uppeldisskilyrði barna og ungmenna, að veita aðstoð til þess að 
íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og 
lifað sem eðlilegustu lífi, að grípa til aðgerða til að koma í veg 
fyrir félagsleg vandamál.“ 

 

Félagsþjónusta er því lögbundin þjónusta sem sveitarfélögin þurfa að veita og því 
getur verið erfitt að skera niður innan málaflokksins en sveitarfélögin geta samt 
sem áður hagrætt.   

Alls 11 af 26 sveitarfélögum, sem tóku þátt í könnuninni, gera ekki ráð fyrir 
neinum hagræðingar- eða sparnaðaraðgerðum í þessum málaflokk á árinu 2011. 
Fimm sveitarfélög svöruðu ekki spurningu sem snéri að þessu málefni.  Helstu 
aðgerðir innan málaflokksins, fyrir utan almennt aðhald, felast í samvinnu við 
nágrannasveitarfélög. Það getur falist í sameiningu félagsmálanefnda, samvinnu í 
félagsþjónustu, sameiginlegum félagsmálastjóra eða öðru.  Hátt í 30% 
sveitarfélaga sem svöruðu þessari spurningu gera ráð fyrir samvinnu sveitarfélaga 
á þessu sviði.  Fleiri aðgerðir sem sveitarfélög eru að fara í eru aukið og hert eftirlit 
með t.d. hjúskaparstöðu og veitingu fjárhagsaðstoðar.   

Meira en helmingur eða 12 sveitarfélög sem svöruðu spurningu um breytingar á 
gjaldskrám sem falla undir þennan málaflokk, ætla ekki að hækka gjaldskrár sínar.  
Átta sveitarfélög sögðust hinsvegar gera ráð fyrir hækkun á gjaldskrá eins og t.d. 
með hækkun húsaleigu og gjaldskrá fyrir heimaþjónustu.  Einnig var eitt 
sveitarfélag sem tók upp gjaldskrá fyrir tómstundastarf aldraðra og annað sem tók 
upp gjaldskrá vegna heimaþjónustu.  Tvö sveitarfélög voru með hækkun á öllum 
gjaldskrám og önnur tvö sögðust hækka gjaldskrár í samræmi við vísitölu.   

Hér að neðan eru hagræðingaraðgerðir sveitarfélaganna innan málaflokksins 
skoðaðar nánar en fjallað verður sérstaklega um þjónustu við aldraða og aðra 
félagsleg þjónusta. 
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Þjónusta við aldraða 

Þau sveitarfélög sem svöruðu könnuninni gera flest ekki ráð fyrir neinum 
hagræðingar- eða sparnaðaraðgerðum í þjónustu við aldraðra á árinu 2011.  Spurt 
var „hverjar eru helstu hagræðingar- og sparnaðaraðgerðir sem ráðgerðar eru í 
þjónustu við aldraða á árinu 2011?“ Alls svaraði 21 sveitarfélag þessari spurningu 
en 15 þeirra sögðust ekki gera ráð fyrir neinum breytingum.  Fimm sveitarfélög 
hafa ráðgert breytingar og felast þær í almennu aðhaldi, minnkun á þjónustu, 
upptöku nýrra gjaldskráa, niðurfellingu afslátta, fækkun hjúkrunarrýma3 og 
lækkun á starfshlutfalli.  Eitt sveitarfélag gerir ráð fyrir auknum fjármunum til 
málefna aldraðra á árinu 2011.  

Meirihluti sveitarfélaganna gerir ekki ráð fyrir hækkunum á gjaldskrám sem falla 
undir þjónustu við aldraðra.  Þau sem hyggjast breyta gjaldskrám sínum horfa til 
hækkunar fyrir heimsendan mat, heimaþjónustu og tómstundir fyrir aldraða fyrir 
utan þau sveitarfélög sem hækka gjaldskrár sínar í samræmi við vísitölu.  

Önnur félagsleg þjónusta 

Einungis fjögur af 18 sveitarfélögum, sem svöruðu spurningu um hagræðingar- og 
sparnaðaraðgerðir í rekstri annarrar félagslegrar þjónustu, gera ráð fyrir 
breytingum frá fyrra ári.  Þær breytingar felast í auknu eftirliti, samvinnu 
sveitarfélaga og lækkun styrkja.  Þau sveitarfélög sem hyggjast hækka gjaldskrár 
sínar horfa aðallega til hækkanir í samræmi við vísitölu.   

 

Fræðslumál 

Fræðslumál er stærsti málaflokkurinn sem sveitarfélög annast. Innan flestra 
sveitarfélaga er grunnskóli, leikskóli, tónlistarskóli og önnur fræðslustarfsemi og 
um það bil helmingur útgjalda sveitarfélaga fer í þennan málaflokk.  Mikið af 
þessari þjónustu er lögbundin. Þar sem þessi málaflokkur tekur yfir stóran hluta af 
starfsemi sveitarfélaganna verður honum skipt niður í eftirfarandi sex flokka: 
Grunnskóli, leikskóli, dagvistun, tónlistarskóli, lengd viðvera og önnur 
fræðslustarfsemi.  Hagræðingar- og sparnaðaraðgerðir verða skoðaðar innan hvers 
flokks ásamt breytingum á gjaldskrám. 

Grunnskóli 

Grunnskólinn er stærsti útgjaldaliðurinn undir fræðslumálum og sveitarfélögin fara 
misjafnar leiðir í hagræðingaraðgerðum.  Fimm sveitarfélög ætla ekki að hagræða 
neitt innan málaflokksins en öll hin stefna að töluverðum breytingum innan 
grunnskólanna. Mjög mismunandi er milli einstakra sveitarfélaga til hvaða 
aðgerða er gripið. Í töflu 1 má sjá til hvaða aðgerða sveitarfélögin grípa til að 
hagræða og spara innan grunnskólanna.  Fremst í töflunni eru þær aðgerðir sem 
eru algengastar og aftast þær sem eru óalgengastar. 

                                                 
3 Hjúkrunarþjónusta er ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaganna en nokkur sveitarfélög 
hafa þó tekið yfir þessa þjónustu og bera ábyrgð á henni. 



Tafla 1: Hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga – grunnskóli 

Aðgerðir
Fjöldi 
sv.fél Aðgerðir

Fjöldi 
sv.fél.

Fækkun kennslustunda 8 Útvistun ræstinga 1

Fækkun stöðugilda 6 Minnka yfirvinnu 1

Sameining bekkja 3 Útgjöld til skólaferða skorin niður 1

Skólaakstur 2 Fjármunir til foreldraráða teknir út 1

Forfallakennsla 2 Fjármunir til símenntunar minnkaðir 1

Samvinna/sameining við leikskóla 2 Dregið úr viðhaldi 1

Samræmd innkaup 2 Endurskoðun á skólastefnu 1

Samkennsla 2 Þjónusta miðuð við fjölda nemenda 1

Hagræðing í rekstri mötuneytis 2 Farið yfir innri liði 1

Minni gæsla 1

 

Á töflu 1 má sjá að algengasta aðgerðin er að fækka kennslustundum og 
stöðugildum innan grunnskólans ásamt því að sameina bekki, draga úr skólaakstri 
og forfallakennslu.  Aðgerðir sem þessar geta haft mikil áhrif á skólastarfið og því 
mikilvægt að þær séu vel ígrundaðar og skipulagðar svo þær komi sem minnst 
niður á skólastarfinu og nemendum.   

Athygli vekur að níu sveitarfélög hyggjast ekki hækka gjaldskrár innan 
málaflokksins en algengasta gjaldskrárhækkunin er hækkun í mötuneyti.  Aðrar 
hækkanir eru t.d. í frístundastarfi, lengdri viðveru og almennar vísitöluhækkanir. 
Eitt sveitarfélag sem svaraði könnuninni mun ekki hækka gjaldskrár innan 
málaflokksins en stefnir hinsvegar að því að taka upp systkinaafslátt í mötuneyti.   

Leikskóli 

Hagræðingar- og sparnaðaraðgerðir lenda töluvert á leikskólum sveitarfélaganna 
og foreldrum leikskólabarna.  Níu sveitarfélög stefna að því að hagræða ekki 
innan leikskólanna og sjö sveitarfélög munu ekki hækka gjaldskrár sínar. Í töflu 2 
má sjá hvaða aðgerðir sveitarfélögin eru að fara í, efst í töflunni eru þær aðgerðir 
sem eru algengastar og neðst þær sem eru óalgengastar. 

 

Tafla 2: Hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga – leikskóli 

Aðgerðir
Fjöldi 
sv.fél. Aðgerðir

Fjöldi sv.fél.

Dregið úr yfirvinnu 3 Breyting á yfirstjórn 1
Dregið úr viðhaldi 3 Sameining mötuneyta 1
Fækkun stöðugilda 3 Fækka starfsmannafundum 1
Almennt aðhald 3 Meira eftirlit 1
Aðhald í innkaupum 3 Dregið úr sérkennslu 1
Samvinna/sameining stofnana 2 Samræmd innkaup 1  
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Hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga snúa helst að minna viðhaldi, minni yfirvinnu 
og fækkun stöðugilda.  Dvalargjald verður hækkað í átta af 22 sveitarfélögum sem 
svöruðu könnuninni. Aðrar gjaldskrárhækkanir eru hækkanir á matargjaldi og 
almennar vísitöluhækkanir.  Einnig ætla sum sveitarfélög að lækka afslætti. 
Hinsvegar er eitt sveitarfélag sem stefnir að því að taka upp frekari afsláttarkerfi.  

Dagvistun 

Þau sveitarfélög sem svöruðu könnuninni stefna ekki að neinum hagræðingar- eða 
sparnaðaraðgerðum í þessum flokki, eitt sveitarfélag stefnir þó að því að lækka 
niðurgreiðslu til dagforeldra.   

Tónlistarskóli 

Tónlistarskólar eru í flestum sveitarfélögum og slíkir skólar eru á höndum 
sveitarfélaga eða byggðarsamlaga þó svo að til séu nokkrir einkareknir 
tónlistarskólar.  Níu af 21 sveitarfélagi stefna ekki að hagræðingu né sparnaði 
innan tónlistarskóla og átta sveitarfélög gera ekki ráð fyrir neinum hækkunum á 
gjaldskrám sem heyra undir málaflokkinn.  Mörg sveitarfélög ætla hinsvegar að 
hagræða innan tónlistarskólanna og eru aðgerðir þeirra mjög misjafnar eins og má 
sjá á töflu 3.  Líkt og áður þá eru algengustu aðgerðirnar efst og þær neðst sem 
sjaldnast er gripið til. 

 

Tafla 3: Hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga – tónlistarskóli 

Aðgerðir
Fjöldi 
sv.fél.

Ekki greitt með tónlistarnámi eldri nema 3
Flutt í annað húsnæði 2
Sameining 1
Fækkun kennslustunda 1
Biðlistar lengdir 1
Ekki greitt fyrir nám utan héraðs 1
Lækkun yfirvinnu 1
Fækkun stöðugilda 1
Kennslutímar styttir 1
Föst krónutala fyrir rekstur/fer ekki eftir fjölda kennslust. 1
Samræmd innkaup 1  

 

Sjö af 17 sveitarfélögum stefna að hækkun gjaldskrár, eitt sveitarfélag hyggst 
lækka afslátt til eldri nema og annað sveitarfélag hefur lagt niður styrki til 
einkarekins tónlistarskóla.   

Lengd viðvera 

Þessi málaflokkur er frekar smár miðað við aðra málaflokka innan fræðslumála.  
Einungis eitt sveitarfélag gerir ráð fyrir hagræðingu innan þessa málaflokks og felst 
hún í samvinnu við íþróttafélög og aðra tómstundastarfsemi.  Meirihluti 
sveitarfélaga sem svöruðu þessum hluta könnunarinnar eða 12 af 19 
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sveitarfélögum gera ekki ráð fyrir neinum gjaldskrárhækkunum.  Sjö sveitarfélög 
gera ráð fyrir hækkun á gjaldskrá fyrir lengda viðveru. 

Önnur fræðslustarfsemi 

Flest sveitarfélaganna, eða 12 af 18, gera ekki ráð fyrir neinum 
hagræðingaraðgerðum í annarri fræðslustarfsemi og 14 sveitarfélög gera ekki ráð 
fyrir neinum gjaldskrárhækkunum.  Þrjú sveitarfélög gera ráð fyrir hækkunum á 
gjaldskrám.  Hagræðingaraðgerðir innan þessa flokks felast í fækkun stöðugilda, 
markvissari innkaupum, niðurskurði í sérfræðiþjónustu, endurskoðunum á 
þjónustusamningum skólaskrifstofu eða lægri útgjöldum til skólaskrifstofu. Eitt 
sveitarfélag stefnir að því að leita nýrra tilboða og eitt sveitarfélag mun draga úr 
styrk til íslenskukennslu fyrir íbúa með annað móðurmál en íslensku. 
   

Menningarmál 

Sveitarfélög sem svöruðu spurningum um hagræðingu innan menningarmála gera 
ráð fyrir töluverðum breytingum en tíu sveitarfélög búast við litlum sem engum 
breytingum.  Þessar breytingar eru misjafnar eins og gefur að skila í jafn 
fjölbreyttum málaflokki. Algengast er að sveitarfélög lækki framlög og styrki til 
menningarmála eins og til bæjarhátíða.  Þrjú sveitarfélög hafa stytt opnunartíma 
safna, eitt stefnir að sameiningu stofnana og fimm sveitarfélög ráðgera að lækka 
starfshlutfall starfsmanna og ráða ekki í störf sem losna.  Eitt sveitarfélag hyggst 
endurskoða þjónustusamninga og annað stefnir að því að auka tekjur innan 
málaflokksins. 

Hækkanir á gjaldskrám sveitarfélaga felast í hækkun á bókasafnsskírteinum, 
hækkun á gjaldskrá félagsheimila sem og upptöku nýrra gjaldskráa.  Meirihluti 
sveitarfélaga eða 11 sveitarfélög ætla ekki að hækka gjaldskrár sínar.  Tvö 
sveitarfélög hækka gjaldskrár sínar í samræmi við vísitölu. 
 

Íþróttamál 

Sjö af 21 sveitarfélagi ætla ekki að hagræða né skera niður í íþróttamálum. 
Algengustu aðgerðirnar eru breytingar í mannahaldi og styttri opnunartímar 
íþróttamiðstöðva eða sundlauga.  Nokkur sveitarfélög ætla að lækka styrki til 
íþróttamála og jafnvel skera niður afreksmannasjóði.  Tvö sveitarfélög sjá fram á 
hagræðingu með breytingu á vaktaplani og niðurskurði í útgefnu efni og ætla í 
staðinn að notast við veraldarvefinn.  

Níu af 20 sveitarfélögum hyggjast ekki hækka gjaldskrár í þessum málaflokki.  Þau 
sveitarfélög sem ætla að hækka gjaldskrár stefna á að hækka gjaldskrár í 
íþróttamiðstöð og sund en þetta virðist vera algengasta aðgerðin.  Fleiri aðgerðir 
eru að afnema fríkort fyrir aldraða og öryrkja í sund og svo almennar breytingar 
tengdar verðlagi.   
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Æskulýðsmál 

Nánast öll sveitarfélögin eða 17 af 19 sveitarfélögum gera ekki ráð fyrir 
hækkunum á gjaldskrám í þessum málaflokki og 14 sveitarfélög gera ekki ráð fyrir 
hagræðingar- og sparnaðaraðgerðum.  Sex sveitarfélög stefna að því að fækka 
stöðugildum og nokkur ætla að lækka styrki, sameina störf og draga úr 
ferðalögum.   
 

Stjórnsýsla 

Einungis fjögur af 17 sveitarfélögum gera ráð fyrir hækkun gjaldskráa innan 
málaflokksins en meirihluti sveitarfélaganna gerir ráð fyrir hagræðingu og sparnaði 
innan stjórnsýslunnar.  Fimm sveitarfélög stefna ekki að neinum sparnaði í 
málaflokknum.  Algengasta aðgerðin er fækkun stöðugilda og minni yfirvinna.  Í 
töflu 4 má sjá þær aðgerðir sem sveitarfélögin eru að fara í á árinu 2011. Fremst 
eru þær aðgerðir sem eru algengastar og aftast eru þær aðgerðir sem eru 
óalgengastar.   

 

Tafla 4: Hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga – stjórnsýsla 

 

Eins og má sjá á þessum aðgerðum þá eru þær mjög margar og misjafnar og 
sveitarstjórnir virðast horfa mikið til stjórnsýslunnar í sínum sparnaði. Algengast er 
að fækka stöðugildum og ráða ekki í þær stöður sem losna ásamt því að draga úr 
yfirvinnu og stjórnskipulagið endurskoðað. 

Aðg erðir

Fækkun stöðugil

Ekki ráðið inn í st

Dregið úr yfirvi

Stjórnskipulag e

Dregið úr rekstra

Dregið úr akstri

Útvistun ræsting

Lækkun launa yf

Störf sameinuð

Lækkun starfshlu

Rafræn viðskipti

Rekstur tölvuker

Samningar endur

Viðhald lágmark

Útvistun launavi

Fjö ldi 
sv.fél. Aðg erðir

Fjöldi 
sv.fél

da 5 Samræmd innkaup 1

öður sem losna 3 Dregið úr innkaupum 1

nnu 2 Fækkun funda 1

ndurskoðað 2 Fækkun nefnda 1

rkostnaði 1 Fjarskiptakostnaður 1

1 Fastar greiðslur til bæjarráðs felldar út 1

a 1 Endurmenntunarfé skert 1

irmanna 1 Dregið úr sérfræðiþjónustu 1

1 Farið yfir kjarasamninga 1

tfalls 1 Breytingar gerðar á innheimtu 1

1 Útsendingu greiðsluseðla hætt 1

fa 1 Dregið úr framlögum til móttöku gesta 1

skoðaðir 1 Dregið úr styrkjum 1

að 1 Minni framlög til vinabæjarsamskipta 1

nnslu 1 Dregið úr tölvuinnkaupum 1



Hvað virkar? 
Nokkur  sveitarfélög tóku fram að ekki séu fyrirhugaðar miklar hagræðingar- og 
sparnaðaraðgerðir við gerð fjárhagsáætlunar árið 2011 þar sem þau hafi farið í 
víðtækar aðgerðir þess eðlis á árunum 2009 og 2010. Mörg sveitarfélög fóru í 
hagræðingaraðgerðir og þær aðgerðir sem skiluðu hlutfallslega mestri hagræðingu 
má sjá í töflu 5.  

 

Tafla 5: Þær aðgerðir sem skiluðu hlutfallslega mestri hagræðingu 

 

Aðg erðir
Fjö ldi 
sv.fél. Aðg erðir

Fjö ldi 
sv.fél.

Fækkun stöðugilda 3 Skerðing á framlögum 1

Breytingar innan fræðslumála 3 Niðurskurður á rekstrarliðum 1

Launalagfæringar 2 Aðgerðir innan leikskólanna 1

Föst yfirvinna tekin út 2 Lækkun starfshlutfalls 1

Fastur akstur tekinn út 1 Samræmd innkaup 1

Almennt aðahald á rekstrarvörum 1 Breytingar á skipuriti 1

Samdráttur á framkvæmdum 1 Hagræðing á mótuneyti grunnskóla 1

Dregið úr viðhaldi 1 Yfirferð á kjarasamningum 1

Skerðing opnunartíma 1 Yfirferð á þjónustukaupum 1

Breyting á yfirstjórn leikskóla 1 Yfirvinnubann 1

Stg.afsl. af fasteignagjöldum tekinn út 1 Bann við forfallakennslu 1

Breyting á yfirstjórn í íþróttamannvirkjum 1 Fækkun kennslustunda 1

Breytingar á verksviði yfirmanna sv.fél. 1

Í spurningakönnuninni var einnig spurt „Fór sveitarfélagið í einhverjar 
hagræðingaraðgerðir sem heppnuðust vel og þið viljið ráðleggja öðrum 
sveitarfélögum að skoða?“   

Svörin við þessari spurningu voru einungis átta.  Algengt var að sveitarfélögin 
tækju fram að hagræðingaraðgerðir verði að gera í sátt við samfélagið og að 
aðkoma íbúa hafi skilað stuðningi við þær aðgerðir sem farið var í.   Líkt og mátti 
búast við þá voru algengustu aðgerðirnar í fræðslumálum, hvort sem það var 
sameining grunn- og leikskóla, sameining tónlistarskóla, fækkun kennslustunda 
eða aðrar hagræðingaraðgerðir í málaflokknum.  Fleiri aðgerðir sem sveitarfélögin 
mæla með eru sameining nefnda, sorpflokkun og að hætta að veita 
staðgreiðsluafslátt af fasteignagjöldum.  
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Lokaorð  
Þessi yfirferð um hagræðingaraðgerðir sveitarfélaga er ekki tæmandi. Útgjöld hafa 
aukist til nokkurra málaflokka en um 55% sveitarfélaga sem svöruðu könnuninni 
sögðu að útgjöld hafi verið aukin til ýmissa mála.  Algengast var að útgjöld hafi 
verið aukin til félags-, æskulýðs- og menningarmála.   

Hér að framan má sjá að sveitarfélögin eru að hagræða og spara töluvert í sínum 
rekstri og samráð við gerð fjárhagsáætlana hefur aukist.  Þær sveitarstjórnir sem 
höfðu samráð við íbúa voru ánægðar með það samráð. Slíkt samráð getur skilað 
sér í meiri stuðningi við hagræðingaraðgerðir sem er mikilvægt þar sem 
hagræðing og sparnaður eru alltaf viðkvæm málefni.   

Mörg sveitarfélög hafa horft til samvinnu sveitarfélaga á ýmsum sviðum.  
Algengasta sviðið er málefni fatlaðra en einnig eru sveitarfélögin að skoða 
samvinnu á fleiri sviðum.  Slík samvinna getur skilað mikilli hagræðingu.  

Í þessari skýrslu er dregið saman yfirlit um ýmsar hagræðingaraðgerðir 
sveitarfélaga. Vonandi mun hún nýtast sveitarstjórnarmönnum við gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012 . 
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Viðauki
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