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Samantekt 

Inngangur 

 Markmiðið með verkefninu er að koma fram með tillögur að hagræðingu í rekstri 
sveitarfélagsins, þannig að hann skili meiri framlegð m.a. til að standa undir nýjum 
framkvæmdum og jafnvel lækkun skatta. 

 Við vinnslu verkefnisins var stuðst við gögn frá sveitarfélaginu og til samanburðar 
frá öðrum sveitarfélögum sambærilegum  að stærð hvað íbúafjölda varðar. 

Íbúafjöldi 

 Eins og tafla 1 sýnir fækkar íbúum á milli ára öll árin nema á milli áranna 2011 og 
2012, en þá fjölgaði íbúum um fimm. 

 Á tímabilinu 2002 til 2013 fækkaði íbúunum samtals um 530, eða um 20,8%. 

 Frá sameiningar árinu, 2006, og fram til 2013 fækkaði íbúunum um 284, eða um 
12,4%. 

Skuldir Fjallabyggðar 

 Eins og fram kemur á mynd 1 var  skuldahlutfall fyrir Fjallabyggð 106% í árslok 
2011. 

 Samkvæmt því voru skuldir sveitarfélagsins í árslok 2011 vel innan þeirra marka 
sem ný sveitarstjórnarlög heimila. 

 Samtals hafa skuldirnar á tímabilinu 2002 til 2012 því einugis aukist úr 1.617 millj. 
kr. árið 2002 í 1.820 millj. kr. árið 2012, eða um 203 millj. kr., sem er aukning um 
12,5%. 

 Á þessum tíma hækkaði meðaltalsvísitala neysluverðs um 78% og tekjurnar, A- og 
B-hluti, um 67%. 

 Eins og tafla 3 sýnir lækkuðu skuldir A- og B-hluta samtals sem hlutfall af tekjum á 
milli áranna 2002 og 2012, eða úr 152% árið 2002 í 102% árið 2012. 

 Það vekur athygli skýrsluhöfundar að skuldahlutfall sveitarfélagsins hefur lækkað 
frá efnahagshruninu árið 2008 og einnig hversu vel hefur tekist að halda því 
nokkurn veginn í jafnvægi frá og með árinu 2007 og svo lækkunin sem varð árin 
2011 og 2012. 

 Af skuldum og skuldbindingum sveitarfélagsins samtals eru 42% vegna 
lífeyrisskuldbindinga. 

 Þannig eru rétt um 50% af skuldum sveitarfélagsins vaxtaberandi. 

 Eins og tafla 5 sýnir eru 49,7% af langtíma skuldum sveitarfélagsins samtals hjá 
aðalsjóði.  Síðan er 50,3% hjá B-hluta stofnunum og þá einungis hjá Íbúðasjóði 
Fjallabyggðar. 

 Lán Íbúðasjóðs Fjallabyggðar eru flest á mjög hagstæðum kjörum allt niður í 1% 
vexti.  Þannig má ljóst vera að lánkjör á um 50% af langtímaskuldum 
sveitarfélagsins eru mjög hagstæð. 
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 Af langtímaskuldum Fjallabyggðar miðað við árslok 2012 eru 48% hjá 
Íbúðalánasjóð, 35% hjá Lánasjóði sveitarfélaga og 16% hjá Íslandsbanka (Glitni). 

 Það eru ekki mörg sveitarfélög á Íslandi sem hafa svo góða skuldastöðu sem 
Fjallabyggð.  Mikilvægt er fyrir sveitarfélagið að halda þessari stöðu. 

Handbært fé frá rekstri og fjárhreyfingar 

 Eins og tafla 8 sýnir var veltufé frá rekstri og handbært fé frá rekstri hjá A-hluta 
jákvætt öll árin 2002 til 2012. 

 Á tímabilinu 2002 til 2012 voru fjárfestingar samtals 1.829 þús. kr. 

 Á tímabilinu frá 2007 til 2012 voru fjárfestingar samtals 1.296 millj. kr.  Á sama tima 
voru lántökur samtals 119 millj. kr. 

Fjárheimild samkvæmt fjárhagsáætlun 

 Fari stofnun fram úr þeirri fjárheimild, sem kveðið er á um í fjárhagsáætlun 
stofnunarinnar og samþykkt liggur ekki fyrir því hjá sveitarstjórn, er um brot á 
sveitarstjórnarlögum að ræða. 

 Í nýjum sveitarstjórnarlögum er heimild til endurskoðunar á fjárhagsáætlun felld 
niður. 

 Einungis er sveitarstjórnum heimilt að gera breytingu á gildandi fjárhagsáætlun 
með sérstökum viðauka. 

 Ef heimila á hærri útgjöld þarf það að gerast áður en stofnað er til þeirra. 

 Þetta er mikil breyting frá því sem var og kallar á mikla aðhaldssemi og aga í 
fjármálum sveitarfélaga,  kallar á vandaða fjárhagsáætlunargerð og ekki síður 
vandaðar greiðsluáætlanir og eftirfylgni. 

 Einnig er ákvæði í lögunum, sem kveður á um að ekki sé heimilt að reka sveitarsjóð 
með halla samtals þrjú ár í röð. 

 A.m.k. þarf að vera svo mikill afgangur eitt árið af þremur að hann brúi hallarekstur 
hinna tveggja áranna sé um hallarekstur að ræða. 

 Nokkur peningaleg hagræðing myndi nást hjá sveitarfélaginu með því að láta 
einstaka útgjaldaliði standast áætlun. 

 Til að ná því markmiði er mikilvægt að gerð sé greiðsluáætlun fyrir hvern mánuð og 
hún borin reglulega saman  við rauntölur. 

 Mikilvægt er að með fjárhagsáætlun fylgi ítarleg greinargerð þar sem gerð er grein 
fyrir þeim forsendum sem lagðar eru til grundvallar fjárhagsáætlun og vegna 
einstakra útgjaldaliða. 

 Þegar A- og B-hluti eru tekin saman var rekstrarafkoman jákvæð árið 2006, 2007, 
2010 og 2012.  Öll hin árin á tímabilinu var hún neikvæð. 

 Öll árin, 2002 til 2012, var rekstrarafkoma B-hlutans neikvæð.   
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Tekjur 

 Af þessu má draga þá ályktun að skatttekjur á hvern íbúa miðað við þessi 
sveitarfélög hafa veri háar undanfarin ár með undantekningu árið 2011. 

 Eins og fram kemur í töflu 15 var eitt sveitarfélag af samanburðar sveitarfélögunum 
með hærri útsvarstekjur á hvern íbúa en Fjallabyggð. 

 Öll sveitarfélögin í þessum samanburði voru með hærri fasteignaskatt á hvern íbúa 
en Fjallabyggð. 

 Fjallabyggð var nánast með helmingi lægri fasteignaskatt á hvern íbúa en meðaltalið 
var fyrir allt landið. 

 Hjá Fjallabyggð var það 43.730 kr. samanborið við 80.736 að meðaltali fyrir allt 
landið. 

 Hátt álagningarhlutfall fasteignaskatts hjá Fjallabyggð í þessum samanburði vekur 
athygli miðað við að fasteignaskattstekjur á hvern íbúa í sveitarfélaginu eru lágar í 
samanburði við hin sveitarfélögin. 

 Vekur það spurningu um hvort fasteignamatið sé lágt samanborið við matið í 
samanburðar sveitarfélögunum. 

 Ef svo er gæti það réttlætt að vera með hærri álagningar prósentu án þess að það sé 
endilega skattíþyngjandi fyrir íbúa Fjallabyggðar samanborið við það sem er hjá 
íbúum í samanburðar sveitarfélögunum.  

 Eins og tafla 17 sýnir eru fjögur sveitarfélög af samanburðar sveitarfélögunum árið 
2013 með hærra álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki en Fjallabyggð. 

 Tafla 17 sýnir einnig matsstuðul fasteignamats eins og hann er í þessum 
sveitarfélögum árið 2013.  Ljóst er að hann getur verið mjög mismunandi og því 
gefur það ekki rétta mynd að skoða eingöngu álagningarhlutfallið þegar er verið að 
bera fasteignaskatt saman á milli sveitarfélaga. 

 Hafa ber í huga eins og komið hefur fram hér að framan að fasteignamat er lágt í 
Fjallabyggð samanborið við samanburðar sveitarfélögin en launatekjur háar.  Þetta 
ber að hafa í huga þegar álagningarhlutfallið er ákveðið. 

Laun 

 Eins og tafla 21 sýnir var hlutfall launa af tekjum nokkuð hátt hjá Fjallabyggð árið 
2011 í þessum samanburði, eða 60,3%.  Hlutfallið var hærra hjá einu sveitarfélagi í 
þessum samanburði. 

 Hlutfallið lækkaði nokkuð hjá Fjallabyggð á síðasta ári (2012), eða í 54,9%. 

 Eins og tafla 22 sýnir var eitt af samanburðar sveitarfélögunum með hærri 
launaútgjöld á hvern íbúa en Fjallabyggð á árinu 2011.  Á þetta bæði við A-hluta og 
A- og B-hluta samtals. 

 Eins og fram kemur á töflu 22 eru launaútgjöld Fjallabyggðar á hvern íbúa um 100 
þús. kr. hærri en meðaltalið er fyrir öll sveitarfélög á landinu. 

 Samtals er yfirtíð og álagsgreiðslur 24% af föstum launum hjá sveitarfélaginu. 
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 Eins og tafla 24 sýnir er hlutfall yfirtíðar af mánaðarlaunum nokkuð mismunandi 
hjá þessum sveitarfélögum.  Hlutfallið var hæst hjá Fjallabyggð. 

 Á árinu 2011 var það 24,2% hjá Fjallabyggð til samanburðar við 11,3% hjá 
Hveragerðisbæ, þar sem hlutfallið var lægst hjá þessum sveitarfélögum.  

Stöðugildi 

 Þegar fjöldi íbúa á hvert stöðugildi hjá samanburðar sveitarfélögunum er skoðaður í 

þessum samanburði er fjögur sveitarfélög með færri íbúa á hvert stöðugildi en  

Fjallabyggð.  Önnur sveitarfélög í samanburðinum eru með fleiri íbúa á hvert 

stöðugildi.  

 Flestir eru íbúarnir á hvert stöðugildi hjá Grindavíkurbæ í þessum samanburði, eða 
19,8. 

 Til samanburðar eru 14,6 íbúar á hvert stöðugildi hjá Fjallabyggð. 

 Það vekur athygli að á árunum eftir sameiningu  fjölagaði stöðugildum fram til 

ársins 2009.  Það ár voru stöðugildin flest, eða 156,2. 
 

 Frá þeim tíma hefur stöðugildum farið fækkandi á milli ára og voru komin í samtals 

139,5 stöðugildi árið 2012 sem er nokkurn veginn sami fjöldi og var sameininga árið 

(2006) en þá voru stöðugildin 139,4. 
 

 Frá árinu 2006 hefur fjölda íbúa á hvert stöðugildi hjá Fjallabyggð fækkað um 1,9, 

eða farið úr 16,5 íbúum á hvert stöðugildi í 14,6 íbúa árið 2012. 

Félagsþjónusta og málefni fatlaðra, yfirstjórn 

 Verksvið félagsmálastjóra er að hafa yfirumsjón með almennri félagsþjónustu í 

sveitarfélaginu og yfirumsjón með málefnum fatlaðra í Fjallabyggð.  

 Þannig eru tvö stöðugildi í yfirstjórn vegna félagsmála og málefna fatlaðra hjá 
Fjallabyggð. 

 Sýn félagsmálastjóra er að eiga fjárveitingu til kaupa á tilfallandi sérfræðiþjónustu 
fyrir félagsþjónustuna í stað þess að vera með sérfræðinga í fullu starfi.  

 Neyðarsími vegna barnaverndarmála er hjá 112. 

 Fjallabyggð ásamt Dalvíkurbyggð er aðili að byggðasamlagi um málefni fatlaðra 
með sveitarfélögum á Norðurlandi vestra. 

 Stjórn byggðasamlagsins hefur yfirumsjón með málefnum fatlaðra í aðildar 
sveitarfélögunum.  

 Stjórn byggðasamlagsins er skipuð stjórn Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra (SSNV) auk bæjarstjóranna í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð, sem koma inn á 
fundi stjórnarinnar þegar málefni fatlaðra eru til umfjöllunar hjá stjórn SSNV. 

 Auk þessa er starfandi þjónustuhópur, sem skipaður er m.a. félagsmálastjórum 
aðildar sveitarfélaganna. 
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 Allar tekjur  sveitarfélaganna, sem aðild eiga að byggðasamlaginu og ætlaðar eru til  
málefna fatlaðra, renna til byggðasamlagsins, sem síðan útdeilir þeim til 
sveitarfélaganna aftur. 

Almenn félagsþjónusta 

 Í Fjallabyggð er hlutfall þeirra sem eru 67 ára og eldri af heildaríbúafjöldanum 
nokkuð hátt, eða 19%, samanborið við 11,2% fyrir landið allt. 

 Starfshlutfalli hefur ekki verið breytt þó breytingar hafi verið á vinnu vegna 

heimilishjálpar, þ.e. þótt vinna hafi minnkað tímabundið  hefur starfsmaður verið 

látinn halda sínu starfshlutfalli. 
 

 Skýrsluhöfundur hefur nýverði gert úttekt hjá Hveragerðisbæ þar sem íbúar í janúar 

2013 voru 2.291, þar af voru 350 67 ára og eldri, eða 15,3% af íbúum. 
 

 Til samanburðar voru íbúar Fjallabyggðar í janúar 2013 2.012, þar af voru 383 67 ára 

og eldri, eða 19%. 
 

 Árið 2011 voru sambærileg launagjöld vegna heimilishjálpar hjá Hveragerðisbæ 

8.769 þús. kr. en hjá Fjallabyggð 17.503 þús. kr. 
 

 Hjá Hveragerðisbæ eru starfsmenn í 3,4 stöðugildum við heimilishjálp auk 

forstöðumanns á skrifstofu í 0,6 stöðugildi.  Samanborið við 6,3 stöðugildi hjá 

Fjallabyggð. 

Málefni fatlaðra 

 Liðveisla er hefðbundin hjá bæjarfélaginu og fer mikið fram í næturvinnu. 

 Iðja, dagvist, um er að ræða iðju og hæfingu fyrir fatlaða.  Við það eru starfsmenn í 
þremur stöðugildum. 

 Iðja, dagvist á Siglufirði er rekin sameiginlega fyrir Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð. 

  Sambýlið Lindargötu 2 er  herbergja sambýli.  Tengt við það eru tvær einstaklings 
íbúðir.  Á sambýlinu eru sex íbúar. 

 Á sambýlinu er sólarhringsvakt.  Við sambýlið eru starfsmenn í átta stöðugildum.  

Fræðslu- og menningarfulltrúi 

 Samkvæmt gildandi skipuriti fyrir Fjallabyggð heyra fræðslustofnanir, leikskóli, 
grunnskóli og tónlistarskóli, rekstrarlega beint undir bæjarstjóra, þar með talin 
starfsmannamál. 

 Hins vegar heyra fræðslumál annað en rekstur, þ.e. sérfræðiþjónusta, eftirlit með 
skólastarfi og fullorðinsfræðsla undir fræðslu- og menningarfulltrúa. 

 Auk þessa sér hann  skv. skipuriti um menningarmál, menningarviðburði og 
forvarnir. 

 Að undanförnu hefur fræðslu- og menningarfulltrúi auk framanritaðs sinnt ýmsum 
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störfum tengdum markaðs-, kynningar- og ferðaþjónustumálum. 

 Varðandi menningarmál þá eru nokkrar stofnanir í bæjarfélaginu  sjálfstæðar og 
ekki á vegum bæjarfélagsins.  Hins vegar veitir bæjarfélagið þessum stofnunum 
árlega styrki.  Er hér um að ræða Síldarminjasafn, ljóðasetur og þjóðlagasetur. 

Leikskóli Fjallabyggðar 

 Í Fjallabyggð eru reknir tveir leikskólar undir einni yfirstjórn, Leikskóli 
Fjallabyggðar. 

 Leikskólastjóri er með aðal starfsstöð á Leikhólum á Ólafsfirði en aðstoðar 
leikskólastjóri á Leikskálum á Siglufirði. 

 Opnunartími leikskólans er frá kl. 7:45 til 16:15.  Einn starfsmaður mætir á hverja 
deild á báðum stöðunum.  Fyrir mætingu fyrir kl. 8:00 er yfirleitt greitt í yfirvinnu. 

 Í flestum tilfellum mæta þeir sem loka síðdegis seinna á morgnana sem því nemur.  
Það hefur ekki verið hægt í öllum tilfellum og  fá starfsmenn þá greitt korter í 
yfirvinnu. 

  Starfsmannafundir eru tvisvar á hvorri önn.  Þeir eru  á dagvinnutíma á morgnana 
frá kl. 8:00 til 12:00. 

 Ræsting er í verktöku vegna Leikskála en unnin í tímavinnu vegna Leikhóla. 

 Öryggisgæsla er keypt af Securitas.  Í leikskólanum á Siglufirði er einungis 
brunaviðvörunarkerfi.  Í leikskólanum á Ólafsfirði er einnig innbrota vöktun. 

 Frá og með árinu 2008 hefur börnum í leikskólanum fjölgað á milli ára, bæði á 
Siglufirði og Ólafsfirði. 

 Börnin voru samtals 77 árið 2008 en eru nú orðin 100.  Þeim hefur fjölgað um 23 frá 
árinu 2008. 

 Börnunum hefur fjölgaði um 11 á Leikhólum og 12 á Leikskálum frá árinu 2008. 

 Leikskóli Fjallabyggðar sker sig nokkuð úr hvað tekjurnar varðar.  Einn leikskóli, 

Gullborg, var með lægri tekjur. 
 

 Einnig þegar hlutfall tekna af gjöldum er skoðað er það lágt hjá Leikskóla 

Fjallabyggðar í þessum samanburði, eða 15,6%.  Hjá þeim skóla sem kemur næst var 

þetta hlutfall 17,5%. 
 

 Hæst var hlutfallið hjá Leikskólanum Reykjakot, sem er  í Mosfellsbæ, þar sem 

hlutfallið var 24,7%. 

 Launaútgjöld hjá leikskólanum hækkuðu um 12,2% á milli áranna 2011 og 2012. 

 Eins og tafla 38 sýnir eru næst fæst börnin á hvert stöðugildi hjá Leikskóla 
Fjallabyggðar í þessum samanburði.  Það skýrist að hluta til af því að skólinn í 
Fjallabyggð er rekinn á tveimur stöðum. 
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Grunnskóli Fjallabyggðar 

 Skólahaldi er þannig háttað að kennt er í fyrsta til og með fjórða bekk bæði á 
Ólafsfirði og Siglufirði. 

 Síðan er fimmta, sjötta og sjöunda bekk kennt á Ólafsfirði og áttunda, níunda og 
tíunda bekk á Siglufirði í húsnæðinu við Hlíðarveg.   

  Við skólann starfa tveir húsverðir. 

 Húsvörðurinn á Ólafsfirði starfar jafnframt sem tölvuumsjónarmaður fyrir 
grunnskólann, tónlistarskólann og leikskólann. 

 Frá því að skólarnir voru sameinaðir haustið 2010 og fram á vorið 2013 hefur 
nemendum fækkað um 40.  Frá árinu 2002 hefur nemendum fækkað um 164. 

 Eins og tafla 42 sýnir voru tveir skólar í þessum samanburði með hærri kostnað á 
hvern nemanda en Grunnskóli Fjallabyggðar. 

 Lægstur var kostnaðurinn hjá Laugalækjaskóla, sem er skóli í Reykjavíkurborg, eða 
801 þús. kr. á hvern nemanda.  Samanborið við 1.076 þús. kr. hjá Grunnskóla 
Fjallabyggðar, eða mismunur upp á 275 þús. kr. 

 Lægstur var launakostnaðurinn á hvern nemanda hjá Laugalækjaskóla eins og áður, 
eða 754 þús. kr. á hvern nemanda en  931 þús. kr. hjá Grunnskóla Fjallabyggðar. 

 Þannig er verið að greiða fyrir svipaða þjónustu vegna grunnskólanema á Siglufirði 
í Fjallabyggð og í Borgarnesi í Borgarbyggð.  Þrátt fyrir það er verulegur munur á 
verði hverrar máltíðar.  Fjallabyggð greiðir 850 kr. fyrir hverja máltíð en 
Borgarbyggð greiðir 590 kr., eða mismunur upp á 260 kr. 

 Á sama hátt greiðir Fjallabyggð  mun meira en hin sveitarfélögin í þessum 
samanburði, þar sem nemendurnir matast í skólanum.   

 Eins og tafla 46 sýnir voru tveir skólar, Grunnskóli Hornafjarðar og Grunnskóli 
Snæfellsbæjar, með fleiri stöðugildi en Grunnskóli Fjallabyggðar af þessum 
samanburðarskólum. 

 Eins og tafla 47 sýnir var Grunnskóli Fjallabyggðar með næst fæsta nemendur á 
hvert stöðugildi af þessum skólum, eða 5,3 nemendur á hvert stöðugildi. 

 Ef tímabilið frá sameiningu skólanna er skoðað er fjöldi nemenda á hvert stöðugildi 

í skólanum óbreyttur frá því sem  var árið 2010, eða 5,4. 
 

 Nemendum  á hvert stöðugildi kennara hefur fækkað um 0,4 en fjölgað um 1,7 á 

hvert stöðugildi annarra starfsmanna.   

 Yfirvinna hjá öðrum starfsmönnum en kennurum sem hlutfall af mánaðarlaunum er 
nokkuð mikil  í samanburði við það sem gerist hjá mörgum öðrum sveitarfélögum, 
eða 9,1% 2012 og 10,8% árið 2011. 

Tónskóli Fjallabyggðar 

 Í Fjallabyggð er rekinn einn tónlistarskóli, Tónskóli Fjallabyggðar.  Kennsla fer fram 
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á tveimur stöðum, í húsnæði tónlistarskólans á Siglufirði og í nýendurgerðu 
húsnæði fyrir tónlistaskólann í menningarhúsinu Tjarnarborg á Ólafsfirði. 

 Skólastjóri Tónskóla Fjallabyggðar er með aðalstarfstöð á Ólafsfirði.  Hann er með 

viðveru á Siglufirði á þriðjudögum. 

 Aðstoðarskólastjóri er með starfsaðstöðu á Siglufirði. 

 Erfiðlega hefur gengið að fá þá aðila sem eru að vinna með börnum til að 
skipuleggja tímann sameiginlega. 

 Eins og tafla 53 sýnir hækka launaútgjöldin nokkuð mikið á milli áranna 2011 og 
2012, eða um 11%. 

Menningarmál – Bókasöfn Fjallabyggðar 

 Bókasafnið er rekið á tveimur stöðum, á Ólafsfirði og Siglufirði. 

 Bókasafnið er opið á Siglufirði þriðjudaga til föstudaga frá kl. 13:30 til 17:00.  Lokað 
er á mánudögum. 

 Á Ólafsfirði er bókasafnið opið mánudaga og þriðjudaga frá kl. 16:00 til 19:00, 
miðvikudaga frá k. 14:00 til 17:00 og á fimmtudögum frá kl. 16:00 til 20:00. 

Tjarnarborg, menningarhús, og fleira 

 Þar er forstöðumaður í 50% starfi og ræstingaaðili í 50% starfi.   

 Safnahús er náttúrugripasafnið.  Þar er ráðinn maður í þrjá mánuði yfir sumarið í 
50% starf. 

Æskulýðs- og íþróttamál 

 Íþrótta- og tómstundafulltrúi heyrir undir bæjarstjóra. 

 Aðalstarfsstöð hans er á Ólafsfirði en hann er jafnframt með aðstöðu á Siglufirði. 

 Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur yfirumsjón með málaflokknum og annast alla 
áætlanagerð vegna hans. 

 Eins og málum er háttað annast hann ekki neinn daglegan rekstur 
íþróttamannvirkja.   

 Íþróttamiðstöðvar eru tvær, ein á Ólafsfirði og önnur á Siglufirði.  Yfir þeim er 

forstöðumaður, sem heyrir undir íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

 Vinnuskólinn er í umsjón íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

 Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar fer fram á tveimur stöðum, í Tjarnarborg á 
Ólafsfirði og í húsnæði grunnskólans við Hlíðarveg á Siglufirði. 

 Í Fjallabyggð eru tveir knattspyrnuvellir, einn í hvorum byggðakjarna.  
Aðalvöllurinn er á Ólafsfirði. 

 Í Fjallabyggð eru reknir tveir golfvellir, sinn á hvorum stað. 



   

HLH                                                                                                                                           Fjallabyggð                                                 

  

10 

 Frístundastyrkir eru greiddir til barna og unglinga á aldrinum 6 til 18 ára. 

 Fjallabyggð gefur út ávísun að upphæð 7.500 kr.  til hvers og eins þeirra. 

 Tjaldsvæði eru bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. 

Íþróttamiðstöðvar í Fjallabyggð 

 Á Siglufirði og Ólafsfirði er íþróttamiðstöð á hvorum stað. 

 Fyrir íþróttamiðstöðvunum er forstöðumaður. 

 Opnunartími sundlauga er nokkuð mismunandi. 

 Yfir vetramánuðina er sundlaugin opin á Siglufirði á laugardögum frá kl. 14:00 til 
18:00 og á sama tíma á sunnudögum á Ólafsfirði. 

 Suma daga er kennt alveg til kl. 15:00.   Vegna þess þarf að vera vakt skipuð tveimur 
starfsmönnum allan daginn.  

Slökkvilið Fjallabyggðar 

 Slökkvilið Fjallabyggðar skiptist í tvær deildir, ein á Ólafsfirði og ein á Siglufirði.   

 Slökkviliðsstjóri er eini starfsmaður slökkviliðsins sem er í 100% starfi.  Hann hefur 
aðsetur á Siglufirði. 

 Varaslökkviliðstjóri er í 30% starfi og hefur hann aðsetur í Ólafsfirði. 

 Stjórnendur eru með bakvaktir utan daglegs vinnutíma.  Greiddar eru samtals 100 
þús. kr. fyrir bakvaktir á mánuði  utan daglegs vinnutíma hvoru megin, þ.e. fyrir 
Ólafsfjörð og Siglufjörð. 

 Slökkviliðsstjóri annast eldvarnareftirlit í Fjallabyggð. 

 Hæst voru útgjöld vegna brunamála af samanburðar sveitarfélögunum hjá 
Grindavíkurbæ, eða 36 millj. kr. 

 Næst hæst voru þau hjá Fjallabyggð, eða 30 millj. kr. 

 Lægst voru útgjöldin hjá Rangárþingi eystra, eða 10,9 millj. kr. 

 Eins og tafla 62 sýnir er kostnaðurinn vegna brunavarna á hvern íbúa hæstur hjá 

Fjallabyggð af samanburðar sveitarfélögunum árið 2011, eða 14.759 kr. á hvern íbúa. 

 Lægstur var kostnaðurinn hjá Sveitarfélaginu Álftanes, eða 5.423.  Það sveitarfélag 
var aðili að Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

 Með skipulags- og byggingarfulltrúa starfa tveir starfsmenn í tveimur stöðugildum, 
tækniteiknari og umhverfis- og heilbrigðisfulltrúi, eða samtals þrjú stöðugildi. 

 Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur ekki haldið  reglulega fundi með 
bæjarverkstjóra eða starfmönnum á deildinni. 
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Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar 

 Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar er með húsnæði á Siglufirði og annað á Ólafsfirði.   

 Starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar eru fimm, þar af er einn  á Ólafsfirði. 

 Þrír starfsmenn skipta með sér bakvöktum vegna vatns- og holræsadælu og 
búnaðar vegna geislunar á vatni. 

 Utan reglubundins vinnutíma er alltaf einn á bakvakt, þ.e. frá kl. 20:00 til kl. 8:00 
næsta dag á virkum dögum og kl. 20:00 á föstudögum til kl. 8:00 á mánudögum. 

 Kostnaður vegna þess í einn mánuð er um 100 þús. kr.   

 Nýlega var keyptur öflugur traktor sem er hafður  á Siglufirði.  Lítil not hafa verið 
fyrir traktorinn og að mati bæjarverkstjóri kemur vel til greina að hann verði seldur. 

 Flest eru stöðugildin hjá þjónustumiðstöð sjö hjá Sveitarfélaginu Hornafjörður af 
samanburðar sveitarfélögunum. 

 Næst flest eru þau hjá Fjallabyggð, eða fimm.  Fæst eru stöðugildin tvö, hjá 
Fljótsdalshéraði og Dalvíkurbyggð. 

Bæjarskrifstofur Fjallabyggðar 

 Fjallabyggð rekur bæjarskrifstofur bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. 

 Á skrifstofunni á Siglufirði er launafulltrúi, bókari, skrifstofu- og fjármálastjóri og 
móttökuritari. 

 Á skrifstofunni á Ólafsfirði eru aðalbókari, gjaldkeri og skjalastjóri.  Skjalastjórinn er 
tvo daga í viku á Siglufirði.  Stefnt að því að hann verði þar þrjá daga í viku. 

 Hjá samanburðar sveitarfélögunum eru stöðugildin á bæjarskrifstofum flest hjá 
Norðurþingi, eða 11,75 

 Næst flest eru stöðugildin hjá Fjallabyggð, eða 8. 
 

 Fæst eru stöðugildin hjá Sveitarfélaginu Ölfus en þar eru þau fjögur. 

 Þegar fjöldi íbúa á hvert stöðugildi á bæjarskrifstofum samanburðar 
sveitarfélaganna er skoðaður eru tvö sveitarfélög með færri íbúa en Fjallabyggð.  

 Flestir eru íbúarnir hjá Sveitarfélaginu Ölfus, eða 482,5 íbúar. 

 Til samanburðar eru 254,4 íbúar hjá Fjallabyggð.   

 Meðaltal þessara sveitarfélaga er 318,6 íbúar á hvert stöðugildi. 

Hafnarsjóður Fjallabyggðar 

 Bæjarstjóri er hafnarstjóri.  Við höfnina starfa þrír starfsmenn, þar af er einn 
yfirhafnarvörður. 

 Tveir eru með aðalstarfstöð við höfnina á Siglufirði og einn á Ólafsfirði. 
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 Launkjör starfsmanna á Siglufirði og þess sem er á Ólafsfirði eru ekki þau sömu. 

 Fari vigtun fram eftir kl. 18:00 á virkum dögum og um helgar þarf 
viðskiptavinurinn að greiða sérstakt tímagjald fyrir. 

 Aukagjald fyrir vigtun á Ólafsfirði um helgar er ekki innheimt fari vigtunin fram á 
tímabilinu kl. 16:00 til 18:00, annað hvort á laugardegi eða sunnudegi. 

 Starfsmenn hafnarinnar handskrifa fyrst yfirlit yfir alla veitta þjónustu, sem 

yfirhafnarvörður síðan færir í excel skjal. 

 Excelskjalið er síðan sent á bæjarskrifstofuna sem gerir reikninga fyrir höfnina og 
sendir þá út.  Það er gert á tveggja mánaða fresti. 

 Landaður afli á Ólafsfirði var mestur árið 2008, eða 4.846 tonn, en var 1.381 tonn árið 

2012. 
 

 Landaður afli var mestur á Siglulfirði á þessu tímabili árið 2012, eða 15.471 tonn 

samanborið við að hann var 6.492 tonn árið 2008, eða aukning um 138%. 

Veitustofnun Fjallabyggðar 

 Ársreikningur Veitustofnunar Fjallabyggðar nær yfir vatnsveitu, fráveitu og 
þjónustumiðstöð. 

 Ekki er hægt að sjá hvort vatnsskattur og fráveitugjöld standi undir rekstri þessara 
veitna. 

 Það er mat skýrsluhöfundar að betur færi  á því að hafa rekstur veitna aðskilinn frá 
rekstri þjónustumiðstöðvar í reikningi sveitarfélagsins. 

 Samkvæmt ársreikningi ársins 2012 var mikill halli á rekstri Veitustofnana 
Fjallabyggðar, eða 32,2  millj. 

 Hluta þessa halla má líklega rekja til reksturs þjónustumiðstöðvar. 

 Skuldir veitna við aðalsjóð skv. ársreikningi 2012 voru samtals 652 millj. kr.  Spyrja 

má hversu raunhæf þessi skuld sé. 
 

 Einnig er spurning, ef hluti af skuldaaukningunni er vegna rekstrar 

þjónustumiðstöðvar, hvort raunhæft sé að færa það til skuldar í bókum 

bæjarfélagsins og þá sem skuld veitna við aðalsjóð. 

Íbúðasjóður Fjallabyggðar 

 Á vegum sveitarfélagsins eru 36 leiguíbúðir og 30 smáíbúðir fyrir aldraða í 
Skálahlíð.   

 Gengið var frá sölu á þremur íbúðum á árinu 2012 og er gert ráð fyrir að 2013 seljist 
fjórar íbúðir. 

 Leggja ber áherslu á að þessar íbúðir bera lága vexti, sumar hverjar 1%.  Vegna þess 
verður að gera kröfu til þess að Íbúðalánasjóður núvirði eftirstöðvar lána komi til 
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sölu á þessum íbúðum og uppgreiðslu á lánunum. 

 Samkvæmt ársreikningi Íbúðasjóðs Fjallabyggðar 2012 var tap á rekstri sjóðsins upp 
á 20,1 millj. kr. fyrir framlag frá aðalsjóði sem var 17,9 millj. kr. 

 Ljóst er að rekstur Íbúðasjóðs Fjallabyggðar hefur verið nokkur byrði á rekstri 
aðalsjóðs undanfarin ár.   

  Skipurit Fjallabyggðar og nefndir 

 Samkvæmt skipuriti fyrir Fjallabyggð er gert ráð fyrir að stjórnsýsla bæjarfélagsins 
skiptist í sex deildir. 

 Yfir hverri deild er fulltrúi eða deildarstjóri og er bæjarstjóri þeirra næsti yfirmaður. 

 Nefndir og stjórnir fyrir utan bæjarstjórn og bæjarráð eru sjö, auk 
barnaverndarnefndar sem starfar sameiginlega með Dalvíkurbyggð. 

Tillögur 

Skuldir sveitarfélagsins 

 Lagt er til að kannað  verði hversu raunhæfar kröfur aðalsjóðs á B-hluta stofnanir 
eru.  Þær kröfur, sem ekki eru taldar innheimtanlegar, verði afskrifaðar. 

 Lagt er til að lögð verði áhersla á að gera rekstur allra B-hluta stofnana sjálfbæran. 

 Lagt er til að kanna hvort hægt sé að endurfjármagna eldri lán með hagstæðari 
kjörum. 

Fjárheimild samkvæmt fjárhagsáætlun 

 Lagt er til að lögð verði áhersla á það við forstöðumenn að óheimilt er  skv. 
sveitarstjórnarlögum að fara fram úr fjárheimildum skv. fjárhagsáætlun. 

 Lagt er til að gerð verði greiðsluáætlun fyrir hvern mánuð og hvern útgjaldalið.  
Launum í hverjum mánuði hjá hverri stofnun verði skipt niður á starfsmenn.  
Þetta verði gert strax og fjárhagsáætlun liggur fyrir.  Síðan verði rauntölur hvers 
mánaðar bornar saman við áætlun mánaðarins. 

 Lagt er til að taka upp  það fyrirkomulag að ekki sé hægt að samþykkja reikninga 
vélrænt umfram fjárheimild skv. greiðsluáætlun.  Einnig verði sett hámark á þá 
reikninga sem forstöðumenn mega samþykkja án vitneskju bæjarstjóra og/eða 
fjármálastjóra. 

 Lagt er til að bæjarstjóri og fjármálastjóri eigi reglulega fundi með 
forstöðumönnum, þar sem farið er yfir rauntölur í rekstri og þær bornar saman 
við áætlun.  Virðist sem svo að kostnaður sé að fara fram úr áætlun verði tekin 
ákvörðun um hvernig brugðist verði við því.  Jafnframt verði haldnir fundir með 
starfsmönnum um fjárhagsáætlun og ársreikning sveitarfélagsins ár hvert. 

Tekjur 

 Lagt er til að skoðað verði að hækka fasteignaskatt. 
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 Lagt er til að taka til athugunar  að hækka lóðarleigu  bæði vegna íbúðarlóða og 

vegna atvinnuhúsnæðis. 

Laun 

 Lagt er til að áætlað verði fyrir launum vegna langvarandi veikinda á sérstökum 
bókhaldslykli undir málaflokknum sameiginlegum kostnaði hjá sveitarfélaginu.  
Jafnframt þurfi forstöðumenn að sækja um framlag af þessum lykli til bæjarráðs 
komi upp langvarandi veikindi. 

 Lagt til að sett verði á yfirvinnubann.  Yfirvinna verði eingöngu heimiluð í 
algjörum undantekningar tilfellum. Sé yfirvinna nauðsynleg þurfi samþykki 
annað hvort bæjarstjóra eða fjármálastjóra í hvert skipti.  Jafnframt verði samið 
þannig um fasta yfirtíð að hún nái yfir alla yfirvinnu og óþægindi utan 
vinnutíma. 

 Lagt er til að skoðað verði með að hætta að greiða orlof inn á orlofsreikning vegna 
þeirra starfsmanna sem hafa fasta yfirtíð, eða þeir fái ekki greidda fasta yfirtíð 
þegar orlof er tekið. 

 Lagt er til að fyrirkomulag bakvakta hjá sveitarfélaginu verði  endurskoðað 
þannig að dregið verði úr þeim. 

 Lagt er til að kanna  hvort ekki sé ódýrara að viðvera starfsmanna á hverri vakt 
verði 25 mínútum skemmri en umsaminn vinnutími segir til um hjá 
vaktavinnufólki.  Þetta verði gert þannig að ekki þurfi að greiða sérstaklega í 
yfirvinnu fyrir umræddar 25 mínútur, skv. grein 2.6.9 í kjarasamningi, eða þá að 
vinnan verði skipulögð þannig að starfsmenn hafi reglulegan matar- og kaffitíma.  

 Lagt er til að greidd séu sömu laun fyrir sömu störf hjá sveitarfélaginu. 

 Lagt er til að forstöðumenn fari yfir launakeyrslur viðkomandi stofnunar áður en 
til útborgunar kemur.  Jafnframt samþykki fjármálastjóri/bæjarstjóri 
launakeyrslur endanlega áður en til útgreiðslu kemur eins og verið hefur. 

 Lagt er til að bæjarstjórn setji sér ákveðið takmark um hlutfall launa af tekjum.  
Markmiðið verði tímasett. 

Stöðugildi 

 Lagt er til að lögð verði áhersla á að fjöldi stöðugilda hjá hverri stofnun sé í 
samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar.  Sé metið að stöðugildi þurfi að vera 
fleiri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir þarf samþykki bæjarráðs/bæjarstjórnar 
fyrir því. 

  Annar rekstrarkostnaður

 Lagt er til að tryggingar og símaþjónusta (internet tenging) hjá sveitarfélaginu 
verði boðið út reglulega.  Þetta verði gert a.m.k. á þriggja ára fresti. 

 Lagt er til að öll innkaup á rekstrarvörum verði boðin út og leitað eftir 
hagstæðum tilboðum.  Þetta verði gert reglulega. 

 Lagt er til að kanna hvort  draga megi úr kaupum á þjónustu vegna öryggisgæslu 
hjá Fjallabyggð. 
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 Lagt er til að forstöðumönnum verði falið að skrá mánaðarlega alla 
rafmagnsnotkun og hitunarkostnað.  Rafmagnið verði skráð í kwst.  Síðan verði 
notkunin borin saman á milli mánaða og ára. 

Félagsþjónusta og málefni fatlaðra 

 Lagt er til að starfshlutfall í heimaþjónustu verði á hverjum tíma alltaf í samræmi 
við vinnuframlag.  Einnig verði séð til starfið fari ekki þannig fram að það þurfi 
að greiða fyrir yfirvinnu. 

 Lagt er til að kanna  hvort ekki sé hægt að ráða í hlutastarf vegna liðveislu.  Hætt 
verði að greiða fyrir vinnuna í yfirvinnu.  Starfshlutfallið verði í samræmi við 
vinnuframlag. 

 Lagt er til að stöðugildi við tómstundastarf aldraðra ásamt stöðugildum með 
umsjón og ræstingu í Skálahlíð verði tekið til endurskoðunar. 

 Lagt er til að þess verði gætt að þjónustu vegna málefna fatlaðra verði hagað 
þannig að tekjur, sem ætlaðar eru í málaflokkinn, standi ávallt undir útgjöldum 
og skili sveitarfélögunum framlegð.  Ef afgangur verði  af rekstrinum renni hann 
til sveitarfélaganna. 

 Lagt er til að Fjallabyggð beiti sér fyrir því, með aðildar sveitarfélögunum, að 
yfirstjórn um málefni fatlaðra verði endurskoðuð.   Stjórnunin verði gerð 
markvissari og færð nær bæjarstjórnunum en verið hefur. 

Leikskóli Fjallabyggðar 

 Lagt er til að hætt verði að greiða yfirtíð þeim starfsönnum sem mæta fyrir kl. 8:00 
og hætta eftir kl. 16:00.   Séð verði til þess að sá vinnutími rúmist innan 
dagvinnutíma viðkomandi.  Greiðist þá fyrir þann tíma dagvinnukaup með álagi 
skv. kjarasamningi fyrir kl. 8:00 en ekkert eftir kl. 16:00. 

 Lagt er til að kanna hvort ekki megi fækka þeim starfsmönnum sem mæta til að 
opna á morgnana. 

 Lagt er til að bæjarstjórn setji sér ákveðið markmið um hlutfall tekna 
(leikskólagjalda og fæðiskostnað) af heildarútgjöldum leikskólans. 

 Lagt er til að endurskoða fjölda stöðugilda við leikskólana.  Bæjarstjórn setji sér 
markmið um fjölda barna á hvert stöðugildi við leikskólann.  Þetta  komi skýrt 
fram í greinargerð með fjárhagsáætlun um fjölda stöðugilda á leikskólanum og 
því verði fylgt eftir.     

 Lagt er til að ræstingar hjá leikskólunum verði  endurskoðaðar og hafður sami 
háttur á í báðum húsunum.  Kannað verði hvort ekki sé hagstæðara að ræstingar 
fari fram í tímavinnu.  

 Lagt er til að leikskólastjóra verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega. 

 Lagt er til að kanna hvort til greina komi að hætta að vera með þjófavarnarvöktun 
við húsnæði leikskólans á Ólafsfirði. 
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Grunnskóli Fjallabyggðar 

 Lagt er til að fjöldi stöðugilda við Grunnskóla Fjallabyggðar, bæði hvað varðar 
kennara og annað starfsfólk, verð tekinn til endurskoðunar.  Bæjarstjórn marki 
sér ákveðna stefnu um fjölda nemenda á hvert stöðugildi. 

 Lagt er til að kanna hvort mögulegt sé  að kennsla í hverjum árgangi fari fram á 
einum stað í stað þess að kenna fyrsta til og með fjórða bekk bæði á Siglufirði og 
Ólafsfirði.   

 Lagt er til að húsverðir verði einu starfsmenn skólans sem hafi fasta yfirtíð og 
tímafjöldinn verði endurskoðaður.  Jafnframt að öll vinna annarra starfsmanna en 
kennara verði endurskipulögð þannig að ekki komi til þess að greiða þurfi fyrir 
yfirtíð. 

 Lagt er til að launakjör almennra starfsmanna við skólann verði samræmd. 

 Lagt er til að skólaliðar sjái alfarið um ræstingar.  Jafnframt að húsvörður hafi 
yfirumsjón með ræstingum.  

 Lagt er til að kannað verði hvort hægt sé að fá verktaka um skólamáltíðir bæði á 
Ólafsfirði og Siglufirði til að lækka verðið á hverri máltíð með hliðsjón af því að 
þessi kostnaður er frekar hár miðað við það sem gerist hjá öðrum skólum og verð 
sem aðrir skólar greiða vegna stakra máltíða til verktaka annars staðar. 

 Lagt er til að  húsumsjónarmenn við grunnskólann verði jafnframt 
húsumsjónarmenn við leikskólann á hvorum stað. 

 Lagt er til að húsumsjónarmanni verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega 
vegna grunnskólans.  

Tónskóli Fjallabyggðar 

 Lagt er til að þeir aðilar sem starfa með nemendum skólans yfir veturinn komi 
saman og skipuleggi skólastarfið áður en það hefst.  Þannig að ekki þurfi að vera 
að breyta skipulaginu yfir veturinn.  

 Lagt er til að ræstingar við skólann verð samræmdar.  Einnig hvort komi til greina 
að draga úr ræstingum. 

Bókasöfn Fjallabyggðar 

 Lagt er til að opnunartími bókasafnanna veri endurskoðaður með það að 
markmiði að stytta hann. 

 Tjarnarborg, menningarhús 

 Lagt er til að kanna hvort minnka megi starfshlutfall vegna ræstinga sem nú er 
50% starf.  Jafnframt að starfsmaðurinn heyri undir forstöðumann Tjarnarbogar 
og að forstöðumaðurinn hafi yfirumsjón með ræstingum í öllu húsinu, þ.m.t. 
húsnæði tónlistarskólans. 

Æskulýðs- og íþróttamál 

 Lagt er til að starfshlutföll og vinnutilhögun í félagsmiðstöð verði tekin til 
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endurskoðunar m.a. með það að markmiði að draga úr yfirvinnu. 

 Lagt er til að vinna verði skipulögð þannig að ekki sé yfirvinna  hjá 
starfsmönnum. 

 Lagt er til að kanna hvort hægt sé  að fara með rekstur skíðasvæðisins aftur í 
útboð með það að markmiði að ná niður kostnaði. 

 Lagt er til að starf íþrótta- og tómstundafulltrúa og forstöðumanns 

íþróttamiðstöðva verði sameinað í eitt starf undir heitinu íþrótta- og 

tómstundafulltrúi. 

Íþróttamiðstöðvar í Fjallabyggð 

 Lagt er til að athuga  hvort ekki sé hægt að skipuleggja kennslu í 
íþróttamiðstöðvunum þannig að henni sé lokið kl. 12:00 eða 13:00.  Með hliðsjón 
af því verði sundlaugin t.d. opnuð kl. 17:00 eða síðar á virkum dögum. 

 Lagt er til að vinna við þrif í íþróttamiðstöðvunum verði endurskipulögð þannig 
að þrif fari að hluta til fram á sama tíma og sundlaugin er opin.  Þetta verði gert 
þannig að þegar sundlaug er lokað að kveldi dugi að einn starfsmaður ljúki  
þrifum og gangi frá þar til að lokað er vegna íþróttahúss. 

 Lagt er til að sundlaugunum verði lokað á sama tíma yfir sumarmánuðina eða kl. 
19:00.  Einnig verði kannað að hafa  sundlaugina á Siglufirði lokaða um miðjan 
dag eins og verið hefur á þriðjudögum og fimmtudögum yfir sumarmánuðina.  
Jafnframt verði kannað hvort komi til greina að sundlaugin á Siglufirði sé lokuð 
annað hvort á laugardegi eða sunnudegi yfir sumarmánuðina. 

 Slökkvilið Fjallabyggðar 

 Lagt er til að kanna  hvort til greina komi að einn maður sé á bakvakt hjá 
slökkviliðinu á hverjum tíma. 

 Lagt er til að bæjarstjórn beiti sér fyrir því að samstarfið innan Almannavarna 

Eyjafjarðar verði eflt. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

 Lagt er til að skipulags- og byggingarfulltrúi haldi reglulega vikulega fundi með 
bæjarverkstjóra og starfsmönnum á deildinni. 

 Lagt er til að útboð vegna snjómoksturs og sorphirðu verði endurtekin reglulega. 

 Lagt er til að skoðað verði hvort stytta  megi  opnunartíma á gámasvæðinu. 

 

 Lagt er til að kanna  hvort ekki gæti verið ódýrara fyrir bæjarfélagið  að reka 

gámasvæðið sjálft og þá með sínum starfsmönnum.  Reynist það svo verði það 

gert. 
 

 Lagt er til að starf umhverfis- og garðyrkjustjóra verði lagt niður.  Verkefnin verði 

falin starfsmönnum tæknideildar og starfsmönnum í þjónustumiðstöð. 
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Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar 

 Lagt er til að þjónustumiðstöðin verði sameinuð og gerð út frá Siglufirði.  

Athugað verði með að selja húsnæðið á Ólafsfirði. 

 Lagt er til að endurskoða fjölda stöðugilda við þjónustumiðstöðina  með það að 
markmiði að fækka þeim og/eða auka verkefni þjónustumiðstöðvarinnar eins og 
t.d. að taka yfir rekstur gámasvæðisins. 

 Lagt er til að skoðað verði að leggja niður bakvaktir hjá þjónustumiðstöðinni. 

 Lagt er til að eftirlit með snjómokstri á Ólafsfirði verði með sama hætti og á 
Siglufirði. 

 Lagt er til að skoðað verði  að selja traktor sem er nýlegur. 

Bæjarskrifstofur Fjallabyggðar 

 Lagt er til að bæjarskrifstofur Fjallabyggðar verði sameinaðar á einn stað í 
Ráðhúsinu á Siglufirði.  Áfram verði móttaka á Ólafsfirði, sjá tillögu 64. 

 Lagt er til að áfram verði móttaka fyrir bæjarbúa í núverandi húsnæði 

bæjarskrifstofunnar á Ólafsfirði eins og verið hefur.  Jafnframt er lagt til að 

bókasafnið verði flutt í það húsnæði og núverandi húsnæði bókasafnsins verði 

selt. 
 

 Lagt er til að eftirfylgni með greiðslu reikninga verð efld. 
 

 Lagt er til að hætt verði að taka á móti greiðslum vegna reikninga á 

bæjarskrifstofu. 

Hafnarsjóður Fjallabyggðar 

 Lagt er til að launakjör starfsmanna hafnarinnar verði samræmd. 

 Lagt er til að tekið verði til skoðunar að hætta að greiða starfsmönnum 
hafnarinnar 40% álag ofan á föst laun og fyrir bakvaktir.  Í stað þess verði samið 
við starfsmenn hafnarinnar um fasta yfirtíð, sem nái yfir alla vinnu og óþægindi 
utan reglubundins vinnutíma, þ.m.t. bakvaktir. 

 Lagt er til að aukagjald vegna vigtunar verð innheimt frá kl. 17:00 á virkum 
dögum í stað kl. 18:00 eins og nú er.  Jafnframt verði gjaldið innheimt á Ólafsfirði 
um helgar eins og gert er á Siglufirði. 

 Lagt er til að yfirhafnarvörður geri reikninga fyrir höfnina eða setji 
greiðslukröfur  þannig fram að ekki þurfi að endursemja reikningana  á 
bæjarskrifstofunni.  Jafnframt að reikningagerð fari fram mánaðarlega. 

Veitustofnun Fjallabyggðar 

 Lagt er til að hætt verði að færa rekstur og efnahag þjónustumiðstöðvar í 

ársreikningi Veitustofnunar Fjallabyggðar. 

 Lagt er til að þess verði gætt að álagður vatnsskattur og holræsagjald standi undir 

rekstri og greiðslu lána vegna vatnsveitu og holræsa, þannig að ekki þurfi að 

koma til þess að aðalsjóður þurfi að leggja veitustofnun til fjármuni. 
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Íbúðasjóður Fjallabyggðar 

 Lagt er til að gerð verði krafa á Íbúðalánasjóð, komi til sölu á íbúðum sem bera 

lága vexti, að höfuðstóll eftirstöðva lánanna verði núvirtur og gerður upp miðað 

við það. 
 

 Lagt er til að starfshlutfall húsumsjónar og ræstinga, 1,3 stöðugildi, vegna íbúða 

fyrir aldraða verði endurmetið.  Jafnframt að þessi kostnaður verði ekki 

gjaldfærður hjá Íbúðasjóði Fjallabyggðar. 
 

 Lagt er til að lögð verð áhersla á að íbúðasjóður verði sjálfbær.  Það verði gert með 

hagræðingu í rekstri, hækkun á leigugjöldum og sölu eigna. 

Skipurit Fjallabyggðar og nefndir 

 Lagt er til að deildirnar verði þrjár, stjórnsýslu- og fjármáladeild, skipulags- og 

byggingardeild og fjölskyldudeild. 
 

 Yfir hverri deild verði fulltrúi (stjóri), stjórnsýslu- og fjármálastjóri, skipulags- og 

byggingarfulltrúi og fjölskyldufulltrúi, sjá fylgiskjal 1.   

Lokaorð 

 Það er mat skýrsluhöfundar að Fjallabyggð skeri sig nokkuð frá öðrum 
sveitarfélögum hvað góða skuldastöðu varðar. 

 Það er tillaga skýrsluhöfundar til bæjarstjórnar að reka sveitarfélagið þannig að 

reksturinn standi undir nýframkvæmdum og afborgunum eldri lána. 
 

 Segja má að bæjarstjórn standi nú á ákveðnum tímamótum til að taka þessa 

ákvörðun. 

 Einnig eigi bæjarstjórn að setja sér það markmið að lækka skatta og gjöld hjá 
sveitarfélaginu á næstu árum. 

  Öfugt við margar aðrar sveitarstjórnir stendur bæjarstjórn Fjallabyggðar frammi 
fyrir þeim valkosti að hagræða í rekstri til að fjármagna framkvæmdir og lækka 
skatta og gjöld hjá sveitarfélaginu.  

 Í skýrslunni eru fleiri tillögur en færri.  Það er ekki endilega mat skýrsluhöfundar að 

hrinda eigi þeim öllum í framkvæmd. 
 

 Skýrsluhöfundur hefur valið þann kostinn að benda á það sem hann telur mögulegt 

að gera án þess að skerða þjónustuna en síðan er það bæjarstjórnar að velja úr. 

 

 Mikilvægt er, þegar grípa þarf til slíkra aðgerða sem hér er lagt til, að samstaða sé 

innan bæjarstjórnar á milli meirihluta og minnihluta um þær.  Slík samstaða er 

mikilvæg við framgang verkefnisins og ekki hvað síst fyrir íbúa sveitarfélagsins og 

starfsmenn þess. 
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Greining 
 
 

INNGANGUR 

Með samningi, dags. 20. desember 2012, tók HLH ehf. að sér að gera úttekt á rekstri 
Fjallabyggðar með það að markmiði að koma fram með tillögur að hagræðingu í 
rekstri, þannig að reksturinn skili meiri framlegð m.a. til að standa undir nýjum 
framkvæmdum og jafnvel lækkun skatta.  

Við vinnslu verkefnisins var stuðst við gögn frá sveitarfélaginu og til samanburðar frá 
öðrum sveitarfélögum sambærilegum  að stærð hvað íbúafjölda varðar. 

Í verkefninu fólst að eiga samtöl við forstöðumenn og fara yfir fyrirkomulag rekstrar 
viðkomandi stofnunar.  Jafnframt voru skoðuð bókhaldsgögn og rekstrarútgjöld 
könnuð.  Einnig var nokkuð stuðst við upplýsingar úr ársreikningum sveitarfélaga á 
vef Sambands íslenskra sveitarfélaga.  

Rekstararútgjöld og -tekjur sveitarfélagsins voru borin saman við rekstrarútgjöld og 
tekjur hjá 10 sveitarfélögum, sambærilegum að stærð.  Markmiðið með þessum 
samanburði var að reyna að finna hvað væri öðruvísi hjá Fjallabyggð miðað  við þessi 
sveitarfélög sem nýtast mætti til hagræðingar í rekstri. 

Einnig átti skýrsluhöfundur fundi með bæjarstjóra og bæjarstjórnarfulltrúum þar sem 
farið var yfir ýmis málefni tengd verkefninu. 

Við athugun  á rekstri grunnskólans og leikskólans var aflað upplýsinga úr bókhaldi 
hjá sveitarfélögum með sambærilega skóla hvað nemenda- og barnafjölda varðar.  
Borinn var saman rekstrarkostnaður þessara skóla.  Einnig var aflað upplýsinga um 
starfsmannafjölda hjá samanburðarskólunum og hann borinn saman.  Skólarnir í 
Fjallabyggð voru bornir saman við 10 álíka stóra skóla hvað nemendafjölda varðar. 

Öllum framangreindum aðilum eru þökkuð hreinskiptin og opin svör við öllu sem 
varðar greiðan framgang verkefnisins.  Tekið skal skýrt fram að þeir aðilar, sem leitað 
var til, bera enga ábyrgð á því sem fram kemur í skýrslunni.  Allt sem þar stendur er á 
ábyrgð skýrsluhöfundar. 

ÍBÚAFJÖLDI

Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og 
Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. 

Tafla 1:  Fjöldi íbúa í Fjallabyggð 2002 til 2013 

              
Breyting 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2002/2013 2006/2013 

Fjöldi íbúa 2.542 2.495 2.428 2.371 2.296 2.280 2.195 2.127 2.066 2.030 2.035 2.012 
 

-530 -284 

Heimild:  Hagstofa Íslands 

Tafla 1 sýnir fjölda íbúa í Fjallabyggð og íbúanna samtals í Ólafsfjarðarbæ og 
Siglufjarðarkaupstað fram að sameiningu á tímabilinu frá 2002 til 2013, miðað við 1. 
janúar ár hvert.  Eins og taflan sýnir fækkar íbúum á milli ára öll árin nema á milli 
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áranna 2011 og 2012, en þá fjölgaði íbúum um fimm.  Á tímabilinu 2002 til 2013 
fækkaði íbúunum samtals um 530, eða um 20,8%.  Frá sameiningar árinu, 2006, og fram 
til 2013 fækkaði íbúunum um 284, eða um 12,4%. 

SKULDIR FJALLABYGGÐAR 

Þann 1. janúar 2012 tóku gildi ný sveitarstjórnarlög nr. 138/2011.  Samkvæmt lögunum 
mega sveitarfélög ekki skulda meira en sem nemur 150% af reglulegum tekjum 
sveitarfélagsins.  Um er að ræða samtals fyrir A- og B-hluta.  Reglugerð skýrir frekar 
hvernig skuldahlutfallið á að reiknast. 

Mynd 1:  Skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga, A- og B-hluti, sem hlutfall af tekjum 
árið 2011 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Mynd 1 sýnir skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga, A- og B-hluta, sem hlutfall af 
tekjum árið 2011.  Eins og fram kemur á myndinni var þetta hlutfall fyrir Fjallabyggð 
106% í árslok 2011. 

Samkvæmt því voru skuldir sveitarfélagsins í árslok 2011 vel innan þeirra marka sem 
ný sveitarstjórnarlög heimila. 

Tafla 2:  Skuldir Fjallabyggðar og sveitarfélaganna samtals fyrir sameiningu, A- og B-
hluti, 2002 til 2012, í millj. kr. 

            
Breyting 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002/2012 

A-hluti 1.105 1.254 1.366 1.294 1.196 1.223 1.288 1.290 1.256 1.297 1.384 25,2% 

B-hluti 512 536 541 503 493 456 492 508 483 467 436 -14,9% 

Samtals 1.617 1.790 1.907 1.797 1.689 1.678 1.780 1.799 1.739 1.763 1.820 12,5% 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 
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Tafla 2 sýnir skuldir Fjallabyggðar og  Ólafsfjarðarbæjar og Siglufjarðarkaupstaðar 
samtals fyrir sameiningu, A- og B-hluta, frá árinu 2002 til 2011 í þús. kr. og á verðlagi 
hvers árs.  Eins og tafla 2 sýnir hafa skuldir A-hluta aukist úr 1.105 millj. kr. árið 2002 í 
1.384 millj. kr. árið 2012, eða rétt um 279 millj. kr á verðlagi hvors árs, eða 25%.  Á sama 
tíma jukust tekjur A-hlutans  úr 943  millj. kr. í 1.558 millj. kr., eða um 615 millj. kr. 

Á þessum tíma lækkuðu skuldir B-hlutans úr 512 millj. kr. í 436 millj. kr. eða um 76 
millj. kr.  Tekjurnar í B-hlutanum voru 119 millj. kr. árið 2002 en 221 millj. kr. árið 2011, 
á verðlagi hvors árs. 

Samtals hafa skuldir sveitarfélagsins á þessum tímabili því einugis aukist úr 1.617 millj. 
kr. árið 2002 í 1.820 millj. kr. árið 2012, eða um 203 millj. kr., sem er aukning um 12,5%.  
Á þessum tíma hækkaði meðaltalsvísitala neysluverðs um 78% og tekjur 
sveitarfélagsins, A- og B-hluti, um 67%. 

Á tímabilinu lækkuðu skuldir sveitarfélagsins fjórum sinnum á milli ára, þ.e. árin 2005, 
2006, 2007 og 2010.  

Tafla 3:  Skuldir Fjallabyggðar og sveitarfélaganna samtals fyrir sameiningu, A- og B-
hluti, 2002 til 2012, sem hlutfall af tekjum 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A-hluti 117% 139% 146% 123% 95% 87% 89% 93% 88% 89% 89% 

B-hluti 429% 487% 447% 268% 537% 360% 389% 308% 293% 229% 197% 

Samtals 152% 176% 180% 145% 125% 110% 113% 116% 110% 106% 102% 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 3 sýnir skuldir Fjallabyggðar og  Ólafsfjarðarbæjar og Siglufjarðarkaupstaðar 
samtals fyrir sameiningu sem hlutfall af tekjum, A- og B-hluta og A- og B-hluta samtals 
frá árinu 2002 til 2012.  Eins og tafla 3 sýnir lækkuðu skuldir A- og B-hluta samtals sem 
hlutfall af tekjum á milli áranna 2002 og 2012, eða fóru úr 152% árið 2002 í 102% árið 
2012.  Skuldahlutfallið lækkar á þessu ellefu ára tímabili sex sinnum á milli ára, þ.e. 
árið 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 og 2012.  Á þessu tímabili var  skuldahlutfallið þrisvar  
sinnum yfir það hámark sem sett hefur verið í lög skv. nýjum sveitarstjórnarlögum, 
þ.e. árin 2002, 2003 og 2004.  Aldrei eftir sameiningu sveitarfélaganna hefur hlutfallið 
farið yfir þetta hámark.  Það vekur athygli skýrsluhöfundar að skuldahlutfall 
sveitarfélagsins hefur lækkað frá efnahagshruninu árið 2008 og einnig hversu vel hefur 
tekist að halda því nokkurn veginn í jafnvægi frá og með árinu 2007 og svo lækkunin 
sem varð árið 2011 og 2012. 

Tafla 4:  Samsetning skulda Fjallabyggðar, A- og B-hluti,árið 2012 

 

A-hluti B-hluti A- og B-hluti  

Hlutfall af 

skuldum samtals 

Lífeyrisskuldbindingar 732.694 32.631 765.325 42,1% 

Skuldir við lánastofnanir 396.023 400.691 796.714 43,8% 

Langtímaskuldir samtals 1.128.717 433.322 1.562.039 

 

     Næsta árs afborgun af langtímaskuldum 65.683 26.411 92.094 5,1% 

Aðrar skammtímaskuldir 158.079 7.629 165.708 9,1% 

Skammtímaskuldir samtals 223.762 34.040 257.802 

 

     Skuldir samtals 1.352.479 467.362 1.819.841 100,0% 

Heimild:  Ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 4 sýnir samsetningu skulda og skuldbindinga hjá Fjallabyggð í árslok 2012.  Ekki 
eru meðtaldar skuldir við eigin fyrirtæki.  Af skuldum og skuldbindingum 



   

HLH                                                                                                                                           Fjallabyggð                                                 

  

26 

sveitarfélagsins samtals eru 42% vegna lífeyrisskuldbindinga.  Þannig er rétt um 50% af 
skuldum sveitarfélagsins vaxtaberandi.  Það eru ekki mörg sveitarfélög á Íslandi sem 
hafa svo góða skuldastöðu sem Fjallabyggð.  Mikilvægt er fyrir sveitarfélagið að halda 
þessari stöðu. 

Tafla 5:  Skipting langtímaskulda Fjallabyggðar, A- og B-hluta, 31. desember 2012 á 
milli stofnana í þús. kr.  

 

Skuldir  Hlutfallsleg 
skipting 

A-hluti 396.023 49,7% 

Íbúðasjóður Fjallabyggðar 400.691 50,3% 

Samtals 796.714 100% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 5 sýnir langtíma skuldir Fjallabyggðar í árslok 2012 og hvernig þær skiptast á 
milli A-hluta og stofnana undir B-hluta.  Eins og taflan sýnir eru 49,7% af langtíma 
skuldum sveitarfélagsins samtals hjá aðalsjóði.  Síðan er 50,3% hjá B-hluta stofnunum 
og þá einungis hjá Íbúðasjóði Fjallabyggðar.  Þau lán eru flest á mjög hagstæðum 
kjörum, sem fjallað verður frekar um síðar.  Þannig má ljóst vera að lánkjör á um 50% 
af langtímaskuldum sveitarfélagsins eru mjög hagstæð. 

Tafla 6:  Skuldir B-hluta stofnana  31. desember 2012 við aðalsjóð í þús. kr. 

 

Skammtíma-
lán 

Langtíma-
lán 

Samtals 

Veitustofnun Fjallabyggðar 234.995.127 417.307.315 652.302.442 

Hafnarsjóður Fjallabyggðar 

 
  77.340.895    77.340.895   

Íbúðasjóður Fjallabyggðar     1.485.196                        1.485.196 

Samtals 236.480.323 494.648.210 731.128.533 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 6 sýnir uppsafnaðar skuldir B-hluta stofnana við aðalsjóð eins og þær voru í 
árslok 2012.  Hér er bæði um að ræða skammtímaskuldir og langtímaskuldir.  Þessar 
skuldir eru til komnar vegna hallareksturs eða fjárþarfar viðkomandi stofnana 
undangengin ár. 

Eins og taflan sýnir skuldar Veitustofnun Fjallabyggðar aðalsjóði samtals 652 millj. kr. í 
árslok 2012 og hafnarsjóður 77 millj. kr.  Hins vegar skuldar aðalsjóður hafnarsjóði 31,8 
millj. kr.  Þannig að nettó er skuld hafnarsjóðs við aðalsjóð 45,5 millj. kr. 

Íbúðasjóður Fjallabyggðar skulda aðalsjóði  1,5 millj. kr.  Hallarekstur íbúðasjóðs 
undanfarin ár hefur verið fjármagnaður með rekstrarframlagi frá aðalsjóði.  Hefur það 
verið fært til tekna en ekki sem skuld. 

Mikil skuld veitustofnunar við aðalsjóð vekur athygli og verður fjallað um 
Veitustofnun Fjallabyggðar hér síðar. 

Leggja ber áherslu á að farið verði vel í gegnum það hvernig hægt væri að gera rekstur 
allra B-hluta stofnana jákvæðan, annað hvort með því að auka tekjur eða lækka 
rekstrarútgjöld og/eða selja eignir.  Verður rekstur þeirra skoðaður frekar hér síðar. 

Einnig ber að leggja mat á hversu raunhæfar kröfur aðalsjóðs eru á Veitustofnun 
Fjallabyggðar. 
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Tafla 7:  Skipting langtímaskulda Fjallabyggðar á milli lánardrottna í árslok 2012 í þús. 
kr. 

  

Hlutfallsleg 
skipting 

Íbúðalánasjóður 427.114.740 48,0% 

Lánasjóður sveitarfélaga 312.307.839 35,1% 

Glitnir - Íslandsbanki 142.985.902 16,1% 

Sparisjóður Norðlendinga 6.565.052 0,7% 

Samtals  888.973.533 100,0% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 7 sýnir hvernig langtímaskuldir Fjallabyggðar skiptast á milli lánardrottna í 
árslok 2012.  48% af skuldum sveitarfélagsins eru hjá Íbúðalánasjóð, 35% hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga og 16% hjá Íslandsbnka (Glitni). 

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI OG FJÁRHREYFINGAR

Veltufé frá rekstri segir til um hvað eftir stendur af rekstrartekjum þegar búið er að 
greiða öll dagleg útgjöld sveitarfélagsins, svo sem laun, rafmagn og hita, mat o.s.frv.  
Ef veltufé frá rekstri er neikvætt á sveitarfélagið hvorki  fyrir daglegum útgjöldum að 
fullu né  afborgunum lána, hvað þá fé til nýframkvæmda.  Það sem upp á vantar þarf 
að taka að láni, fjármagna með sölu eigna eða ganga á eigið fé ef svo er.  Handbært fé 
frá rekstri sýnir hversu miklu reksturinn skilar að teknu tilliti til breytinga á 
skammtímaliðum.  Eða með öðrum orðum hvað er eftir þegar búið er að standa skil á 
daglegum útgjöldum ásamt uppgjöri á skammtímaliðum. 

Á undanförnum árum hafa nokkur sveitarfélög lent í erfiðleikum þar sem veltufé frá 
rekstri hefur verið neikvætt.  Þannig hefur það ekki verið hjá Fjallabyggð.  

Tafla 8 :  Veltufé og handbært fé frá rekstri hjá Fjallabyggð og sveitarfélögunum 
samtals fyrir sameiningu árin 2002 til 2012 í þús. kr., A-hluti 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Veltufé frá rekstri 40.339 21.424 54.871 166.328 239.100 393.552 254.553 190.449 172.808 109.997 213.428 

Handbært fé frá rekstri 52.461 36.856 1.356 184.927 241.236 408.187 237.396 180.001 228.117 106.837 198.575 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 8 sýnir veltufé og handbært fé frá rekstri hjá Fjallabyggð og Ólafsfjarðarbæ og 
Siglufjarðarkaupstað samtals fyrir sameiningu  árin 2002 til 2012 hjá A-hluta.  Eins og 
taflan sýnir var veltufé frá rekstri og handbært fé frá rekstri hjá A-hluta jákvætt öll árin 
2002 til 2012. 

Tafla 9 :  Veltufé og handbært fé frá rekstri hjá Fjallabyggð og sveitarfélögunum 
samtals fyrir sameiningu árin 2002 til 2012 í þús. kr., B-hluti 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Veltufé frá rekstri 53.328 4.881 5.946 47.547 6.253 -26.592 -17.839 8.855 18.903 37.316 60.172 

Handbært fé frá rekstri 43.705 26.090 -2.401 48.198 653 -26.409 -47.986 14.543 20.328 30.622 61.460 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 9 sýnir það sama og tafla 8 en nú fyrir B-hlutann.  Eins og taflan sýnir var veltufé 
frá rekstri neikvætt tvisvar á tímabilinu, þ.e. árin 2007 og 2008.  Handbært fé frá rekstri 
hjá B-hutanum var neikvætt þrisvar, þ.e. árinu 2004, 2007 og 2008. 
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Tafla 10 :  Handbært fé frá rekstri, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar  hjá 
Fjallabyggð og sveitarfélögunum samtals fyrir sameiningu, A- og B-hluti, árin 2002 til 
2012 í þús. kr., 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 10 sýnir handbært fé frá rekstri, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar hjá 
Fjallabyggð og sveitarfélögunum samtals fyrir sameiningu, A- og B-hluti, árin 2002 til 
2012 á verðlagi hvers árs í þúsundum króna. 

Eins og taflan sýnir hefur Fjallabyggð vart tekið lán eftir sameiningu, eða samtals 118,5 
millj. kr. frá og með árinu 2006, þar af 100 millj. kr. ári 2012.  Líklega telst þetta til 
undantekningar hjá stærri sveitarfélögum á Íslandi.  Öftustu tveir dálkarnir í töflunni 
sýna samtölur fyrir árin 2002 til 2012 og 2007 til 2012 á verðlagi hvers árs.  Eins og þar 
kemur fram hefur handbært fé frá rekstri skilað nægu fjármagni til að standa skil á 
öllum afborgunum og nokkru upp í fjárfestingar. 

Á tímabilinu 2002 til 2012 voru fjárfestingar samtals 1.829 þús. kr. og á tímabilinu frá 
2007 til 2012 voru þær samtals 1.296 millj. kr.  Á sama tíma voru lántökur samtals 119 
millj. kr.  Þessar fjárfestingar hafa að nokkrum hluta verið fjármagnaðar með sölu eigna 
eins og fram kemur á töflunni. 

FJÁRHEIMILD SAMKVÆMT FJÁRHAGSÁÆTLUN

Í viðræðum við starfsmenn sveitarfélagsins kom almennt fram að þeir líta á 
fjárhagsáætlun sem heimild um útgjöld hvað gjaldahliðina varðar.  Hér er tekið undir 
þessa skoðun og lögð áhersla á að samþykkt fjárhagsáætlun segir til um þá fjárheimild 
sem viðkomandi stofnun eða forstöðumaður hefur til ráðstöfunar.  Fari stofnun fram 
úr þeirri fjárheimild, sem kveðið er á um í fjárhagsáætlun stofnunarinnar og samþykkt 
liggur ekki fyrir því hjá sveitarstjórn, er um brot á sveitarstjórnarlögum að ræða. 

Sveitarstjórnarlögin verða ekki öðruvísi skilin en þannig að það sé ekki heimild til þess 
að stofna til útgjalda nema gert sé ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun, ef ekki þá þurfi 
samþykki sveitarstjórnar til þess. Þegar sveitarstjórn ákveður útgjöld utan 
fjárhagsáætlunar þarf að liggja fyrir hvernig þeim verður mætt, t.d. með niðurskurði á 
öðrum liðum, tekjuafgangi eða nýrri lántöku.  Ný lög sem tóku gildi 1. janúar 2012 
kveða enn skýrar á um þetta en eldri sveitarstjórnarlög. 

Með hliðsjón af þessu er mikilvægt að starfsmenn sveitarfélaga almennt geri sér grein 
fyrir því að útgjöld skv. fjárhagsáætlun eru ekki bara markmið og áætlun út af fyrir sig 
heldur er um að ræða hreina fjárheimild, sem þýðir að umfram útgjöld eru óheimil 
nema samþykki sveitarstjórnar liggi fyrir en þá þarf sveitarstjórn jafnframt skv. 
lögunum að gera grein fyrir því hvernig umfram útgjöldunum verði mætt. 

Því er mikilvægt að forstöðumenn stofnana sveitarfélaga geri sér grein fyrir því strax 
og fjárhagsáætlun liggur fyrir hvort starfsemi viðkomandi stofnunar, eins og hún er 
fyrirhuguð, geti staðist fjárheimildina sem kveðið er á um í fjárhagsáætlun, ef ekki þá 

Samtals Samtals

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002/2012 2007/2012

Handbært fé frá rekstri 96.166 62.946 -1.045 233.125 241.889 381.778 189.410 194.544 248.445 137.459 260.035 2.044.752 1.411.671

Afborganir 125.446 192.999 111.390 247.939 227.481 169.737 96.495 100.981 94.690 105.468 122.018 1.594.644 689.389

Fjárfestingar 122.604 105.866 77.077 86.469 141.141 104.173 290.765 149.079 228.452 141.089 382.367 1.829.082 1.295.925

Samtals -151.884 -235.919 -189.512 -101.283 -126.733 107.868 -197.850 -55.516 -74.697 -109.098 -244.350 -1.378.974 -573.643

Söluverð seldra rekstrarfjármuna 25.550 37.715 27.608 563.718 28.890 90.469 992 27.333 2.105 43.747 30.896 879.023 195.542

Aðrar fjárfestingarhreyfingar 2.335 -5.734 4.208 -373.833 387.456 -60.255 10.547 30.336 17.762 223 13.045 -1.387

Annað nettó 11.675 -7.785 -87.352 -23.088 -11.679 1.059 -16.753 -2.100 506 -140 7.260 -128.397 -10.168

Tekin ný lán 98.043 232.648 240.000 15.332 8.980 0 9.523 100.000 704.526 118.503

Hækkun (lækkun) á handbæru fé -14.281 20.925 -5.048 80.846 277.934 148.121 -203.064 53 -54.324 -55.745 -106.194 89.223 -271.153
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verði gripið til viðhlítandi aðgerða.   

Í nýjum sveitarstjórnarlögum er heimild til endurskoðunar á fjárhagsáætlun felld 
niður.  Einungis er sveitarstjórnum heimilt að gera breytingu á gildandi fjárhagsáætlun 
með sérstökum viðauka.  Þannig er ekki heimilt að taka áætlunina í heild sinni til 
endurskoðunar skv. lögunum.  Þetta á að leiða til mun markvissari fjárhaldstjórnar hjá 
sveitarfélögum almennt.  63. gr. nýrra sveitarstjórnarlaga um þetta ákvæði hljóðar svo: 

 Bindandi áhrif ákvörðunar um fjárhagsáætlun ársins. 
 Ákvörðun sem sveitarstjórn tekur skv. 1. mgr. 62. gr. um fjárhagsáætlun næstkomandi 
árs er bindandi regla um allar fjárhagslegar ráðstafanir af hálfu sveitarfélagsins. Aðrir 
geta þó ekki byggt sjálfstæðan rétt til fjárframlaga eða annarrar fyrirgreiðslu 
sveitarfélags á fjárhagsáætlunum. 
Óheimilt er að víkja frá fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. nema sveitarstjórn hafi áður 
samþykkt viðauka við áætlunina. Á þetta við um hvers kyns ákvarðanir, samninga eða 
aðrar fjárhagslegar ráðstafanir sem hafa í för með sér breytingar á tekjum, útgjöldum, 
skuldbindingum eða tilfærslur milli liða í fjárhagsáætlun í þegar samþykktri áætlun. 
Viðauki er ekki gildur nema hann feli einnig í sér útfærða ákvörðun um það hvernig 
þeim útgjöldum eða tekjulækkun sem gert er ráð fyrir verði mætt. Á það einnig við þótt 
heildarútgjöld eða heildartekjur breytist ekki vegna samþykktar hans. 
 Þrátt fyrir 2. mgr. má í undantekningartilvikum gera þær ráðstafanir sem skylt er 
samkvæmt lögum eða öðrum bindandi réttarreglum án þess að sveitarstjórn hafi áður 
samþykkt viðauka, enda þoli þær ekki bið. Viðhlítandi heimildar sveitarstjórnar skal þá 
afla svo fljótt sem auðið er. Skal erindi um slíka heimild lagt fyrir þegar á næsta fundi 
sveitarstjórnarinnar. 
Í reglugerð sem sett er á grundvelli 75. gr. er heimilt að skilgreina þau tilvik þar sem 
tilfærslur innan málaflokka eru heimilaðar án þess að fyrir liggi samþykktur viðauki, 
sbr. 1. málsl. 2. mgr. Þó skulu allar slíkar breytingar færðar í viðauka við fyrsta 
tækifæri. 

Ljóst má vera að skv. 63. gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er það  brot á lögunum fari 
útgjöld fram úr fjárhagsáætlun.  Einungis er það heimilt hafi sveitarstjórn áður 
samþykkt viðauka við áætlunina.  Jafnframt er skýrt tekið fram að viðaukinn sé ekki 
gildur nema hann feli einnig í sér útfærslu á því hvernig útgjaldaaukanum verður 
mætt eða tekjulækkun.  Þannig er ekki heimilt að leiðrétta fjárhagsáætlun með einhvers 
konar viðauka eftir á.  Ef heimila á hærri útgjöld þarf það að gerast áður en stofnað er 
til þeirra.  Þetta er mikil breyting frá því sem var og kallar á mikla aðhaldssemi og aga í 
fjármálum sveitarfélaga,  kallar á vandaða fjárhagsáætlunargerð og ekki síður 
vandaðar greiðsluáætlanir og eftirfylgni. 

Einnig er ákvæði í lögunum, sem kveður á um að ekki sé heimilt að reka sveitarsjóð 
með halla samtals þrjú ár í röð.  A.m.k. þarf að vera svo mikill afgangur eitt árið af 
þremur að hann brúi hallarekstur hinna tveggja áranna sé um hallarekstur að ræða. 
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Tafla 11:  Rauntölur úr rekstri og áætlun 2011 hjá Fjallabyggð 

 

Raun-
tölur 

Upphafleg 
áætlun 

Mis-
munur 

Hlutfall 
af 

áætlun 

 Endurskoðuð 
áætlun 

Mis-
munur 

Félagsþjónusta 88.240  141.693  53.453  37,7%   98.037  9.797  

Heilbrigðismál 5.172  4.640  -532  -11,5% 
 

5.172  
 Fræðslu- og uppeldismál 547.234  517.027  -30.207  -5,8% 

 
541.088  -6.146  

Menningarmál 67.802  53.286  -14.516  -27,2% 
 

56.122  -11.680  

Æskulýðs- og íþróttamál 218.817  183.508  -35.309  -19,2% 
 

214.076  -4.741  

Bruna- og almannavarnir 32.414  27.850  -4.564  -16,4% 
 

32.905  491  

Hreinlætismál 16.667  8.607  -8.060  -93,6% 
 

12.628  -4.039  

Skipulags- og byggingarmál  48.243  42.866  -5.377  -12,5% 
 

48.249  6  

Samgöngumál 74.391  71.800  -2.591  -3,6% 
 

84.891  10.500  

Umhverfismál 46.319  33.678  -12.641  -37,5% 
 

37.316  -9.003  

Atvinnumál 11.775  11.391  -384  -3,4% 
 

12.631  856  

Sameiginlegur kostnaður 141.682  136.647  -5.035  -3,7% 
 

139.291  -2.391  

Lífeyrisskuldbindingar 83.507  20.619  -62.888  -305,0% 
 

30.619  -52.888  

Rekstrarútgjöld fyrir fjármagnsliði 1.382.263  1.253.612  -128.651  -10,3%   1.313.025  -69.238  

Fjármagnsliðir nettó -164.708  -123.057  41.651  -33,8% 
 

-164.168  540  

Samtals gjöld 1.217.555  1.130.555  -87.000  -7,7% 
 

1.148.857  -68.698  

Samtals tekjur -1.183.774  -1.148.536  35.238  -3,1% 
 

-1.152.630  31.144  

Rekstrarniðurstaða, aðalsjóður 33.781  -17.981  -51.762  287,9%   -3.773  -37.554  

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 11 sýnir rauntölur rekstrar og upphaflega áætlun 2011 í þús. kr. ásamt 
endurskoðaðri áætlun.  Eins og taflan sýnir var nokkuð um að kostnaðarliðir fari fram 
úr upphaflegri áætlun.  Samtals fór rekstur málaflokka aðalsjóðs fyrir fjármagnstekjur  
10,3% fram úr upphaflegri áætlun á árinu 2011, eða alls 128,7 millj. kr.  Þar munar 
mestu um hærri lífeyrisskuldbindingar en áætlun gerði ráð fyrir, en þær fóru 63 millj. 
kr. fram úr áætlun.   Með fjármagnsliðum nettó fóru rekstrarútgjöldin 7,7% fram úr 
upphaflegu fjárhagsáætluninni 2011, eða 87 millj. kr.  Þegar tekið er tillit til skatttekna 
fór rekstur aðalsjóðs 51,8 millj. kr. fram úr upphaflegri fjárhagsáætlun 2011.  
Niðurstaðan breytist nokkuð ef miðað er við endurskoðaða áætlun sem samþykkt var í 
bæjarstjórn í október 2011. 

Í krónum talið fóru lífeyrisskuldbindingar mest fram úr upphaflegri áætlun, eða 63 
millj. kr.  Næst mest fóru æskulýðs- og íþróttamál fram úr upphaflegri áætlun, eða 35 
millj. kr., sem er 19% umfram það sem gert var  ráð fyrir.   

Af þessum má ljóst vera að nokkur peningaleg hagræðing myndi nást hjá 
sveitarfélaginu með því að láta einstaka útgjaldaliði standast áætlun.  Til að ná því 
markmiði er mikilvægt að gerð sé greiðsluáætlun fyrir hvern mánuð og hún borin 
reglulega saman  við rauntölur.  Þannig er hægt að grípa strax til aðgerða sé kostnaður 
að fara fram úr áætlun.  Með því á að vera hægt að fylgja því betur eftir að 
fjárhagsáætlun standist.     Mikilvægt er að þetta verði framkvæmt með vísan til nýrra 
sveitarstjórnarlaga. 

Mikilvægt er að með fjárhagsáætlun fylgi ítarleg greinargerð þar sem gerð er grein 
fyrir þeim forsendum sem lagðar eru til grundvallar fjárhagsáætlun og vegna einstakra 
útgjaldaliða.  Ef um breytingar er að ræða á einstökum fjárhagslyklum umfram 
verðlagsbreytingar er mikilvægt að gerð sé grein fyrir því þannig að forstöðumenn viti 
nákvæmlega hver ætlun sveitarstjórnar er.  
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Mynd 2:  Sveitarfélög flokkuð eftir fjölda ára sem þau hafa verið með hallarekstur fyrir 
óreglulega liði árin 2009 til 2011 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Mynd 2 sýnir sveitarfélög flokkuð eftir fjölda ára sem þau voru rekin með halla fyrir 
óreglulega liði árin 2009 til 2011, A og B-hluti samtals. 

Eins og myndin sýnir voru 21 sveitarfélög með hallarekstur í þrjú ár af þremur á 
tímabilinu frá 2009 til 2011.  Á tímabilinu voru 16 sveitarfélög  aldrei rekin með halla. 

Af þeim sveitarfélögum, sem rekin voru með halla á árunum 2009 til 2011, voru 39 með 
neikvæða samanlagða rekstrarafkomu þessi þrjú ár.  

Það hefur því verið nokkuð algengt að sveitarfélög hafi verið  rekin með halla.  Á 
tímabilinu frá 2009 til 2011 var Fjallabyggð eitt af þeim 17 sveitarfélögum sem voru 
með hallarekstur fyrir óreglulega liði í tvö ár af þremur. 

Tafla 12: Rekstraniðurstaða án óreglulegra liða sem hlutfall af tekjum frá 2002 til 2012 
hjá Fjallabyggð 
 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Samtals 
2002/2012 

A-hluti -2,5% -9,4% -9,7% 2,2% 7,1% 21,1% 6,3% 6,7% 6,0% -1,1% 6,3% 4,1% 

A- og B-hluti -3,2% -11,6% -14,2% -0,6% 0,6% 13,7% -3,6% -1,9% 2,1% -3,3% 4,5% -0,8% 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 12 sýnir rekstrarafkomu Fjallabyggðar og samtals fyrir sveitarfélögin fyrir 
sameiningu sem hlutfall af tekjum hjá A-hluta og A- og B-hluta samtals árin 2002 til 
2012. 

Eins og taflan sýnir var halli á rekstri A-hluta á árinu 2011 og er það í fyrsta skipti eftir 
sameiningu sveitarfélaganna.  Fyrir sameiningu var sameiginleg afkoma 
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sveitarfélaganna, A-hluta, neikvæð árin 2002, 2003 og 2004 á þessum tímabili.  

Þegar A- og B-hluti eru teknir saman var afkoman jákvæð árið 2006, 2007, 2010 og 2012. 
Öll hin árin á tímabilinu var hún neikvæð. 

Í 64. gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er nýtt ákvæði um  rekstrarafkomuna en greinin 
hljóðar þannig: 

 Viðmiðanir um afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga. 
Sveitarstjórn ber að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé 
þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt 
skyldubundnum verkefnum sínum. 
Skyldu skv. 1. mgr. skal sveitarstjórn fullnægja m.a. með því að: 
    1.    samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 
60. gr. séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum 
tekjum, og 
     2.    heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. 
séu ekki hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum. 
Ráðherra skilgreinir í reglugerð nánar þau viðmið sem lögð eru til grundvallar skv. 2. 
mgr., þar á meðal um útgjöld, tekjur, eignir, skuldir og skuldbindingar og aðlögun 
sveitarfélaga að þeim. Þar skal jafnframt heimilt að undanþiggja nánar tilgreindar 
skuldir eða skuldbindingar einstakra sveitarfélaga þannig að þær hafi engin eða aðeins 
hlutfallsleg áhrif skv. 2. tölul. 2. mgr. 

Nokkur breyting þarf að eiga sér í stað hvað varðar samanlagðan rekstrarafgang 
A- og B-hluta hjá Fjallabyggð til þess að ákvæði 1. töluliðar í 64. gr. nýrra 
sveitarstjórnarlaga nái fram að ganga.  Reksturinn á þriggja ára tímabili þarf alltaf 
að vera a.m.k. í jafnvægi.  Rekstrarafkoman öll árin 2002 til 2012 var neikvæð nema 
árin 2006, 2007, 2010 og 2012, en samkvæmt nýju lögunum þarf 
rekstrarniðurstaðan að jafnaði að vera jákvæð. 

Tafla 13: Rekstrarniðurstaða frá 2002 til 2012 hjá Fjallabyggð og sveitarfélögunum 
samtals fyrir sameiningu, A- og B-hluti, í þús. króna fyrir óreglulega liði 
 

 
 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 13 sýnir rekstrarafkomu sveitarfélagsins og sveitarfélagana samtals fyrir 
sameiningu í þús. krónum talið á tímabilinu frá 2002 til 2012.  Samtals var afkoma A-
hlutans á þessum tímabili jákvæð um 560 millj. kr.  En hjá B-hlutanum neikvæð um 677 
millj. kr.  Og þá samtals hjá A- og B-hluta neikvæð um 116 millj. kr. 

Öll árin var afkoma B-hlutans neikvæð.  En eins og komið hefur fram hér að framan 
var hún jákvæð hjá A-hluta á árunum 2005 til og með 2010 og svo árið 2012.  Neikvæð 
2002, 2003, 2004 og 2011. 

TEKJUR

Þegar kemur að  tekjuhliðinni   er rétt að bera tekjur Fjallabyggðar  saman við tekjur  10 
sveitarfélaga, fimm stærri og fimm minni hvað íbúafjölda varðar miðað við íbúafjölda 
1. janúar 2012. 

 

Samtals

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002/2012

A-hluti -23.497 -85.160 -91.035 23.269 89.058 295.574 91.020 93.374 85.197 -15.804 98.508 560.504

B-hluti -10.081 -32.778 -59.603 -30.214 -80.805 -85.739 -147.537 -122.321 -51.116 -39.434 -17.602 -677.230 

A- og B-hluti -33.578 -117.938 -150.638 -6.945 8.253 209.835 -56.517 -28.947 34.081 -55.238 80.906 -116.726 
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Tafla 14:  Skatttekjur samtals á hvern íbúa í þús. kr. hjá samanburðar sveitarfélögunum 
2002 til 2011 

 
Íbúafjöldi 

          

 
1.jan.12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sandgerði 1.672 341 340 352 368 402 457 515 550 553 610 

Snæfellsbær 1.737 303 298 340 377 444 529 540 562 585 639 

Rangárþing eystra 1.741 278 310 335 365 408 485 459 497 499 529 

Dalvíkurbyggð 1.900 276 277 307 352 398 489 507 518 513 550 

Sveitarfélagið Ölfus 1.930 260 274 289 326 374 420 468 503 508 588 

Fjallabyggð 2.035 299 301 313 369 450 540 567 550 572 577 

Sveitarfélagið Hornafjörður 2.143 284 301 331 402 438 544 567 556 552 611 

Hveragerði 2.283 256 268 277 311 347 398 432 439 452 535 

Sveitarfélagið Álftanes 2.419 266 251 273 306 352 411 423 418 505 553 

Grindavíkurbær 2.830 260 268 288 307 351 392 426 436 452 520 

Norðurþing 2.884 279 292 315 358 394 508 519 531 520 559 

Fljótsdalshérað 3.408 280 293 320 381 370 457 435 513 527 648 

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 14 sýnir skatttekjur samtals á hvern íbúa á verðlagi hvers árs hjá samanburðar 
sveitarfélögunum í þús. kr., fimm stærri sveitarfélög og fimm minni að íbúafjölda  en 
Fjallabyggð miðað við íbúafjölda 1. janúar 2012. 

Eins og taflan sýnir voru fimm sveitarfélög með hærri skatttekjur á hvern íbúa af 
samanburðar sveitarfélögunum en Fjallabyggð árið 2011 en einungis eitt árið 2010.  
Árin 2006, 2007 og 2008 voru skatttekjur á hvern íbúa af þessum sveitarfélögum hæstar 
hjá Fjallabyggð.  Af þessu má draga þá ályktun að skatttekjur á hvern íbúa miðað við 
þessi sveitarfélög hafa verið háar undanfarin ár með undantekningu árið 2011.   

Tafla 15:  Greining á skatttekjum á íbúa hjá 11 samanburðar sveitarfélögunum, árið 
2011 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 15 sýnir skatttekjur skipt eftir skattstofni á hvern íbúa í 11 samanburðar 
sveitarfélögunum árið 2011.   

Eins og fram kemur í töflunni var eitt sveitarfélag af samanburðar sveitarfélögunum 
með hærri útsvarstekjur á hvern íbúa en Fjallabyggð. 

Öll sveitarfélögin í þessum samanburði voru með hærri fasteignaskatt á hvern íbúa en 
Fjallabyggð.  Fjallabyggð var nánast með helmingi lægri fasteignaskatt á hvern íbúa en 
meðaltalið var fyrir allt landið.  Hjá Fjallabyggð var það 43.730 kr. samanborið við 
80.736 að meðaltali fyrir allt landið. 
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Íbúafjöldi 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884 3.408 319.412

Útsvör 302.470 429.086 279.254 338.682 335.504 389.280 356.305 294.864 376.232 326.617 348.059 337.138 351.096

Fasteignaskattur 205.201 52.055 51.654 50.644 119.625 43.730 50.543 61.548 52.788 72.633 52.238 67.233 80.736

Framlög úr Jöfnunarsjóði 99.371 142.271 193.567 147.369 123.787 128.206 198.157 161.248 124.275 107.943 147.031 239.912 74.470

Aðrar tekjur með skattaígildi 3.205 15.705 5.002 13.592 8.677 16.234 6.385 17.051 138 12.865 11.447 3.394 9.285

Skatttekjur samtals 610.247 639.117 529.477 550.286 587.594 577.451 611.390 534.711 553.433 520.057 558.775 647.678 515.586
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Sjö sveitarfélög í þessum samanburði voru með framlög úr Jöfnunarsjóði á  íbúa hærri 
en Fjallabyggð. 

Fjallabyggð var síðan með næst hæstu aðrar tekjur með skattígildi.  Einungis eitt 
sveitarfélag var með þær tekjur hærri.  

Þegar skatttekjur eru teknar samtals vegna ársins 2011 voru fimm sveitarfélög með 
hærri skatttekjur á hvern íbúa í þessum samanburði, eins og kom fram hér að framan. 

Tafla 16:  Skattaálagningarhlutfall hjá 12 samanburðar sveitarfélögunum árið 2011 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 16 sýnir skattálagningarhlutfall hjá 12 samanburðar sveitarfélögunum á árinu 
2011.  Eins og taflan sýnir voru öll sveitarfélögin með útsvarprósentuna í hámarki og 
eitt með álag á útsvarsprósentuna vegna fjárhagserfiðleika, skv. sérstakri heimild.  

Þrjú sveitarfélög voru með hærra álagningarhlutfall í þessum samanburði vegna 
fasteignaskatts í A-flokki en Fjallabyggð.  Eitt sveitarfélag með sömu álagningu og hin 
þá með lægri álagningu.  Þrátt fyrir þetta var fasteignaskattur hjá Fjallabyggð á hvern 
íbúa lægstur.   

Leggja má á  0,5% fasteignaskatt í þessum flokki.  Síðan er heimilt að leggja tímabundið 
allt að 25% álag ofan á hámarkið og fara með fasteignaskattinn í allt að 0,625%.  Þrjú af 
þessum sveitarfélögum nýttu sér heimild til að vera með fasteignaskattinn í hámarki á 
árinu 2011.  Þar af var eitt með álag ofan á hámarkið. 

Fimm af þessum sveitarfélögum voru með lægri álagningu fasteignaskatts vegna 
húsnæðis í C-flokki en Fjallabyggð.  Sjö af þessum sveitarfélögum, þ.m.t. Fjallabyggð, 
nýttu sér heimild til að vera með fasteignaskattinn í hámarki með álagi vegna 
húsnæðis í C-flokki, eða í 1,650%. 

Hátt álagningarhlutfall hjá Fjallabyggð í þessum samanburði vekur athygli miðað við 
að fasteignaskattstekjur á hvern íbúa í sveitarfélaginu eru lágar í samanburði við hin 
sveitarfélögin.  Vekur það spurningu um hvort fasteignamatið sé lágt samanborið við 
matið í samanburðar sveitarfélögunum.  Ef svo er gæti það réttlætt að vera með hærri 
álagningar prósentu án þess að það sé endilega skattíþyngjandi fyrir íbúa 
Fjallabyggðar samanborið við það sem er hjá íbúum í samanburðar sveitarfélögunum.  

Varðandi lóðarleigu var hún hæst hjá Fjallabyggð bæði fyrir íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði af þessum sveitarfélögum, sem skýrir háar tekjur á íbúa vegna 
annarra tekna með skattígildi.  
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Íbúafjöldi 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884 3.408

Álagning útsvars 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 15,14% 14,48% 14,48% 14,48%

Fasteignaskattur, A-flokkur, íbúðarhúsnæði 0,330% 0,440% 0,400% 0,490% 0,400% 0,490% 0,500% 0,371% 0,450% 0,270% 0,575% 0,500%

B-flokkur, opinberar stofnanir 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32%

C-flokkur, verslunar- og íbúðarhúsnæði 1,650% 1,550% 1,320% 1,650% 1,500% 1,650% 1,620% 1,625% 1,650% 1,650% 1,650% 1,650%

Lóðaleiga, A-flokkur 1,10% 1,80% 1,00% 1,90% 0,70% 1,90% 1,00% 1,00% 0,32% 1,00% 1,50% 0,35%

Lóðaleiga, B- og C-flokkur 1,10% 2,50% 1,00% 3,60% 0,70% 5,00% 1,00% 1,70% 1,00% 1,15% 2,50% 0,75%
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Tafla 17:  Skattálagningarhlutfall og gjaldtaka hjá 11 samanburðar sveitarfélögunum 
árið 2013 

 

Heimild:  Vefsíður sveitarfélaganna Þjóðskrá Íslands 

Tafla 17 sýnir álagningu útsvars, fasteignaskatts, holræsagjalds, vatnsgjalds, 
sorphreinsi- og sorpeyðingargjald og lóðarleigu hjá samanburðar sveitarfélögunum 
vegna ársins 2013.  Einnig sýnir taflan fasteignamatsstuðul í þessum sveitarfélögum.  
Hafa ber í huga að fasteignamatsstuðulinn getur verið mismunandi innan sama 
sveitarfélags.  Einnig að í sumum tilfella eru upplýsingar um álagningu ekki alveg 
tæmandi. 

Sveitarfélagið Álftanes sameinaðist Garðabæ 1. janúar 2013.  

Útsvarið er veigamesti tekjustofn sveitarfélaga.  Það er dregið af launum launþega 
ásamt tekjuskatti ríkisins.  Útsvarsprósentan getur verið mismunandi frá einu 
sveitarfélagi til annars. Samkvæmt tekjustofnalögum getur útsvarsprósentan hæst 
verið 14,48% en lægst 12,44%.  Eins og taflan sýnir eru öll sveitarfélögin í þessum 
samanburði með útsvarsprósentuna í hámarki árið 2013 nema eitt, Grindavíkurbær, 
þar sem álagningin var 14,28%. 

Fasteignaskattur, sem lagður er á fasteignamat húsnæðis og lóðar, skiptist í þrennt: 

A-skattur er lagður á íbúðarhúsnæði og getur verið allt að 0,5% af fasteignamati. 
B-skattur er lagður á ýmsar opinberar byggingar og er 1,32% af fasteignamati. 
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Íbúafjöldi 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884 3.408

Álagning útsvars 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,48% 14,28% 14,48% 14,48%

Fasteignamatsstuðull 2013 (sérbýli/fjölbýli)

0,81/ 

0,88

0,77/ 

1,00

0,80/ 

1,002) 0,79/0,71

0,93/ 

1,333)

0,61/ 

0,514)

0,80/ 

0,815)

1,00/ 

1,18

1,03/ 

1,18

0,88/ 

1,006)

0,96/1,05  

0,88/1,007)

Fasteignaskattur, A-flokkur, íbúðarhúsnæði 0,625% 0,44% 0,36% 0,47% 0,36% 0,490% 0,50% 0,41% 0,310% 0,575% 0,50%

B-flokkur, opinberar stofnanir 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 0,32% 1,32% 1,32%

C-flokkur, verslunar- og íbúðarhúsnæði 1,650% 1,55% 1,32% 1,65% 1,60% 1,650% 1,62% 1,63% 1,650% 1,650% 1,650%

Lóðaleiga, A-flokkur 1,5% 1,8% 1,0% 1,5% 0,70% 1,9% 1,0% 1,0% 1,2% 1,5% 0,75%

Lóðaleiga, B- og C-flokkur 2,0% 2,5% 1,0% 2,9% 0,70% 3,5% 1,0% 1,70%

B: 1,6%; 

C: 2,0% 2,5% 0,75%

Holræsagjald 0,3% 0,18% 0,25%

12.0001) kr. 

og 270 kr/m2 0,25% 0,360% 0,30% 0,28% 0,110% 0,225% 0,32%

Holræsagjald, B- og C-flokkur 0,20%

30.0001) kr. 

og 270 kr/m2 0,250%

Vatnsgjald 0,3% 0,33% 0,23%

8.0001) kr. og 

190 kr/m2 0,12% 0,350% 0,18% 0,14% 0,110% 0,225%

7.700 kr. og 

235 kr/m2

Vatnsgjald, B- og C-flokkur 0,45%

16.0001) kr. 

og 190 kr/m2 0,18% 0,250% 0,450%

Sorphreinsigjald 14.225 16.100 19.103 18.364 11.500 15.000 14.225

Sorpeyðingargjald 23.210 13.900 15.457 10.495 14.000 11.000 23.210

1)  Hámark á því hvað gjaldið getur verið hátt

2)  Hvollsvöllur: 0,80/1,00; Rangársvæðið:  0,63/0,73

3)  Sjá einnig Hveragerði og dreifbýli:  0,90/1,06

4)  Siglufjörður:  0,61/0,51;  Ólafsfjörður:  0,54/0,46

5)  Höfn Nesjahverfi:  0,41/0,53

6)  Húsavík:  0,88/1,00

7)  Egilsstaðir:  0,96/1,05;  Fellabær:  0,88/1,00;  Fljótsdalshérað:  0,58/0,86

22.44048.13131.400 31.400
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C-skattur er lagður á atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, sem ekki fellur undir A- eða 
B-skatt, og getur verið allt að 1,32% af fasteignamati. 

Heimilt er sveitarstjórn að hækka álagningu A- og C-skatta um allt að 25%. 
Hámarksálagning A-skatts er þá 0,625% og C-skatts 1,65% með álagi. 

Eins og taflan sýnir eru fjögur sveitarfélög af samanburðar sveitarfélögunum árið 2013 
með hærra álagningarhlutfall í A-flokki en Fjallabyggð.  Þessi fjögur sveitarfélög eru öll 
með álagninguna í hámarki, þar af tvö með álag ofan á hámarkið.  Eitt, Sandgerðisbær, 
er með álagið 25% að fullu, eða álagningu í 0,625%. 

Álagningarprósenta í B-flokki er bundin í lög, 1,32%, og er því sú sama hjá öllum 
sveitarfélögunum.  Hér er um að ræða húsnæði í eigu hins opinbera, þ.e. ríkis og 
sveitarfélaga. 

Álagning í C-flokki getur verið allt að 1,32%.  Hins vegar er sveitarfélögum heimilt að 
leggja allt að 25% álag á þennan tekjustofn og fara með hann í allt að 1,65%.  Af þessum 
11 sveitarfélögum nýtta öll sér heimild til að leggja á slíkt  álag nema eitt, Rangárþing 
eystra.  Þar af sex sem nýta sér heimildina til fulls, þ.e. eru með álagninguna 1,65%.  
Fjallabyggð er eitt af þeim sveitarfélögum. 

Hlutfall lóðaleigu er hæst hjá Fjallabyggð af þessum sveitarfélögum bæði fyrir A- flokk 
og B- og C-flokk. 

Gera verður nokkurn greinarmun á framangreindum sköttum og skattígildi annars 
vegar og holræsagjaldi, vatnsgjaldi, sorphreinsigjaldi og sorpeyðingargjaldi hins vegar.  
Annars vegar er um skatt að ræða og hins vegar gjöld.  Gjöldin eru lögð á samkvæmt 
ákveðinni samþykkt þar um og eru eingöngu ætluð til að standa undir kostnaði við 
rekstur holræsa og vatnsveitu, við sorphreinsun og sorplosun. 

Eins og taflan sýnir er álagningarhlutfall vegna holræsagjalds og vatnsskatts hæst hjá 
Fjallabyggð af þessum sveitarfélögum. Hins vegar eru fjögur sveitarfélög af 
samanburðar sveitarfélögunum með hærra gjald fyrir sorphirðu og sorpeyðingu en 
Fjallabyggð.  Hæst er þetta gjald hjá Norðurþingi eða 48.131 kr. samtals samanborið 
við 31.400 hjá Fjallabyggð. 

Taflan sýnir einnig matsstuðul fasteignamats eins og hann er í þessum sveitarfélögum 
eða innan þeirra árið 2013.  Ljóst er að hann getur verið mjög mismunandi og því gefur 
það ekki alveg rétta mynd að skoða eingöngu álagningarhlutfallið þegar er verið að 
bera fasteignaskatt saman á milli sveitarfélaga. 
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Tafla 18:  Álagningarstofn fasteignaskatts 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga, Þjóðskrá Íslands og vefsíður sveitarfélaganna. 

Tafla 18 sýnir útsvarstekjur á íbúa í samanburðar sveitarfélögunum árið 2011, 
fasteignamatsstuðulinn 2013 í hverju þessara sveitarfélaga (ath. hann getur verið 
mismunandi innan sama sveitarfélags), samanburð á verði sambærilegra eigna í 
þessum sveitarfélögum. Þar sem verðið er 10.000.000 kr. er matstuðullinn 1,00, 
hlutfallsleg álagning fasteignaskatts og álagning í krónum talið miðað við 
álagningarhlutfall og matsstuðul í þessum sveitarfélögum. 

Í lokin sýnir taflan hver álagningin yrði í krónum talið ef álag á fasteignamat í öllum 
sveitarfélögunum yrði nýtt til fulls, eða 0,625% álagning. 

Eins og taflan sýnir fæst alls ekki rétt mynd af samanburði á fasteignskatti með því 
eingöngu að líta á álagningar prósentuna.  Eins og fram kom hér að framan eru fjögur 
sveitarfélög af þessum sveitarfélögum með hærri álagningar prósentu fasteignaskatts í 
A-flokki en Fjallabyggð.  Hins vegar þegar álagningin er skoðuð vegna lágs 
fasteignamats er álagningin lægst í krónum talið hjá Fjallabyggð með einni 
undantekningu.  Þrátt fyrir það voru útsvarstekjur á hvern íbúa árið 2011 næst hæstar 
hjá Fjallabyggð af þessum sveitarfélögum. 

Einnig sýnir taflan í hversu mismunandi stöðu sveitarfélögin eru til að nýta sér þennan 
tekjustofn með hámarks álagi.  Sem dæmi um það getur skatturinn gefið miðað við 
sambærilega eign í Fjallabyggð og Sveitarfélaginu Ölfus að hámarki 38.125 í 
Fjallabyggð, sérbýli, en 83.125 kr. í Sveitarfélaginu Ölfus, fjölbýli.  Þrátt fyrir að 
meðallaunatekjur séu hærri í Fjallabyggð.  
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Íbúafjöldi 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.035 2.143 2.283 2.830 2.884 3.408

Útsvarstekjur á íbúa 2011 302.470 429.086 279.254 338.682 335.504 389.280 389.280 356.305 294.864 326.617 348.059 337.138

Fasteignamatsstuðull 2013 (sérbýli/fjölbýli)

0,81/ 

0,88

0,77/ 

1,00

0,80/ 

1,001)

0,79/ 

0,71

0,93/ 

1,332)

0,61/ 

0,513)

0,54/ 

0,46

0,80/ 

0,814)

1,00/ 

1,18

1,03/ 

1,18

0,88/ 

1,005)

0,96/ 

1,056)

Fasteignaskattur, A-flokkur, íbúðarhúsnæði 0,625% 0,44% 0,36% 0,47% 0,36% 0,490% 0,490% 0,50% 0,41% 0,310% 0,575% 0,50%

Matseining 10.000 þús. kr., matstuðull 1,00, sérbýli 8.100 7.700 8.000 7.900 9.300 6.100 5.400 8.000 10.000 10.300 8.800 9.600

Matseining 10.000 þús. kr., matstuðull 1,00, fjölbýli 8.800 10.000 10.000 7.100 13.300 5.100 4.600 8.100 11.800 11.800 10.000 10.500

Fasteignaskattur, sérbýli 50.625 33.880 28.800 37.130 33.480 29.890 26.460 40.000 41.000 31.930 50.600 48.000

Fasteignaskattur, fjölbýli 55.000 44.000 36.000 33.370 47.880 24.990 22.540 40.500 48.380 36.580 57.500 52.500

Álagning með álagi, 0,625%, sérbýli, hjá öllum 50.625 48.125 50.000 49.375 58.125 38.125 33.750 50.000 62.500 64.375 55.000 60.000

Álagning með álagi, 0,625%, fjölbýli, hjá öllum 55.000 62.500 62.500 44.375 83.125 31.875 28.750 50.625 73.750 73.750 62.500 65.625

1)  Hvollsvöllur: 0,80/1,00; Rangársvæðið:  0,63/0,73

2)  Sjá einnig Hveragerði og dreifbýli:  0,90/1,06.

3)  Siglufjörður:  0,61/0,51;  Ólafsfjörður:  0,54/0,46.

4)  Höfn Nesjahverfi:  0,41/0,53

5)  0,88/1,00 á við Húsavík

6)  Egilsstaðir:  0,96/1,05;  Fellabær:  0,88/1,00;  Fljótsdalshérað:  0,58/0,86.
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Tafla 19:  Álagningarstofn fasteignaskatts hjá Fjallabyggð árið 2013, álagningarprósenta 
og mögulegar tekjur miðað við hámarks álagningu, allt í þús. kr. 

 

Álagningar-
stofn 2013 

Álagning 
2013 

Álagning 
2013 
með 
álagi 

Álagning 
2013 

Álagning 
2013 með 

álagi 

Mismunur á óbreyttri 
álagningu og álagningu 

með álagi 

O-flokkur   
     

A-flokkur 10.109.401 0,490% 0,625% 49.536 63.184 13.648 

B-flokkur 1.260.342 1,32% 1,32% 16.637 16.637 0 

C-flokkur 2.632.096 1,650% 1,650% 43.430 43.430 0 

Samtals 14.001.839     109.602 123.250 13.648 

Lækkanir og niðurfellingar 
    

Fasteignaskattur samtals 
 

109.602 123.250 13.648 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 19 sýnir álagningarstofn fasteigna 2013, álagningu 2013 og hver hefði verið 
mögulega hækkun tekna ef 25% álag ofan á fasteignaskatt í A-flokki hefði verið nýtt að 
fullu árið 2013 eins og í B-flokki.  

Ef 25% álag á hámarksálagningu A-flokks hefði verið nýttur að fullu á árinu 2013 hefði 
það gefið 13,6 millj. kr. í auknar tekjur miðað við álagningu ársins 2013.  Um er að ræða 
hámarksálag, þannig að heimilt hefði verið að vera með allt að þessari viðbót.  Árið 
2011 voru 18 sveitarfélög með fasteignaskatt í A-flokki í hámarki.  Auk þess voru 13 
sveitarfélög með álag ofan á hámarks álagningu.  Þar af voru sjö sveitarfélög með 25% 
álag, eða álagninguna í 0,625%. 

Árið 2012 voru sveitarfélögin orðin 34 sem voru með fasteignaskatt í hámarki, þar af 17 
með álag ofan á hámark og þar af voru 11 með hámarks álag, eða fasteignaskatt í A-
flokki í 0,625%.  Af þessu má ljóst vera að sveitarfélögum fer fjölgandi sem eru að nýta 
sér hámarks álagningu fasteignaskatts. 

Á síðustu árum, sbr. framanritað, hefur nokkuð færst í aukana að sveitarfélög hafa  
nýtt sér heimild til að leggja álag á fasteignaskatt.  Leggja ber áherslu á að hér getur 
ekki verið um að ræða nema tímabundna aðgerð.  

Tafla 20:  Lóðamat árið 2013 hjá Fjallabyggð og möguleg hækkun á lóðarleigu í þús. kr. 

 
Lóðamat  Lóðarleiga 

 
Hækkun á lóðarleigu 

 
Mismunur 

 
2013 2013 

 
2013 

 
  

Íbúðarlóðir 873.930 1,9% 16.605 
 

2,0% 17.479 
 

874 

Atvinnulóðir 485.279 3,50% 16.985 
 

5,0% 24.264 
 

7.279 

Samtals 1.359.209   33.589 
 

  41.743 
 

8.153 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 20 sýnir lóðamat hjá sveitarfélaginu árið 2013 og mögulega tekjuaukningu við 
hækkun á lóðarleigu. 

Eina og taflan sýnir hefðu tekjur sveitarfélagsins árið 2013 aukist um 874 þús. kr. ef 
lóðarleiga á íbúðarhúsnæði hefði verið 2,0% í stað 1,9% árið 2013.  Og um 7,3 millj. kr. 
ef lóðarleiga á atvinnulóðum hefði verið óbreytt frá því sem hún var árið 2012.  Eða 
samtals um 8,2 millj. kr.  Hafa ber í huga, eins og komið hefur fram hér að framan, að 
fasteignamat er lágt í Fjallabyggð samanborið við samanburðar sveitarfélögin en 
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launatekjur háar.  Þetta ber að hafa í huga þegar álagningarhlutfallið er ákveðið. 

LAUN

Launaútgjöld sveitarfélaga er stór þáttur í rekstri þeirra.  Heildarlaunaútgjöld allra 
sveitarfélaga, sem hlutfall af tekjum þeirra samtals, A-hluti, á árinu 2010, voru 53%.  
Hlutfallið hækkaði  á árinu 2011 og var þá 54,7%. 

Tafla 21:  Launaútgjöld, A-hluti, sem hlutfall af tekjum hjá 11 samanburðar  
sveitarfélögum árin 2002 til 2011 með íbúa frá 1.672 til 3.408 1. janúar árið 2012 

 
Íbúafjöldi 

           

 
1.jan.12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sandgerði 1.672 55,5% 64,2% 52,4% 59,7% 55,9% 54,0% 61,0% 59,0% 61,6% 57,2% 
 Snæfellsbær 1.737 53,3% 56,3% 51,8% 49,3% 53,1% 46,0% 43,8% 51,6% 50,5% 46,3% 

 Rangárþing eystra 1.741 46,6% 47,3% 46,8% 45,7% 45,6% 41,5% 47,5% 47,7% 49,6% 49,4% 

 Dalvíkurbyggð 1.900 55,3% 56,8% 56,2% 53,9% 51,9% 45,9% 50,0% 50,1% 53,5% 55,5% 

 Sveitarfélagið Ölfus 1.930 50,7% 51,9% 49,1% 50,7% 47,0% 44,3% 43,9% 44,9% 49,1% 50,6% 

 Fjallabyggð 2.035 56,8% 62,6% 65,8% 59,5% 54,0% 47,7% 54,1% 57,6% 56,4% 60,3% 54,9% 

Sv. Hornafjörður 2.143 54,0% 54,2% 52,8% 52,3% 53,3% 44,9% 47,8% 54,6% 54,9% 53,1% 

 Hveragerði 2.283 60,5% 60,9% 59,6% 52,6% 58,9% 48,6% 55,8% 54,0% 54,4% 54,5% 

 Sv. Álftanes 2.419 53,5% 59,2% 52,6% 46,6% 62,6% 42,6% 65,5% 61,5% 59,1% 53,1% 

 Grindavíkurbær 2.830 56,7% 58,7% 52,5% 53,5% 54,4% 49,6% 54,2% 64,8% 61,7% 55,3% 

 Norðurþing 2.884 48,7% 55,3% 60,4% 60,0% 55,4% 55,9% 59,7% 61,5% 66,8% 71,0% 

 Öll sveitarfélög   58,6% 56,9% 56,3% 55,5% 55,5% 46,7% 50,8% 51,9% 53,0% 54,7% 

 
Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og ársreikningur Fjallabyggðar 2012 

Tafla 21 sýnir launaútgjöld sem hlutfall af tekjum hjá 11 samanburðar sveitar-
félögunum.  Fimm stærri og fimm minni en Fjallabyggð hvað íbúafjölda varðar.  Neðst 
í töflunni er sýnt meðaltal fyrir öll sveitarfélög í landinu. 

Eins og taflan sýnir var hlutfallið nokkuð hátt hjá Fjallabyggð árið 2011 í þessum 
samanburði.  Hlutfallið var hærra hjá einu sveitarfélagi, Norðurþingi.  Árin 2009 og 
2010 voru fjögur sveitarfélög af samanburðar sveitarfélögnum með hærra hlutfall en 
Fjallabyggð, fimm árið 2008 o.s.frv.  

Frá árinu 2004 fór hlutfallið lækkandi fram til ársins 2007 en hefur síðan hækkað, 
lækkaði á milli áranna 2009 og 2010, en hækkaði svo aftur árið 2011 og var þá komið í 
60,3%.  Síðan lækkaði hlutfallið nokkuð hjá Fjallabyggð á síðasta ári (2012), eða í 54,9%. 

Þessi samanburður gefur ástæðu til að skoða launaútgjöld sveitarfélagsins frekar og þá 
með það að markmiði að ná þessum útgjaldalið niður hjá sveitarfélaginu. 

Tafla 22:  Launaútgjöld á hvern íbúa í 12 samanburðar sveitarfélögum, meðaltal 
þessara sveitarfélaga og meðaltal fyrir öll sveitarfélög árið 2011 í þús. kr. 

Heimild:  Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 22 sýnir launaútgjöld samanburðar sveitarfélaganna á hvern íbúa á árinu 2011 hjá 
A-hluta og A- og B-hluta samtals í þús. kr.  Einnig kemur fram hvert var meðaltal 

Sand-

gerði

Snæ-

fells-

bær

Rangár-

þing 

eystra

Dal-

víkur-

byggð

Sveitar-

félagið 

Ölfus

Fjalla-

byggð

Sveitar-

félagið 

Horna-

fjörður

Hvera-

gerði

Sveitar-

félagið 

Álfta-

nes

Grinda-

víkur-

bær

Norður-

þing

Fljóts-

dals-

hérað

Meðal-

tal 12 

sveitar-

félög

Meðal-

tal öll 

sveitar-

félög

Íbúafjöldi 1. desember 2011 1.664 1.735 1.744 1.914 1.922 2.050 2.141 2.275 2.412 2.827 2.880 3.404 23.569 319.412

Laun og launatengd gjöld A-hluta 402 395 299 357 330 431 373 352 320 322 489 390 374 331

Laun og launatengd gjöld A- og B-hluta 441 464 299 386 349 471 390 353 320 337 532 410 398 373
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þessara sveitarfélaga og meðaltalið fyrir landið allt. 

Eins og taflan sýnir var eitt af samanburðar sveitarfélögunum með hærri launaútgjöld 
á hvern íbúa en Fjallabyggð.  Á þetta bæði við A-hluta og A- og B-hluta samtals.  
Launaútgjöld á hvern íbúa hjá þessum tveimur sveitarfélögum, sérstaklega varðandi 
A-hlutann, skera sig nokkuð úr fyrir það hversu há þau eru.  Einnig eru launaútgjöld á 
hvern íbúa nokkru hærri en meðaltalið fyrir þessi sveitarfélög og meðaltalið fyrir allt 
landið. 

Eins og fram kemur á töflunni eru launaútgjöld Fjallabyggðar á hvern íbúa um 100 þús. 
kr. hærri en meðaltalið er fyrir öll sveitarfélög á landinu.  Á þetta bæði við A-hlutann 
og A- og B-hlutann samtals.  

Tafla 23:  Launaútgjöld hjá Fjallabyggð 2012 og 2011 í þús. króna 

 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 23 sýnir skiptingu launaútgjalda samtals hjá Fjallabyggð á árin 2012 og 2011, 
vegna A-hluta og A- og B-hluta samtals.    

Nokkuð er um yfirtíð hjá sumum stofnunum sveitarfélagsins.  Samtals voru 
launaútgjöld vegna yfirvinnu á árinu 2012 100,6 millj. kr., eða 19,4% af föstum launum.  
Að auki voru álagsgreiðslur samtals 23,8  millj. kr., eða samtals yfirtíð og álagsgreiðslur 
124,4 millj. kr. og að auki koma til launatengd gjöld.  Samtals er yfirtíð og 
álagsgreiðslur 24% af föstum launum.  Til nokkurs er að vinna að ná þessum kostnaði 
niður.  Rétt er að fram komi að þetta hlutfall er nokkuð hátt miðað við mörg önnur 
sveitarfélög.  Á árinu 2011 var þetta hlutfall 24,2%. 

Sumir starfsmenn hjá sveitarfélaginu eru með fasta yfirtíð sem á að ná yfir alla vinnu 
og óþægindi utan reglubundins vinnutíma.  Einnig eru dæmi þess að starfsmenn með 
fasta yfirtíð hafa fengið greitt aukalega fyrir unna yfirtíð.  Rétt er að fram komi að þetta 
er ekki algengt.  Síðan eru aðrir starfsmenn sem hafa eingöngu fengið greidda yfirtíð ef 
hún er unnin. 

Jafnframt fá þeir, sem eru með fasta yfirtíð, greitt orlof mánaðarlega inn á 
orlofsreikning.  Á árinu 2012 nam sú greiðsla samtals um fjórum millj. kr. auk 
launatengdra gjalda.   Auk þess fá þeir greidda fasta yfirtíð þegar orlof er tekið. 

Á hverjum tíma utan reglubundins vinnutíma eru fjórir starfsmenn á bakvakt eða ígildi 
bakvaktar hjá sveitarfélaginu.  Hver bakvakt miðað við heilan mánuð kostar um 100 

2012

A-hluti B-hluti A- og B-hluti A-hluti B-hluti A- og B-hluti

Föstlaun, dagvinna og persónu álag 481.954.769 36.097.959 518.052.728

Yfirvinna og orlof á yfirvinnu 83.831.010 16.731.771 100.562.781

Álag (33%,45%,55%) 16.270.403 7.485.606 23.756.009

Nefndir 13.482.211 487.350 13.969.561

Önnur laun 39.240.651 1.920.557 41.161.208

Launatengd gjöld 150.872.738 13.266.100 164.138.838

Samtals 785.651.782 75.989.343 861.641.125

2011

A-hluti B-hluti A- og B-hluti A-hluti B-hluti A- og B-hluti

Föstlaun, dagvinna og persónu álag 483.090.162 40.433.090 523.523.252

Yfirvinna og orlof á yfirvinnu 91.202.738 16.212.755 107.415.493

Álag (33%,45%,55%) 15.345.342 3.809.431 19.154.773

Nefndir 14.620.486 382.320 15.002.806

Önnur laun 43.199.120 2.525.396 45.724.516

Launatengd gjöld 158.340.089 14.238.218 172.578.307

Samtals 805.797.937 77.601.210 883.399.147

22,1% 49,5% 24,2%

Hlutfall af föstum launum

20,8% 67,1% 24,0%

Hlutfall af föstum launum
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þús. kr. auk launatengdra gjalda, sem gerir þá á aðra milljón miðað við heilt ár og fulla 
bakvakt.  Um er að ræða vegna slökkviliðs, þjónustumiðstöðvar og hafnarsjóðs. 

Í viðræðum við forstöðumenn kom fram að í nokkrum tilfellum eru starfsmenn á 
mismunandi launakjörum fyrir sömu störf eftir því hvort þeir vinna á Ólafsfirði eða 
Siglufirði.  Það er mat skýrsluhöfundar að samræma verði launakjör starfsmanna 
sveitarfélagsins fyrir sömu störf.  

Tafla 24:  Yfirvinnu- og álagsgreiðslur sem hlutfall af föstum launum hjá nokkrum 
sveitarfélögum vegna A- og B-hluta samtals 

 

Fjallabyggð Sveitarfélagið 
Skagafjörður 

Hveragerðis-
bær 

Grundar-
fjarðarbær 

Sandgerðis-
bær 

Ísafjarðar-
bær 

Ár   2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 

  24,0% 24,2% 17,0% 11,3% 15,6% 16,6% 18,2% 

Heimild:  Skýrsluhöfundur 

Tafla 24 sýnir yfirvinnu- og álagsgreiðslur sem hlutfall af föstum launum hjá  nokkrum 
sveitarfélögum, A- og B-hluti samtals.  Lögð er áhersla á að ekki er alltaf um sömu ár 
að ræða. 

Eins og taflan sýnir er þetta hlutfall nokkuð mismunandi hjá þessum sveitarfélögum.  
Hlutfallið var hæst hjá Fjallabyggð.  Á árinu 2011 var það 24,2% hjá Fjallabyggð til 
samanburðar við 11,3% hjá Hveragerðisbæ þar sem hlutfallið var lægst.  

Nokkuð er um að sum sveitarfélög hafa sett nánast yfirvinnubann.  Hjá sumum 
sveitarfélögum hefur það viðgengist um skeið, en önnur  hafa  nýlega gripið til þessa 
úrræðis.  Hjá þessum sömu sveitarfélögum hafa fastlaunasamningar og samningar um 
fasta yfirtíð verið teknir til endurskoðunar. 

Skýrsluhöfundur er ekki sammála því hvernig grein 2.6.9. í kjarasamningi 
starfsmannafélaga við sveitarfélögin hefur verið túlkuð af sveitarfélögum, þ.m.t. hjá 
Fjallabyggð, en þar segir eftirfarandi:    

Starfsfólk í vaktavinnu hefur ekki sérstaka matar- og kaffitíma.  Starfsmönnum er þó heimilt að 
neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni, ef því verður við komið starfsins vegna.  Vegna 
takmörkunar þeirrar sem að ofan geinir á matar- og kaffitímum skal telja hverja vakt sem unnin 
er til uppfyllingar vikulegri vinnuskyldu 25 mínútum lengri en raunverulegri viðveru nam 
óháð lengd vaktar.  Mælist vinnutími þannig lengri en umsamin vinnuskylda skal það sem 
umfram er greiðast sem yfirvinna. 

Þetta ákvæði greinarinnar hefur verið túlkað þannig að greiða skuli 25 mínútur 
aukalega fyrir hverja vakt sem unnin er, þ.e. fyrir hvern unninn dag.  Starfshlutfallið 
skiptir hér ekki máli. 

Skýrsluhöfundur leggur annan skilning í túlkun þessarar greinar.  Ef raunveruleg 
viðvera á hverri vakt er 25 mínútum skemmri en umsamin vinnuskylda óháð lengd 
vaktar kemur ekki til þessarar greiðslu. 

Þetta er í samræmi við túlkun lögfræðings hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga en 
hann hefur svarað fyrirspurn um þetta ákvæði þannig:  „25 mínúturnar eru ekki 
greiddar ef vaktin er skipulögð 25 mínútum styttri en „full“ vakt og ekki ef menn fá 
matarhlé, þ.e. ef starfið er skipulagt með þeim hætti að gert sé ráð fyrir matarhléi.“ 

Nokkur kostnaður hefur stafað af því  hvernig þetta ákvæði hefur verið túlkað. 
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Einnig er ákvæði í kjarasamningi grein 2.6.10. sem hafa ber í huga þegar ákvörðun um 
yfirvinnu er tekin hjá vaktavinnufólki, en þar segir eftirfarandi:   

Vinni vaktavinnumenn yfirvinnu eða aukavakt, skal til viðbótar unnum tíma greiða 12 
mínútur í yfirvinnu fyrir hvern fullan unninn klukkutíma,  nema starfsmaðurinn taki matar- 
eða kaffitíma á vaktinni.  Skulu þá þeir matar- og kaffitímar teljast til vinnutímans allt að 12 
mínútur fyrir hvern fullan unninn klukkutíma.  Við uppgjör á yfirvinnu skal leggja saman alla 
aukatíma uppgjörstímabilsins, t.d. mánaðar, og reikna síðan 12 mín. á þá heilu tíma sem þá 
koma út. 

Túlkun þessa ákvæðis er að fyrir hverja unna klukkustund í yfirvinnu skuli greiða 
aukalega 12 mínútur eða starfsmaðurinn taki sér kaffi- eða matarhlé í 12 mínútur á 
hverri klukkustund sem unnin er.  Skv. þessari grein skal starfsmaður fá greidda eina 
klukkustund aukalega fyrir hverjar fimm klukkustundir sem unnar eru í yfirtíð eða 
samtals sex klukkustundir.  Ljóst er að grein þessi getur verið sveitarfélögum nokkuð 
kostnaðarsöm ef um mikla yfirvinnu vaktavinnufólks er að ræða.  Fyrir hverjar 10 
klukkustundir, sem vaktavinnufólk vinnur í yfirtíð, eru greiddar 12 klukkustundir, eða 
tvær aukalega, skv. þessari grein. 

Í viðræðum við forstöðumenn kom fram að launakeyrslur eru ekki yfirfarnar 
sérstaklega af öðrum en launafulltrúa áður en laun eru greidd út.  Eins og hér  hefur 
komið fram voru laun 54,9% af gjöldum  sveitarfélagsins á s.l. ári (2012).  Mikilvægt 
verður að telja að forstöðumenn fari yfir launakeyrslur áður en laun eru greidd út til að 
fyrirbyggja að mistök geti átt sér stað og einnig að þeir séu meðvitaðir um laun 
starfsmanna sinna. 

Rétt er að fram komi að algengt virðist vera hjá sveitarfélögum að launakeyrslur seú 
ekki yfirfarnar af öðrum en launafulltrúa áður en laun eru greidd. 

STÖÐUGILDI

Miðað við 1. apríl 2012 voru samtals 139,5 stöðugildi hjá Fjallabyggð.  

Tafla 25:  Fjöldi stöðugilda hjá samanburðar sveitarfélögunum 1. apríl 2012 

 

  Íbúafjöldi       
1. janúar 2012 

Fjöldi stöðugilda 
1. apríl 2012 

Fjöldi íbúa á 
hvert stöðugildi 

Fljótsdalshérað 3.408 255,5 13,3 

Norðurþing 2.884 202,9 14,2 

Grindavíkurbær 2.830 143,1 19,8 

Sveitarfélagið Álftanes 2.419 142,1 17,0 

Hveragerðisbær 2.283 150,0 15,2 

Sveitarfélagið Hornafjörður 2.143 137,6 15,6 

Fjallabyggð 2.035 139,5 14,6 

Sveitarfélagið Ölfus 1.930 111,4 17,3 

Dalvíkurbyggð 1.900 124,5 15,3 

Rangárþing eystra 1.741 95,1 18,3 

Snæfellsbær 1.737 146,2 11,9 

Sandgerði 1.672 120,8 13,8 

Samtals 26.982 1.769 15,3 

Heimild:  Hagstofan, Árbók sveitarfélaga 2012 og Fjallabyggð 
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Tafla 25 sýnir fjölda stöðugilda 1. apríl 2012 hjá samanburðar sveitarfélögunum.  Þar 
sem íbúafjöldi sveitarfélaganna er nokkuð mismunandi er ekki rétt að horfa einungis á 
fjölda stöðugilda.  Fjöldi íbúa á hvert stöðugildi gefur aftur á móti ákveðna 
vísbendingu.  Hins vegar ber að hafa í huga að rekstur sveitarfélaga getur verið 
mismunandi, ef t.d. leikskólar eru reknir í einkaframkvæmd þá teljast stöðugildi þar 
ekki með o.s.frv.  Hafa ber þetta í huga við þennan samanburð. 

Þegar fjöldi íbúa á hvert stöðugildi hjá samanburðar sveitarfélögunum er skoðaður í 
þessum samanburði hafa  fjögur sveitarfélög færri íbúa á hvert stöðugildi en  
Fjallabyggð.  Önnur sveitarfélög í samanburðinum eru með fleiri íbúa á hvert 
stöðugildi.  Flestir eru íbúarnir á hvert stöðugildi hjá Grindavíkurbæ eða 19,8. 

Að meðaltali fyrir þessi sveitarfélög eru 15,3 íbúar á hvert stöðugildi.  Til samanburðar 
eru 14,6 íbúar á hvert stöðugildi hjá Fjallabyggð.  Væri Fjallabyggð með sama fjölda 
íbúa á hvert stöðugildi og meðaltalið fyrir þessi sveitarfélög er væru stöðugildin 133,4 
eða 6,1 færri en þau eru. 

Tafla 26:  Fjöldi stöðugilda hjá Fjallabyggð 1. apríl ár hvert 2006 til 2012 skipt eftir 
aðildarfélögum 

 

Heimild:  Árbók sveitarfélaga 

Tafla 26 sýnir fjölda stöðugilda í Fjallabyggð miðað við 1. apríl ár hvert árin 2006 til 
2012, skipt eftir aðildarfélögum starfsmanna.  Einnig sýnir taflan fjölda íbúa 1. janúar 
sömu ár og fjölda íbúa á hvert stöðugildi hjá sveitarfélaginu þessi ár. 

Það vekur athygli að á árunum eftir sameiningu þá fjölgaði stöðugildum fram til ársins 
2009.  Það ár voru stöðugildin flest, eða 156,2.  Frá þeim tíma hefur stöðugildum farið 
fækkandi á milli ára og voru komin í samtals 139,5 stöðugildi árið 2012 sem er nokkurn 
veginn sami fjöldi og var sameiginlega árið (2006) en þá voru stöðugildin 139,4. 

Frá árinu 2006 hefur íbúum  á hvert stöðugildi hjá Fjallabyggð fækkað um 1,9, eða farið 
úr 16,5 íbúum á hvert stöðugildi í 14,6 íbúa árið 2012. 

FÉLAGSÞJÓNUSTA OG MÁLEFNI FATLAÐRA, YFIRSTJÓRN

Verksvið félagsmálastjóra er tvíþætt.  Annars vegar að hafa yfirumsjón með almennri 
félagsþjónustu í sveitarfélaginu.  Hins vegar yfirumsjón með málefnum fatlaðra í 
Fjallabyggð, sem heyrir undir sérstakt byggðasamlag um rekstur málaflokksins.   

Helstu verkefnin auk málefna fatlaðra eru sem hér segir:  Félagsleg þjónusta, 
barnaverndarmál, greiningarvinna, félagsaðstoð, fjárhagsaðstoð, félagslegt húsnæði og 
forvarnir. 

Samtals Íbúafjöldi Fjöldi íbúa á 

Ár BSRB BHM KÍ ASÍ Annað stöðugildi 1. janúar ár hvert hvert stöðugildi

2006*
55,9 2,8 52,0 26,5 2,2 139,4 2.296 16,5

2007 57,2 6,7 54,9 27,5 1,2 147,5 2.280 15,5

2008 69,4 5,5 53,7 24,6 1,2 154,3 2.195 14,2

2009 69,0 6,7 54,2 25,1 1,2 156,2 2.127 13,6

2010 62,9 5,5 52,0 27,0 1,2 148,6 2.066 13,9

2011 57,3 7,0 50,1 26,9 3,2 144,5 2.030 14,0

2012 50,8 7,8 46,8 31,9 2,2 139,5 2.035 14,6

Breyting 2006 til 2012 -5,1 5,0 -5,3 5,5 0,0 0,1 -261 -1,9
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Með félagsmálastjóra starfar ráðgjafi, þroskaþjálfi, um málefni fatlaðra.  Er hann 
kostaður af byggðasamlaginu.  Auk þess að vinna að málefnum fatlaðra kemur hann 
einnig að félagsmálum almennt hjá bæjarfélaginu.  Þannig eru tvö stöðugildi í 
yfirstjórn vegna félagsmála og málefna fatlaðra hjá Fjallabyggð.  Ráðgjafinn er með 
aðalstarfstöð á bæjarskrifstofunni á Ólafsfirði en félagsmálastjórinn á Siglufirði. 

Ráðgjafinn kemur að málefnum leik- og grunnskólabarna með aðkomu að 
frumgreiningu leikskólabarna, setu í nemendaverndarráðum og teymisvinnu vegna 
barna með sérþarfir.  Borið hefur á að skólinn hafi óskað eftir að félagsþjónustan taki 
að sér að sjá um sérfræðiþjónustu fyrir nemendur í formi sálfræðiviðtala o.s.frv. 

Sýn félagsmálastjóra er að eiga fjárveitingu til kaupa á tilfallandi sérfræðiþjónustu fyrir 
félagsþjónustuna í stað þess að vera með sérfræðinga í fullu starfi.  

Grunnskólinn er í samskiptum við félagsmálastjóra um sérþjónustu.  Spurning er hvort 
a.m.k. sá hluti grunnskólans og leikskólans, sem snýr að félagsþjónustu, eigi að vistast 
hjá félagsmálastjóra, t.d. sjái hann um að gera samninga um þjónustuna fyrir skólana 
o.s.frv. 

Félagsmálastjóri hefur fasta yfirvinnu í mánuði hverjum sem nær yfir alla vinnu og 
ónæði utan reglubundins vinnutíma.  Hann hefur ekki heimild til að skrifa umfram 
yfirvinnutíma og virðir það.  Akstur er greiddur skv. akstursbók.  Auk þess hafa 
starfsmenn aðgang að stjórnsýslubílum sveitarfélagsins, sem eru tveir.  Ef 
félagsmálastjóri veit um þörf á akstri getur hann skráð fyrirfram afnot af þessum 
bílum.  Þessir bílar nýtast mjög vel.  Almennt getur hann notað þá.  Ráðgjafi 
félagsþjónustunnar er ekki með fasta yfirtíð.  Skrifstofustjóri fer yfir vinnuskýrslur 
félagsmálastjóra og félagsmálastjóri fer yfir vinnuskýrslur ráðgjafans. 

Mannaforræði vegna málefna fatlaðra og félagsmála í Fjallabyggð eru hjá 
félagsmálastjóra.  Félagsmálastjóri er yfirmaður ráðgjafans, sem starfar með honum.  
Starfsmenn í afgreiðslu, sem taka við beiðnum t.d. vegna húsaleigubóta, taka við 
fyrirmælum frá félagsmálastjóra varðandi þau mál.  Afgreiðslugjaldkeri aðstoðar við 
framkvæmd á fjárhagsaðstoð. 

Félagsmálanefnd, sem skipuð er fimm fulltrúum og jafnmörgum til vara, starfar með 
félagsmálastjóra og sem ráðgefandi fyrir bæjarstjórn um félagsmál.   Félagsmálanefnd 
fjallar ekki um barnaverndarmál og málefni fatlaðra. 

Fjallabyggð er í samstarfi við Dalvíkurbyggð um barnaverndarmál.  Á vegum 
sveitarfélaganna er starfandi sameiginleg barnaverndarnefnd.  Samkvæmt samningi 
þar um á Fjallabyggð þrjá fulltrúa í nefndinni og Dalvíkurbyggð tvo.  Formaður 
nefndarinnar kemur frá Dalvíkurbyggð.  Heimilisfesta nefndarinnar er á skrifstofu 
Dalvíkurbyggðar. 

Hvort sveitarfélag sér um kostnað vegna sinna manna í nefndinni.  Tilfallandi 
kostnaður vegna barnaverndarmála fellur á sveitarfélögin eftir búsetu viðkomandi 
einstaklings. 

Engar aukagreiðslur eru til félagsmálastjóra fyrir neyðavakt vegna barnaverndarmála. 
Eru greiðslur vegna þess innifaldar í fastri yfirtíð hjá félagsmálastjóra. Neyðarsími 
vegna barnaverndarmála er hjá 112.  Starfsmenn neyðarsímans meta í hverju tilfelli 
fyrir sig hvort haft verður samband við félagsmálastjóra vegna þeirra 
barnaverndarmála sem koma upp hjá sveitarfélaginu utan reglubundins vinnutíma að 
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jafnaði.  Á dagvinnutíma geta íbúar snúið sér beint til félagsmálastjóra með 
barnverndarmál eins og önnur félagsmál. 

Málefni fatlaðra 
Fjallabyggð ásamt Dalvíkurbyggð er aðili að byggðasamlagi um málefni fatlaðra með 
sveitarfélögum á Norðurlandi vestra.  Stjórn byggðasamlagsins hefur yfirumsjón með 
málefnum fatlaðra í aðildar sveitarfélögunum.  

Stjórn byggðasamlagsins er skipuð stjórn Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 
(SSNV) auk bæjarstjóranna í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð, sem koma inn á fundi 
stjórnarinnar þegar málefni fatlaðra eru til umfjöllunar hjá stjórn SSNV.  Fjallabyggð og 
Dalvíkurbyggð eru ekki aðilar að SSNV.  Þegar málefni byggðasamlagsins eru á 
dagskrá  stjórnar SSNV hafa bæjarstjórar Fjallabyggðar og Dalvíkurbyggðar mætt á 
fundinn undir þeim dagskrárlið hjá stjórn SSNV.  Eins og kemur fram í fundargerðum 
stjórnar SSNV á vef SSNV hafa málefni byggðasamlagsins verið tekin fyrir sem 
sérstakur dagskrárliður í fundargerð stjórnar SSNV.  Undantekning frá þessu er 
fundargerð stjórnar byggðasamlagsins um málefni fatlaðra frá desember 2012 en frá 4. 
desember 2012 hefur stjórn SSNV haldið sérstaka fundargerð um málefni 
byggðasamlagsins, skv. upplýsingum frá félagsmálastjóra. 

Félagsmálastjóra er ekki kunnugt um hvernig fundargerðir vegna málefna 
byggðasamlagsins berast bæjarstjórn Fjallabyggðar til umfjöllunar. 

Auk þessa er starfandi þjónustuhópur, sem skipaður er m.a. félagsmálastjórum aðildar 
sveitarfélaganna.  Um er að ræða félagsmálastjórann í Sveitarfélaginu Skagafjörður, 
Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, einn félagsmálastjóri fyrir sveitarfélögin í Austur-
Húnavatnssýslu og annar fyrir Húnaþing vestra og Bæjarhrepp.  Þannig starfa fimm 
félagsmálastjórar í þjónustuhópnum. 

Samhæfing þjónustusvæðis byggðasamlagsins er í höndum þjónustuhópsins sem 
skipaður er auk félagsmálastjóranna fimm, starfsmanni byggðasamlagsins 
(verkefnisstjóra) og framkvæmdastjóra SSNV. Um störf þeirra á vettvangi 
þjónustuhóps gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga og annarra laga um opinbera 
stjórnsýslu.  Þjónustuhópurinn starfar eftir erindisbréfi frá stjórn sem er frá árinu 1999. 
Þar er kveðið á um að verkefnisstjóri skuli vera formaður og jafnframt 
framkvæmdastjóri þjónustuhópsins en framkvæmdastjóri SSNV ritari hans. Stjórn 
byggðasamlagsins hefur samþykkt að taka þetta skipulag til endurskoðunar en sú 
vinna hefur ekki enn farið af stað. 

Þannig eru sjö aðilar, sem sitja fundi þjónustuhópsins.  Verkefnastjórinn er eitt 
stöðugildi með skrifstofuaðstöðu á Sauðárkróki og er hann eini starfsmaðurinn sem er 
á launaskrá hjá byggðasamlaginu sjálfu. 

Framkvæmdastjóri SSNV hefur með fjarreiður og bókhaldsþjónustu byggðasamlagsins 
að gera.  Hann tekur við greiðslum frá Jöfnunarsjóði og sveitarfélögunum og útdeilir 
fjármagninu síðan til sveitarfélaganna. Verkefnastjórinn undirbýr fundi  
þjónustuhópsins, er samræmingaraðili og annast samskipti við ráðuneyti og 
Jöfnunarsjóð fyrir hönd byggðasamlagsins.  Einstaka sveitarfélag, sem á aðild að 
byggðasamlaginu, er ekki í viðræðum við ráðuneyti eða Jöfnunarsjóð um málefni 
fatlaðra nema verkefnastjórinn komi að því.  Hann annast alla skýrslugerð fyrir 
byggðasamlagið og/eða vinnur allt slíkt með félagsmálastjórunum. 
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Verkefnastjóri fylgir eftir fjárhagslegri stöðu vegna verkefna sem tilheyra 
málaflokknum.  Hann situr í nefndum hjá Jöfnunarsjóði og SSNV sem fjalla um málefni 
fatlaðra. 

Umsókn um búsetu á heimili á vegum byggðasamlagsins fer fyrir þjónustuhópinn sem 
afgreiðir umsóknirnar.  Bókhaldsleg og fjárhagsleg umsýsla hverrar stofnunar, sem 
heyrir undir málefni fatlaðra, er hjá því aðildar sveitarfélagi þar  sem umrædd stofnun 
er.  Mannahald hjá þessum stofnunum er á valdi viðkomandi sveitarfélags, þ.e. þess 
sveitarfélags þar sem stofnunin er.  Almennur starfsmaður er ráðinn af forstöðumanni 
viðkomandi stofnunar.  Ef verið er að ráða í stöðu forstöðumanns þarf að upplýsa 
þjónustuhópinn um þá ráðningu.  Viðkomandi sveitarstjórn tekur ákvörðun um 
ráðningu forstöðumanns þeirrar stofnunar sem er  í sveitarfélaginu.  Fjárveitingar til 
allra stofnana, sem heyra undir málefni fjatlaðra, eru háðar fjárhagsáætlun 
byggðasamlagsins. 

Ef stendur til að fjölga stöðugildum þarf það að vera í samræmi við fjárframlög 
byggðasamlagsins.  Stjórn byggðasamlagsins tekur ákvörðun um fjölda stöðugilda en 
ráðningin er hjá viðkomandi sveitarfélagi. 

Þjónustuhópurinn kemur ekki á fundi stjórnar byggðasamlagsins. Verkefnisstjóri og 
framkvæmdastjóri SSNV  gera stjórninni grein fyrir fundargerðum og störfum 
þjónustuhópsins og öfugt.  Haldinn hefur verið  einn sameiginlegur fundur stjórnar, 
þjónustuhóps og framkvæmdastjóra og fjármálastjóra sveitarfélaganna á 
þjónustusvæðinu. Tilgangur fundarins var að auka upplýsingastreymi frá 
byggðasamlaginu til sveitarfélaganna. Rætt var um halda slíka fundi einu sinni til 
tvisvar sinnum  á ári framvegis. 

Allar tekjur sem sveitarfélögin, sem aðild eiga að byggðasamlaginu og ætlaðar eru 
sveitarfélögunum vegna málefna fatlaðra, renna til byggðasamlagsins, sem síðan 
útdeilir þeim til sveitarfélaganna aftur.  Um er að ræða framlög frá Jöfnunarsjóði og 
hlutdeild í útsvarsprósentu sveitarfélaganna (0,25% af útsvarsstofni sveitarfélaga) 
vegna málefna fatlaðra sem sveitarfélögin greiða að fullu til byggðasamlagsins.  

Sveitarfélögin fá síðan sem samsvarar 3% vegna yfirstjórnunar af brúttó kostnaði þess 
sem þau reka vegna málefna fatlaðra.  Um er að ræða  umsýslukostnað (3%) sem er 
leiddur af þeim verkefnum sem falla undir byggðsamlagið en bæjarfélagið hefur með 
að gera, þ.e. 3% af rekstarkostnaði bókhaldsliða 02-51, 02-54, 02-55, 02-57, 02-58 og 02-
62.  Þegar ársreikningur ár hvert liggur fyrir er gengið frá þessu uppgjöri við 
byggðasamlagið. 

Fram kom í máli félagsmálastjóra að ýmis konar óhagræði fylgdi því að vera með 
bæjarskrifstofuna tvískipta, þ.e. á Ólafsfirði og Siglufirði.  Aðalbókari er t.d. á Ólafsfirði 
en fjármálastjóri og launafulltrúi á Siglufirði.  Vegna þessa koma upp ýmis vandamál 
eins og t.d. við fjárhagsáætlunarvinnu o.s.frv.  

ALMENN FÉLAGSÞJÓNUSTA 

Rekstur félagsþjónustu 
Á þennan bókhaldslykil er færður launakostnaður vegna félagsmálastjóra (100%) og 
einnig í ár (2013) er í áætlun stöðugildaheimild fyrir 75% starfi ráðgjafa frá miðju ári.  Á 
þennan lið er einnig færður kostnaður vegna t.d. sérfræðiþjónustu sem ekki er hægt að 
fella undir aðra gjaldaliði s.s. eins og barnavernd eða málefni fatlaðra. 
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Reiknuð hlutdeild og framlög, sem fært er til tekna á þennan lið, er annars vegar vegna 
umsýslukostnaðar málaefna fatlaðra (3% af kostnaði) og hins vegar millifært framlag 
frá liðnum 02-15-heimilishjálp. 

Fjárhagsaðstoð 
Félagsmálastjóri og ráðgjafinn taka við umsóknum um fjárhagsaðstoð.  Fjárhagsaðstoð 
jókst nokkuð við sameiningu sveitarfélaganna.  Einnig eftir efnahagshrunið í október 
2008.  Umsækjendum fjölgaði mikið, en nú er farið að draga úr umsóknum og 
fjárhagsaðstoð.  Skjólstæðingarnir sem sækja um eru m.a. þeir sem eru bótalausir.  Það 
er mat félagsmálastjóra að Fjallabyggð megi vel við una hvað þennan útgjaldalið 
varðar samanborið við mörg önnur sveitarfélög.  Atvinnuleysi á landinu öllu var 5,5% í 
janúar 2013, 4,9% á Norðurlandi eystra og 4,5% í Fjallabyggð.  Tekið er við öllum 
umsóknum um fjárhagsaðstoð.  Reynt er að gera fólki það ekki erfitt að sækja um 
aðstoð sé þörf á því.  Lögð er áhersla á að finna úrræði fyrir viðkomandi áður en 
ákvörðun er tekin um framlag.  Félagsmálastjóri afgreiðir bráðamál og mál sem eru 
skýr skv. þeim kvarða sem unnið er eftir.  Önnur mál fara til afgreiðslu hjá 
félagsmálanefnd. 

Á árinu 2012 var veitt fjárhagsaðstoð samtals að upphæð 5.491 þús. kr. til samanburðar 
við 6.918 þús. kr. vegna ársins 2011.   

Heimilishjálp 
Í Fjallabyggð er hlutfall þeirra sem eru 67 ára og eldri af heildar íbúafjöldanum nokkuð 
hátt, eða 19%, samanborið við 11,2% fyrir landið allt. 

Í Fjallabyggð eru  100 til 110 heimili sem fá heimilishjálp.  Við heimilishjálp eru 
starfsmenn samtals í 6,3 stöðugildum.  Ekki er sérstakur forstöðumaður yfir 
heimilishjálpinni.  Starfsmennirnir heyra beint undir félagsmálastjóra.  Heimilishjálpin 
er skipulögð af félagsmálastjóra og ráðgjafanum. 

Eitthvað er um yfirvinnu hjá starfsmönnum í heimilishjálp.  Komið hafa upp tilfallandi 
verkefni, þar sem t.d. þarf að taka heimili sérstaklega í gegn, skyndi- og bráðaaðstoð og 
tilfallandi afleysing sem ekki hefur verið hægt að leysa nema með yfirvinnu.  
Yfirvinnan minnkaði á milli áranna 2011 og 2012.   

Ákveðin samþætting er í heimilishjálp við búsetuþjónustuna.  Vegna þess var færður 
ákveðinn kostnaður á liðinn frekari liðveisla, málaflokk fatlaðra, sem féll til hjá 
heimilishjálpinni.  Það er vegna þess að heimilishjálpin hefur veitt ákveðna þjónustu 
umfram heimilishjálp vegna frekari liðveislu sem heyrir undir málefni fatlaðra.  
Samkvæmt samningi greiðir byggðasamlagið um málefni fatlaðra 60% af kostnaði 
vegna frekari liðveislu. 

Starfshlutfalli hefur ekki verið breytt þó breytingar hafi verið á vinnu vegna 
heimilishjálpar, þ.e. þótt vinna hafi minnkað tímabundið  hefur starfsmaður verið 
látinn halda sínu starfshlutfalli. 

Leggja ber áherslu á að fylgst sé vel með þessu því dæmi eru um frá öðrum 
sveitarfélögum að starfsmenn í heimilishjálp hafi fengið  greitt fyrir mun hærra 
starfshlutfall en fyrir þá vinnu sem unnin var.  Spurning er hvort ekki sé hægt að fela 
starfsmönnum önnur tímabundin verkefni komi slíkt upp eða dregið sé úr 
starfshlutfallinu vari þetta um langan tíma. 
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Gjaldskrá vegna heimilishjálpar er tekjutengd.  Fram kom í máli félagsmálastjóra að 
hann telji hana vera í lægri kantinum hjá sveitarfélaginu samanborið við önnur 
sveitarfélög. 

Tafla 27:  Skipting launa vegna heimilishjálpar árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 15.542.208 14.295.282 8,7% 

Yfirvinna 211.844 511.360 -58,6% 

Eingreiðsla 135.793 267.305 -49,2% 

Orlofsuppbót 205.026 180.003 13,9% 

Desemberuppbót 444.903 409.724 8,6% 

Orlof  1.112.196 1.131.981 -1,7% 

Bifreiðastyrkur 637.676 707.423 -9,9% 

Önnur laun 
   Samtals  18.289.646 17.503.078 4,5% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 27 sýnir skiptingu launa vegna heimilishjálpar hjá Fjallabyggð árin 2011 og 2012.  
Eins og taflan sýnir hækkuðu launin um 4,5% á milli áranna 2011 og 2012.  Það er mat 
skýrsluhöfundar að stýra eigi þessari þjónustu þannig að ekki eigi að þurfa að greiða 
fyrir yfirtíð.  Rétt er að fram komi, eins og taflan sýnir, að yfirtíð hefur ekki verið mikil. 

Ástæðan fyrir því að jafn mikið er fært sérstaklega á liðinn orlof þrátt fyrir að yfirtíð er 
ekki mikil er að nokkuð er um lausráðið fólk eða að starfsmenn fái greitt eftir 
tímagjaldi og þá er orlof lagt inn á orlofsreikning og viðkomandi starfsmaður fær ekki 
laun greidd þegar hann tekur orlof. 

Skýrsluhöfundur hefur nýverið gert úttekt hjá Hveragerðisbæ þar sem íbúar í janúar 
2013 voru 2.291, þar af voru 350 67 ára og eldri, eða 15,3% af íbúum.  Til samanburðar 
voru íbúar Fjallabyggðar í janúar 2013 2.012, þar af voru 383 67 ára og eldri, eða 19%. 

Árið 2011 voru sambærileg launagjöld vegna heimilishjálpar hjá Hveragerðisbæ 8.769 
þús. kr. en hjá Fjallabyggð 17.503 þús. kr.  Hjá Hveragerðisbæ eru starfsmenn í 3,4 
stöðugildum við heimilishjálp auk forstöðumanns á skrifstofu í 0,6 stöðugildi.  
Samanborið við 6,3 stöðugildi hjá Fjallabyggð. 

Húsaleigubætur 
Tekið er á móti umsóknum um húsaleigubætur bæði í afgreiðslu bæjarskrifstofu á 
Siglufirði og Ólafsfirði.  Afgreiðslufulltrúi og gjaldkeri sjá að öllu jöfnu um að ganga 
frá umsóknum og skrá inn í greiðslukerfið (navision).   Félagsmálastjóri kemur að 
afgreiðslu mála í frávikstilfellum.  Bókari og gjaldkeri sjá um skil á skilagreinum en 
félagsmálastjóri sér um öll samskipti við Jöfnunarsjóð vegna húsaleigubóta.  
Fjallabyggð hefur ekki boðið upp á sérstakar húsaleigubætur.  Húsaleiga í Fjallabyggð 
er frekar lág miðað við víða annar staðar að sögn félagsmálastjóra.  Leiguverð á 
fermetra í íbúðum sem bæjarfélagið leigir er 882,04 kr./m2.   Leiguverðið hækkaði 
nokkuð um s.l. áramót, eða um 100 kr.  Félagsmálastjóri telur að verð á markaðnum í 
Fjallabyggð sé hærra, eða um 900 kr. 
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Barnavernd   
Inn á þennan bókhaldslykil er færður launkostnaður vegna tilsjónar og stuðnings inn á 
heimili barna á grundvelli barnaverndar.  Vistgjöldin eru fyrst og fremst vegna 
niðurgreiðslu leikskólagjalda og styrkir og framlög vegna niðurgreiðslu skólamáltíða.  

Dvalarheimili aldraðra 
Um er að ræða leigu eignasjóðs í hlut Fjallabyggðar vegna stofnframkvæmda (15%) í 
dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hornbrekku í Ólafsfirði.  
 
Dagvist aldraðra 
Dagvist aldraðra er starfrækt í Skálahlíð.  Í Skálahlíð eru 30 leiguíbúðir fyrir aldraðra 
sem Fjallabyggð á og leigir.    

Í dagvist aldraðra í Skálahlíð fer fram samþætt félagsstarf aldraðra á Siglufirði.  Öll 
þjónusta við aldraðra á Ólafsfirði er rekin á Hornbrekku.  Fjallabyggð hefur ekki komið 
að þeim rekstri.  Dagvistin er með 7 daggjaldaleyfi.  Þátttaka eldri borgara í 
starfseminni hefur verið góð, um 70 einstaklingar taka þátt í starfseminni í viku hverri. 

Forstöðumaður dagvistunar hefur með framkvæmdastjórn dagvistunarinnar að gera 
og heldur utan um rekstur Skálahlíðar, sameign o.s.frv. 

Íbúar í Skálahlíð eru með öryggishnappa sem eru tengdir við vöktun á sjúkrahúsinu.  
Íbúarnir greiða 100% fyrir öryggishnappana.  Bærinn hefur haft milligöngu um 
innheimtu vegna þeirra. 

Á dagvistunni er boðið upp á hádegismat og kaffi, sem fólkið greiðir fyrir.  Um helgar 
og á frídögum kemur maturinn tilbúinn frá Allanum en að öðru leyti sér sjúkrahúsið 
um matinn.   

Launakostnaður hefur verið óhagstæður vegna langtíma veikinda.  Á síðastliðnu ári 
fór reksturinn í fyrsta skipti fram úr áætlun  að sögn félagsmálastjóra. 

Forstöðumaður hefur fasta yfirtíð.  Hann hefur mikla viðveru, er með útkallsskyldu og  
vaktaviðveru vegna öryggiskerfis.  Aðrir starfsmenn eru ekki með yfirtíð. 

Tafla 28:  Skipting launa vegna dagvistar árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 7.003.915 4.967.647 41,0% 

Yfirvinna 1.059.605 987.843 7,3% 

Eingreiðsla 37.613 75.225 -50,0% 

Orlofsuppbót 76.134 55.422 37,4% 

Desemberuppbót 189.410 123.878 52,9% 

Orlof  325.487 114.491 184,3% 

Bifreiðastyrkur 34.732 101.552 -65,8% 

Önnur laun 4.850 26.250 -81,5% 

Samtals  8.731.746 6.452.308 35,3% 

Heimild:  Fjallabyggð 
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Tafla 28 sýnir skiptingu launa vegna dagvistar hjá Fjallabyggð árin 2011 og 2012 og 
hlutfallslega breytingu launa á milli áranna. 

Við dagvist aldraðra eru starfsmenn í 1,54 stöðugildum.  Verkefni þessara starfsmanna 
er að sinna dagvist aldraðra skv. reglugerð um dagvist aldraða auk félagsstarfsstarfs 
aldraðra. 

Eins og taflan sýnir hækka launaútgjöld á milli áranna 2011 og 2012 um 35%, sem er 
langt umfram það sem kjarasamningar hækkuðu.  Á árinu 2012 var yfirtíð sem hlutfall 
af mánaðarlaunum 15%. 

Hornbrekka er dvalar- og hjúkrunarheimili fyrir aldraða á Ólafsfirði.  Hefur það verið 
rekið eins og sjálfseignarstofnun.  Hins vegar hefur komið á daginn að ekki er alveg 
ljóst um rekstrarform heimilisins og er unnið að því þessa dagana að koma þeim 
málum í lag.  Fram til þessa hefur reksturinn staðið undir sér án aðkomu 
bæjarfélagsins.  Í húsnæði Hornbrekku er einnig heilsugæslustöð og tannlæknastofa. 

Starfsmennirnir á Hornbrekku eru starfsmenn Hornbrekku og hafa ekki tengst 
bæjarfélaginu.  Félagsmálastjóri hefur hvorki haft afskipti  af rekstrinum né 
þjónustunni þar.  Fulltrúi Fjallabyggðar er í stjórn Hornbrekku. 

Á Ólafsfirði hefur Hornbrekka annast þjónustu við aldraða.  Þar er rekin dagvist.  
Hornbrekka hefur dagvistarleyfi fyrir sex vistmenn.   

Á sínum tíma byggði Ólafsfjarðarbær  um 200 m2 húsnæði sem eldri borgarar á 
Ólafsfirði hafa haft til afnota. 

MÁLEFNI FATLAÐRA 

Þjónusta við fatlaða 

Tafla 29:  Skipting launa vegna þjónustu við fatlaða hjá Fjallabyggð árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 529.995     

Yfirvinna 997.245 1.343.530 -25,8% 

Eingreiðsla 

 
4.615 -100,0% 

Orlofsuppbót 
 

3.600 -100,0% 

Desemberuppbót 5.474 19.528 -72,0% 

Orlof  169.162 161.526 4,7% 

Bifreiðastyrkur 254.976 
  Önnur laun 

   Samtals  1.956.852 1.532.799 27,7% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Liðveisla 
Liðveisla er hefðbundin hjá bæjarfélaginu og fer mikið fram í næturvinnu.  60% af 
kostnaði við verkefnið er fært á málefni fatlaðra.  Sveitarfélagið stendur þá undir 40% 
af útgjöldunum.  
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Tafla 30:  Skipting launa vegna liðveislu hjá Fjallabyggð árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 358.014 976.536 -63,3% 

Yfirvinna 5.073.358 2.593.297 95,6% 

Eingreiðsla 2.885 
  Orlofsuppbót 5.938 7.095 -16,3% 

Desemberuppbót 19.550 3.307 491,2% 

Orlof  697.468 423.719 64,6% 

Bifreiðastyrkur 89.358 357.603 -75,0% 

Önnur laun 
  

  

Samtals  6.246.571 4.361.557 43,2% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 30 sýnir skiptingu launa vegna liðveislu hjá bæjarfélaginu vegna áranna 2011 og 
2012.  Á milli áranna 2011 og 2012 hækkar þessi útgjaldaliður um 43%, sem verður að 
teljast nokkuð mikil hækkun. Er þetta vegna fjölgunar verkefna, skv. upplýsingum 
félagsmálastjóra.  Einnig er vakin athygli á því að greitt er fyrir þessa vinnu að mestu í 
yfirvinnu.  Hjá mörgum sveitarfélögum er þessi sami háttur hafður á.  Engu að síður 
vill skýrsluhöfundur velta upp þeirri spurningu af hverju ekki er hægt að ráða fólk til 
þessara starfa í hlutastarf og greiða fyrir  vinnuna í dagvinnu og þá álag ef vinnan fer 
fram utan reglulegs dagvinnutíma. 

Framlag SFNV 
Um er að ræða framlag bæjarfélagsins til byggðasamlags um málefni fatlaðra.  Við 
yfirtöku sveitarfélaga á málefnum fatlaðra fengu sveitarfélögin 1,2 prósentustiga 
hækkun á útsvari.  Þessari hækkun er ætlað að standa undir kostnaði vegna 
málaflokksins. 

Á grundvelli samkomulags ríkis og sveitarfélaga um fjárhagsramma tilfærslu þjónustu 
við fatlaða til sveitarfélaga er gert ráð fyrir að af útsvarshækkuninni renni 0,25 
prósentustig beint til sveitarfélaga/þjónustusvæða, en 0,95 prósentustig  til 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem annast jöfnunaraðgerðir í tengslum við yfirfærsluna og 
úthlutun beinna framlaga frá ríki. 

Samkvæmt samkomulagi aðildar sveitarfélaganna að byggðasamlagi um málefni 
fatlaðra, sem Fjallabyggð er aðili að, er gert ráð fyrir að sveitarfélögin greiði alla 
hlutdeildina í útsvarinu, 0,25 prósentustig, sem það fær greitt renna til 
byggðasamlagsins.  Gjaldfærslan á þessum bókhaldslykli er vegna þessa.   

Stuðningsfjölskyldur 
Stuðningsfjölskyldur er verkefni vegna fatlaðra barna og er greitt fyrir skv. 
verktökusamningum.  Fyrst og fremst er um að ræða helgardvöl. 

Yfirstjórn, ráðgjöf og stuðningur L&Þ  
Á þennan bókhaldslykil er færður kostnaður vegna ráðgjafa á skrifstofu 
félagsmálastjóra, sem er í 100% starfi, sbr. hér að framan.  Á árinu 2012 var nánast 
engin yfirvinna vegna þessa útgjaldaliðs.  Byggðasamlagið kemur með framlag 100% 
vegna þessa starfsmanns. 



   

HLH                                                                                                                                           Fjallabyggð                                                 

  

52 

Iðja, dagvist 
Um er að ræða iðju og hæfingu fyrir fatlaða.  Við það eru starfsmenn í þremur 
stöðugildum.  Iðja, dagvist á Siglufirði, er rekin sameiginlega fyrir Fjallabyggð og 
Dalvíkurbyggð.  Þeir sem stunda iðju frá Dalvík koma til Siglufjarðar.  Dalvíkingar sjá 
um  að koma þeim þangað.   

Iðja sinnir líka verkefninu: Atvinna með stuðningi.  Um er að ræða starfstengd 
verkefni, stuðning við fatlaða til að sinna vinnu á almennum markaði. 

 Tafla 31:  Skipting launa vegna Iðju, dagvist fatlaðra, árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 9.226.121 8.630.888 6,9% 

Yfirvinna 27.778 13.596 104,3% 

Eingreiðsla 75.000 150.000 -50,0% 

Orlofsuppbót 111.000 108.000 2,8% 

Desemberuppbót 234.600 226.500 3,6% 

Orlof  10.821 1.773 510,3% 

Bifreiðastyrkur 53.834 66.824 -19,4% 

Önnur laun 216.320 177.022 22,2% 

Samtals  9.955.474 9.374.603 6,2% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 31 sýnir skiptingu launa vegna Iðju, dagvistar fatlaðra árin 2011 og 2012.  Eins og 
þar kemur fram hækka launagjöld á milli áranna 2011 og 2012 um 6,2%.  Yfirvinna er 
ekki mikil en rúmlega tvöfaldast á milli áranna.  

Sambýlið Lindargötu 2.  
Þetta er  herbergja sambýli.  Tengt við það eru tvær einstaklings íbúðir.  Þar eru sex 
íbúar.  Á sambýlinu er sólarhringsvakt.  Við sambýlið eru starfsmenn í átta 
stöðugildum.  Húsnæðið er í eigu Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og leigir 
sveitarfélagið (byggðasamlagið) það af sjóðnum. 

Sambýlið, þ.e. heimilisfólkið, á og rekur bifreið.  Starfsmenn sambýlisins hafa sinnt 
akstri bifreiðarinnar.  Bærinn hefur styrkt rekstur bifreiðarinnar með sérstöku framlagi.  
Á árinu 2011 nam upphæðin kr. 400.000 og árið 2012 var styrkupphæðin kr. 300.000. 
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Tafla 32:  Skipting launa vegna sambýlis að Lindargötu 2, árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 27.206.302 25.675.959 6,0% 

Yfirvinna 5.234.256 5.686.810 -8,0% 

Vaktaálag 7.340.384 6.818.127 7,7% 

Eingreiðsla 233.000 413.460 -43,6% 

Orlofsuppbót 319.758 276.454 15,7% 

Desemberuppbót 702.846 599.825 17,2% 

Orlof  2.052.275 1.893.177 8,4% 

Bifreiðastyrkur 
   Önnur laun 372.717 379.430 -1,8% 

Samtals  43.461.538 41.743.242 4,1% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 32 sýnir skiptingu launa hjá sambýlinu við Lindargötu 2 árin 2011 og 2012 og 
hlutfallslega breytingu á milli áranna. 

Eins og taflan sýnir hækkuðu launin samtals um 4,1% á milli áranna 2011 og 2012.  
Yfirvinna sem hlutfall af mánaðarlaunum var 19,2% á árinu 2012.  Hluti af þeirri 
yfirvinnu er vegna ákvæðis í grein 2.6.9. í kjarasamningi en það hefur verið túlkað 
þannig að greiða skuli 25 mínútur aukalega fyrir hverja vakt sem unnin er, þ.e. fyrir 
hvern unninn dag.  Hér skiptir starfshlutfallið ekki máli.  Um þetta var fjallað hér að 
framan í kaflanum um laun. 

Einnig ber að hafa í huga með vísan til kafla 2.6.10 í kjarasamningi að greiddar eru 12 
mínútur í yfirtíð aukalega, eða 20%, fyrir hverja unna klukkustund í yfirtíð, sbr. hér að 
framan í kaflanum um laun.  Af þessu má ljóst vera að nokkur hagræðing myndi nást 
ef hægt er að draga úr unninni yfirtíð. 

Yfirtíð og álag var samtals á árinu 2012 12.574 þús. kr., eða 46,2% af mánaðarlaunum.  

Önnur þjónusta við fatlaða 
Liðurinn önnur þjónusta við fatlaða er framlag sveitarfélagsins til byggðasamlagsins.  
Um er að ræða hlutdeildina í útsvarinu sem Fjallabyggð fær greitt, eða 0,25 
prósentustig útsvarstekna, sem renna allar til byggðasamlagsins, sbr. hér að framan. 

Húsnæðiskerfið 
Á þennan gjaldalið  -75-  er fært framlag bæjarsjóðs til Íbúðasjóðs Fjallabyggðar.  Um er 
að ræða framlag vegna fjárvöntunar hjá sjóðnum til að standa undir rekstri og 
afborgunum lána.  Á árinu 2012 nam þessi upphæð 19 millj. kr.  Verður fjallað frekar 
um reksturinn hér síðar. 

FRÆÐSLU- OG MENNINGARFULLTRÚI

Samkvæmt gildandi skipuriti fyrir Fjallabyggð heyra fræðslustofnanir, leikskóli, 
grunnskóli og tónlistarskóli, rekstrarlega beint undir bæjarstjóra, þar með talin 
starfsmannamál.  Hins vegar heyra fræðslumál annað en rekstur, þ.e. sérfræðiþjónusta, 
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eftirlit með skólastarfi og fullorðinsfræðsla undir fræðslu- og menningarfulltrúa.  Auk 
þessa sér hann  skv. skipuriti um menningarmál, menningarviðburði og forvarnir. 

Samkvæmt skipuritinu er fræðslu- og menningarfulltrúi yfir faglegum og félagslegum 
hluta skólastarfsins.  Hann hefur hvorki með rekstur né mannaforræði að gera í 
skólastofnunum.  Næsti yfirmaður skólastjóra er bæjarstjóri. 

Samkvæmt skipuriti er ekki ljóst undir hvern menningarstofnanir heyra rekstrarlega að 
mati fræðslu- og menningarfulltrúa, eins og bóka- og héraðsskjalasafn, 
náttúrugripasafn og menningarhúsið Tjarnarborg.  Samkvæmt skipuritinu er fræðslu- 
og menningarfulltrúi yfir menningarmálum og menningarviðburðum. 

Nýverið lagði menningarnefnd til að fræðslu- og menningarfulltrúi yrði yfir rekstri 
Tjarnaborgar, sem er menningarhús, félagsheimili, og náttúrugripasafn í Ólafsfirði.  Í 
náttúrugripasafninu er einn starfsmaður yfir sumarmánuðina.  Safnið er opið þrjá tíma 
á dag frá kl. 14:00-17:00 alla daga en lokað á mánudögum.  Starfsmenn í Tjarnarborg 
eru tveir, forstöðumaður í 50% starfi sem sinnir menningarhúsinu og ræstingaraðili í 
50% stöðugildi, sem deilist á menningarhúsið, tónskólann (sem er til húsa á annarri 
hæð hússins) og félagsmiðstöðina. Bæjarstjóri er enn næsti yfirmaður starfsmanna á 
bóka- og héraðsskjalasafni. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi starfar með tveimur nefndum, menningarnefnd og 
fræðslunefnd. 

Að undanförnu hefur fræðslu- og menningarfulltrúi auk framanritaðs sinnt ýmsum 
störfum tengdum markaðs-, kynningar- og ferðaþjónustumálum. Vegna þessara 
verkefna hefur fræðslu- og menningarfulltrúi ekki verið í sambandi við atvinnu- og 
ferðamálanefnd. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi er með fasta yfirtíð og hefur ekki fengið greitt umfram 
hana.  Hann er með starfsaðstöðu á bæjarskrifstofunni í Ólafsfirði en fer a.m.k. einu 
sinni í viku til Siglufjarðar og er þá með starfsstöð í ráðhúsinu. 

Að sögn fræðslu- og menningarfulltrúa þarf að skerpa  betur á því hvað felst í starfi 
hans.  

Fram kom í máli fræðslu- og menningarfulltrúa að skólastjórarnir beri ábyrgð á að 
fjárhagsáætlun standist gagnvart bæjarstjóra skv. skipuritinu.  Hins vegar telji hann sig 
hafa sinnt öllum störfum sem yfirmenn skólastjóra gera.  Skólastjórarnir leita mikið til 
hans og hann beri ábyrgð á samningum, hafi sinnt ráðgjöf til skólastjóra  og erfiðum 
starfsmannamálum og á mikil  samskipti við skólastjóra. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi gerir samninga við sérfræðinga sem koma vegna 
grunnskólans og leikskólans, fer jafnframt yfir  útboðsgögn vegna skólamáltíða o.s.frv. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi hefur eftirlit með fjárhagsáætlun skólanna í reynd og 
skólahaldi.  Ef einhver útgjaldaliður er að fara fram úr áætlun hefur fræðslufulltrúi haft 
samband við viðkomandi skólastjóra.  Samkvæmt þessu telur fræðslu- og 
menningarfulltrúi starf sitt ekki alveg í samræmi við starfslýsingu heldur í reynd 
umfangsmeira.  Hann hefur komið að ráðningum skólastjóra og starfsmannamálum og 
þá í sumum tilfella í samráði við bæjarstjóra. 
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Fræðslu- og menningarfulltrúi hefur ekki haft reglulega fundi með skólastjórum.  Hins 
vegar er mikið samband jafnvel  oft á dag með símtölum.    Haldnir hafa verið opnir 
fundir með foreldrafélaginu og skólaráði.  Hafa þessir fundir verið vel sóttir.  

Fræðslu- og menningarfulltrúi er verkefnastjóri Olweusaráætlunar, sem er 
eineltisáætlun í  skólum.  Hann hefur unnið úr könnunum í því sambandi,  haldið  
kynningar fyrir starfsmenn og foreldra, auk þess tekið einstaklingsviðtöl við 
nemendur. 

Fram kom hjá fræðslu- og menningarfulltrúa að forstöðumenn skoði ekki launayfirlit. 

Hann annast samskipti vegna nemenda utan lögheimilis og semur við 
lögheimilissveitarfélög um greiðslur vegna þjónustu sem nemendur fá. 

Þegar skólastjóri þarf að eiga samskipti við bæjarskrifstofu hefur hann samband við 
fræðslu- og menningarfulltrúa.    

Varðandi menningarmál þá eru nokkrar stofnanir í bæjarfélaginu  sjálfstæðar og ekki á 
vegum bæjarfélagsins.  Hins vegar veitir bæjarfélagið þessum stofnunum árlega styrki.  
Er hér um að ræða Síldarminjasafn, ljóðasetur og þjóðlagasetur.  Síldarminjasafnið 
hefur fengið styrk frá bæjarfélaginu að upphæð 6 millj. kr. á ári sem í ár hefur verð 
lækkað í 5,5 millj. kr.  Fræðslu- og menningarfulltrúi hefur ekki haft afskipti af þessum 
stofnunum nema þá til að sjá um greiðslu styrkja skv. fjárhagsáætlun, gerð samninga 
og fundarsetu með stjórn þessara stofnana. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi kemur að öllum opinberum viðburðum sem haldnir eru 
í Fjallabyggð, en með mis miklum hætti.   

Margar hátíðir eru í Fjallabyggð, sjómannadagshátíð, Jónsmessuhátíð 
Síldarminjasafnsins og blúshátíð í júní, þjóðlagahátíð og reitir – alþjóðlegt 
samstarfsverkefni skapandi greina í júlí, síldarævintýrið og berjadagar í ágúst og loks 
ljóðahátíð í september. Framkvæmdastjórar hverrar hátíðar sjá um sína hátíð en 
fræðslu- og menningarfulltrúi fundar með flestum þeirra vegna undirbúnings, 
auglýsinga og annars sem til fellur.  

Fræðslu- og menningarfulltrúi hefur fengið aðila til að halda 17. júní hátíðina í 
Ólafsfirði.  Hann undirbýr og sinnir þeim verkefnum sem hefð er fyrir á Siglufirði að 
öllu leyti þennan dag. Sveitarfélagið greiðir þeim aðilum Ólafsfjarðarmegin sem sjá um 
undirbúning og framkvæmd dagsins.  

Fræðslu- og menningarfulltrúi sér um jól og áramót með þeim hætti að gerðir eru 
skriflegir samningar við félög og aðila til að sjá um jólasveina, kakó og piparkökur, 
jólaball fyrir börnin, áramótabrennur, þrettándabrennu og flugeldasýningar. Hann 
undirbýr hátíð þegar kveikt er á jólatrjám á sitt hvorum byggðarkjarna. Þær 
samanstanda af söng leikskólabarna og kirkjukóra, jólasveinum, hátíðarræðum, 
jólamarkaði, markaðssetningu, auglýsingum o.fl.  

Fræðslu- og menningarfulltrúi sér að mestu einnig um undirbúning öskudags fyrir 
börnin en fær aðila til að sjá um gæslu í íþróttahúsi og frágang.   

Síldarævintýrið um verslunarmannahelgar er eina bæjarhátíðin sem sveitarfélagið 
stendur fyrir. Einstaklingar og félög hafa verið fengin til að skipuleggja hátíðina í 
samráði við fræðslu- og menningarfulltrúa. Vinnuhópurinn er á ábyrgð bæjarfélagsins. 
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Fræðslu- og menningarfulltrúi aðstoðar íbúa og félög við að sækja um styrki og sækir 
líka um styrki vegna hátíða sem bæjarfélagið hefur haldið og séð um verkefnastjórn, 
undirbúning og framkvæmd.   

Fræðslu- og menningarfulltrúi hefur að undanförnu sinnt markaðs- og 
kynningarmálum sveitarfélagsins og  m.a. setið fundi og ráðstefnur varðandi ferðamál. 
Að sögn hans hefur þessi málaflokkur orðið stöðugt umfangsmeiri eftir að 
Héðinsfjarðargöng voru opnuð  og ferðaþjónustuaðilar og fjölmiðlar hafa sýnt 
sveitarfélaginu mikinn áhuga. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi sér um starfsmannamál í öllum menningarstofnunum 
og upplýsingamiðstöð ferðamála og gerir  starfslýsingar fyrir störf.  

Hann undirbýr nefndarfundi, ritar fundargerðir og vinnur þau verkefni sem 
nefndirnar fela  honum.  Hann vinnur í One-kerfinu, skjalasafni sveitarfélagsins, býr til 
mál og lokar málum. 

Fræðslu- og menningarfulltrúi sinnir náttúrugripasafninu í Ólafsfirði utan 
sumaropnunartímans og tekur á móti hópum sem koma á safnið jafnt virka daga, sem 
um helgar eða hátíðisdaga.  

Hann sér um Listasafn Fjallabyggðar, heimasíðu og uppsetningu sýninga og tekur á 
móti hópum á safnið.  Framundan er mikil vinna við safnið, búið er að fá styrk frá 
Menningarráði Eyþings til að koma safnkosti safnsins í viðunandi horf, láta gera við 
verkin,  taka ljósmyndir af þeim og setja í gagnagrunn og markaðssetja safnið.  

Fræðslu- og menningarfulltrúi undirbýr móttökur gesta sem heimsækja Fjallabyggð 
s.s. fólk í stjórnsýslu, bæjarfulltrúar, menningarfulltrúar, skólastjórar, tónlistarfólk og 
fleiri hópar.  

LEIKSKÓLI FJALLABYGGÐAR

Í Fjallabyggð eru reknir tveir leikskólar undir einni yfirstjórn, Leikskóli Fjallabyggðar.  
Hefur svo verið frá árinu 2010.  Starfsstöðin á Siglufirði heitir Leikskálar og á Ólafsfirði 
Leikhólar.   Bókhaldslega eru allur reksturinn færður sameiginlega. 

Leikskólastjóri er með aðal starfsstöð á Leikhólum á Ólafsfirði en aðstoðar 
leikskólastjóri á Leikskálum á Siglufirði.  Aðstoðar leikskólastjóri er einu sinni í viku  á 
Leikhólum.  Skólastjóri er að jafnaði á Siglufirði fyrir hádegi á þriðjudögum og á 
fimmtudögum. 

Á hvorri starfsstöð eru þrjár leikskóladeildir.  Deildarstjóri er á hverri deild.  Á 
Siglufirði eru deildarstjórarnir í fullu starfi en á Ólafsfirði eru tveir í hlutastarfi og einn 
í fullu starfi. 

Það að reka leikskólana sem eina stofnun hefur bæði kosti og galla að sögn 
leikskólastjóra.  Faghópurinn er stærri.  Hægt er að nýta ýmislegt betur svo sem 
námskeið og ýmsan búnað.  Efni er miðlað á milli staða og leikföngum, sem eru dýr og 
ekki alltaf í notkun.  Ýmis konar  sérkennslubúnaður er notaður á báðum stöðunum.  
Hægt að nýta þjálfunarefni á báðum stöðunum sem tekur tíma að útbúa en úreldist 
fljótt.  Ekki þarf að kaupa tvennt af hverju svo sem fagbókmenntum heldur hægt að 
miðla á milli. 
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Ókosturinn að sögn leikskólastjóra eru fjarlægðin á milli húsanna sem er 17 til 18 km.  
M.a. vegna þess þarf að reka tvö eldhús o.s.frv.  Einn starfsmaður er í hvoru eldhúsi 
sem sér um eldamennsku og bakstur. 

Leikskólastjóri telur æskilegt að það væru tveir aðstoðarleikskólastjórar við 
leikskólann.  Ef leikskólastjóri væri að taka við leikskólanum í dag myndi  hann leggja 
til að ráðnir væru tveir aðstoðarskólastjórar í hlutastarf.  Finnst óþægilegt að skilja 
leikskólann á Ólafsfirði eftir án leikskólastjóra þegar hann fer yfir á Siglufjörð.  
Leikskólastjóri kemur alltaf við í leikskólanum á Ólafsfirði  áður en farið er yfir á 
Siglufjörð, sem er tvisvar í viku að jafnaði. 

Tilgangurinn með viðveru aðstoðarleikskólastjóra á Ólafsfirði, sem er einu sinni í viku, 
er aðallega að hann hafi samband við starfsfólkið þar og einnig hefur það með faglega 
starfið að gera.  Með viðverunni er aðstoðarleikskólastjóri í sambandi við allt starfsfólk 
leikskólans en ekki bara það fólk sem er á Siglufirði. 

Börnum í leikskólanum hefur farið fjölgandi og þar af leiðandi hefur umfangið verið að 
aukast.   

Leikskólastjóri telur ýmsa kosti fylgja því stjórnunarlega að leikskólastjóri og aðstoðar 
leikskólastjóri hafi reglulega viðveru á hvorum stað.  Það auðveldi  að taka á 
starfsmannamálum og einnig er hér málshátturinn í gildi, að glöggt er gests augað.  

Leikskólastjóri notar eigin bifreið til að fara á milli staða.  Fyrir það er greiddur 
bifreiðastyrkur sem samsvarar tveimur ferðum  á viku.  Stundum kemur fyrir að 
ferðirnar eru fleiri.  Fyrir þann umfram akstur hefur ekki verið innheimt sérstaklega.  
Umsjónarmaður með sérkennslu, sem fer á milli staða, fær ekki aksturspeninga en 
nýtir almenningssamgöngur til að fara á milli.  Hann hefur notað rútuna eða farið með 
leikskólastjóra.  Aðstoðarleikskólastjóri fær greitt fyrir eina ferð í viku. 

Opnunartími leikskólans er frá kl. 7:45 til 16:15.  Einn starfsmaður mætir á hverja deild 
á hvorum stað til að opna.  Fyrir mætingu fyrir kl. 8:00 er yfirleitt greitt í yfirvinnu.  
Tveir starfsmenn eru með álag á dagvinnulaun fyrir að mæta kl. 7:45, þar sem 
vinnudegi þeirra lýkur korteri fyrr en hjá öðrum starfsmönnum.  Í flestum tilfellum 
mæta þeir sem loka seinna á morgnana sem því nemur og því ekki greidd yfirvinna 
fyrir lokun.  Það hefur ekki verið hægt í öllum tilfellum og fá starfsmenn þá greitt 
korter í yfirvinnu.  

Óneitanlega fylgir því ýmis kostnaður að vera með reksturinn á tveimur stöðum svo 
sem vegna aksturs.  Hins vegar nýtir leikskólastjóri allar ferðir vegna viðveru á 
Siglufirði til ýmissa annarra verka, svo sem til að reka erindi  á bæjarskrifstofunni.  Þó 
bæjarskrifstofan sé bæði á Siglufirði og Ólafsfirði þá eru ekki allir starfsmennirnir á 
báðum stöðunum.  Launafulltrúi og fjármálastjóri eru á Siglufirði en þetta eru 
starfsmenn sem leikskólastjóri á í nokkrum samskiptum við.  Hins vegar er  
gjaldkerinn, sem sér um innheimtu á leikskólagjöldum, með starfsstöð á Ólafsfirði.  
Fræðslu- og menningarfulltrú er síðan með starfsstöð á báðum stöðum.  Hins vegar eru 
samskipti við hann mest í síma.  Fram kom í máli leikskólastjóra að hann sjái ekki þörf 
fyrir tvær bæjarskrifstofur fyrir þá þjónustu sem leikskólinn þarf á að halda. 

Hins vegar kom fram að meðan ekki eru betri samgöngur á milli bæjarkjarnanna en nú 
er myndi Ólafsfirðingum ekki þykja gott ef bæjarskrifstofan væri þar ekki líka. 
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Starfsmannafundir eru tvisvar á hvorri önn.  Þeir eru  á dagvinnutíma á morgnana frá 
kl. 8:00 til 12:00.  Leikskólinn er lokaður meðan fundirnir standa.  Engir fundir eru 
haldnir utan reglulegs vinnutíma nema einn foreldrafundur á ári sem haldinn er eftir 
kl. 16:00.  Þá fá deildarstjórar greitt fyrir yfirvinnu. 

Þegar stjórnendur sitja fundi, eins og t.d. hjá fræðsluráði, er ekki greitt fyrir það skv. 
kjarasamningi. 

Ræsting er í verktöku vegna Leikskála en unnin í tímavinnu vegna Leikhóla.  
Ræstingin í verktöku kostaði á árinu 2012 3.274 þús. kr. samanborið við að 
launakostnaður vegna ræstingar á Leikhólum var 1.992 þús. kr.  Mismunurinn er 1.282 
þús. kr. meiri vegna ræstingar í verktöku á Leikskálum.  Hafa ber í huga að sá leikskóli 
er stærri að fermetrum og þannig meira að ræsta. 

Rétt er að fram komi að verktakasamningurinn er bundinn vísitölu.  Að undanförnu 
hefur vísitala neysluverðs hækkað nokkru meira en launavísitalan.  

Leikskólastjóri annast innkaup önnur en matarinnkaup fyrir Leikhóla og 
aðstoðarleikskólastjóri fyrir Leikskála.  Einu sinni á ári skoða leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri verð hjá birgjum og taka ákvörðun um hvar skuli verslað.   

Þeir hafa leitað eftir tilboðum og gerðu nokkrar breytingar varðandi innkaup á s.l. ári, 
m.a. fækkuðu tegundum af vörum sem keyptar hafa verið.  Finnst það skili alltaf 
árangri ef leitað er eftir nýjum verðum frá birgjum.  Kaupa nú ræstingavörur frá Olís.  
Olís lækkaði verðið þegar þeim var ljóst að verið var að leita eftir tilboðum annars 
staðar frá. 

Öryggisgæsla er keypt af Securitas.  Í leikskólanum á Siglufirði er einungis 
brunaviðvörunarkerfi.  Í leikskólanum á Ólafsfirði er einnig innbrota vöktun.  Ef kerfið 
fer í gang er hringt í leikskólastjóra, sem síðan fer og athugar hvort allt sé í lagi og 
kallar út viðgerðarmann ef eitthvað er að. 

Varðandi innbrotakerfið er hugsunin sú að ef leikskólastjóri sjái einhverja hreyfingu 
þegar hann mætir á staðinni kalli hann á lögregluna.  Gera má ráð fyrir að  frá því að 
öryggismiðstöðin hringir í leikskólastjóra þar til að lögreglan mætir sé nokkur tími 
liðinn.  Með hliðsjón af því er spurt hvort ekki megi taka það til endurskoðunar að vera 
með innbrotavöktun.  Einnig fylgir því ákveðin hætta að stefna starfsmanni 
bæjarfélagsins á vettvang ef um innbrot er að ræða. 

Vegna öryggiskerfisins og þá sérstaklega vegna innbrotakerfisins, sem er viðkvæmt 
fyrir minnstu hreyfingum, er nokkuð um ónæði hjá leikskólastjóra.  Á síðasta ári voru 
um 27 útköll  hjá leikskólastjóra vegna öryggiskerfa utan reglulegs vinnutíma.  Nokkuð 
hefur dregið úr útköllum upp á síðkastið. 

Leikskólastjóri skrifar rafrænt upp á reikninga til samþykktar.  Komið hefur fyrir að 
rafmangsreikningur hafi verið bókfærður án uppáskriftar en leikskólastjóri fær þá 
reikninga síðan til yfirferðar og samþykktar.  Leikskólastjóri hefur fylgist með 
rafmangsnotkun.   

Leikskólastjóri hefur haft áhyggjur af kostnaði  við hitun Leikskála. Starfsmenn 
áhaldahúss hafa ítrekað komið til að reyna að stilla hitakerfi Leikskála en það gengur 
erfiðlega þar sem gamlar gólfhitalagnir eru í húsinu sem ekki er auðvelt að stilla. 
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Starfsmenn í eldhúsi halda utan um og annast innkaup vegna eldhúss.  Leikskólastjóri 
fer mánaðarlega með þeim yfir  innkaupin.   

Börnin fá morgunverð, hádegismat og síðdegishressingu.  Þau fá einnig ávaxtabita 
áður en þau fara út á morgnana.  Starfsmenn borða með börnunum og fá þess vegna 
frítt fæði, svo og starfsfólk í eldhúsi.  Stjórnendur og starfsmenn í undirbúningstímum 
hafa með sér sitt nesti. 

Leikskólastjóri gerði grein fyrir því að það væri samningsbundið að starfsmenn fái 
greidda fatapeninga einu sinni á ári, 22.000 kr. miðað við fullt starf.  Starfsmenn vilja 
ekki túlka það þannig að inni í þessu séu útigallar.  Á árinu 2012 var gjaldfært vegna 
vinnufatnaðar 562.789 kr. 

Kuldagalla hafa starfsmenn samnýtt. 

Gjaldaliðurinn vöru- og hraðflutningar er m.a. vegna kostnaðar við að koma vörum, 
sem pantaðar hafa verið, í hús frá flutningsaðilanum.  Á árinu 2012 var gjaldfært vegna 
þessa 201.672 kr.   

Leikskólastjóri fær reglulega sent yfirlit frá gjaldkera um hvernig foreldrar standa í 
skilum með leikskólagjöld.  Yfirleitt er haft samband við foreldra/forráðamenn ef tveir 
mánuðir eru ógreiddir, ef það ber ekki árangur fer það í innheimtu.  Einnig er send 
aðvörun um að fólk missi leikskólapláss ef ekki er gengið frá greiðslum eða um þær 
samið. 

Tafla 33:  Fjöldi barna í leikskólum Fjallabyggðar árin 2002 til 2013 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 feb.13 

Breyting 
2002/2013 

Leikhólar 56 54 55 49 53 38 33 35 37 38 42 44 -12 

Leikskálar 80 73 65 61 50 51 44 45 47 53 50 56 -24 

Samtals  136 127 120 110 103 89 77 80 84 91 92 100 -36 

Heimild:  Hagstofa Íslands og leikskólastjóri vegna 2012 og 2013 

Tafla 33 sýnir fjölda barna í Leikhólum og Leikskálum árin 2002 til 2013.  Eins og taflan 
sýnir fækkað börnum samtals á tímabilinu 2002 til 2008.  Hafa ber í huga að 
leikskólarnir voru að hluta til tvísetnir árin 2002-2006.  Frá og með árinu 2008 hefur 
börnum í leikskólanum fjölgað á milli ára, bæði á Siglufirði og Ólafsfirði.  Börnin voru 
samtals 77 árið 2008 en eru nú orðin 100.  Þeim hefur fjölgað um 23 frá árinu 2008.  
Fjölgunin er nokkuð jöfn á báðum stöðunum.  Börnunum hefur fjölgaði um 11 á 
Leikhólum og 12 á Leikskálum frá árinu 2008. 

Leikskólarnir voru báðir nánast alveg tvísetnir á fyrri hluta tímabilsins.  Þá var einn 
barnahópur fram að hádegi og annar eftir hádegi.  Á Siglufirði var ein deild þar sem 
boðið var upp á heilsdagsvistun og nokkur börn voru í heilsdagsvistun í Ólafsfirði.  Frá 
árinu 2007 hefur svo leikskólinn/leikskólarnir verið einsetinn með sveigjanlegan 
vistunartíma  4-8,5 tíma.  Útseldum tímum pr. barn hefur farið jafnt og þétt fjölgandi 
síðustu ár og nú er mikill meirihluti barna í fullri vistun þ.e. 8 tíma á dag. 
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Tafla 34:  Fjöldi heilsdagsígilda í leikskólum  Fjallabyggðar árin 2002 til 2013 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Breyting 
2002/2013 

           
      

Leikhólar 38,4 35,9 39,6 36,6 39,5 34,8 31,5 32,8 35,5 35,7 41,0 41,2  2,8 

Leikskálar 55,4 54,4 50,4 45,9 40 40,6 39,9 41,3 41,9 51,3 46,2 52,5 -2,9 

Samtals 93,8 90,3 90 82,5 79,5 75,4 71,4 74,1 77,4 87 87,2  93,7  -0,1 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og leikskólastjóri vegna 2012 og 2013 

Tafla 34 sýnir fjölda heilsdagsígilda í leikskólum Fjallabyggðar frá árinu 2002 til 2013.  
Eins og taflan sýnir hefur þeim fjölgað um 2,8 hjá Leikhólum á tímabilinu en fækkað 
um 2,9 hjá Leiksálum.  Samtals er niðurstaðan nánast óbreytt eð -0,1. 

Tafla 35:  Rekstrartekjur og –gjöld samanburðarleikskóla árið 2011 í þús. kr. 

 

Heimild:  Viðkomandi sveitarfélög 

Tafla 35 sýnir rekstrartekjur og –gjöld hjá samanburðarleikskólunum árið 2011.  Um er 
að ræða leikskóla með samtals börn frá 88 upp í 94.  Hafa ber í huga að Leikskóli 
Fjallabyggð er rekinn á tveimur stöðum.  Hinir skólarnir eru reknir í einu húsnæði, sem 
eðlilega hefur áhrif á þennan samanburð. 

Leikskóli Fjallabyggðar sker sig nokkuð úr hvað tekjurnar varðar.  Einn leikskóli, 
Gullborg, var með lægri tekjur.  Einnig þegar hlutfall tekna af gjöldum er skoðað er 
það lágt hjá Leikskóla Fjallabyggðar í þessum samanburði, eða 15,6%.  Sá skóli sem 
kemur næst var þetta hlutfall 17,5%.  Hæst var hlutfallið hjá Leikskólanum Reykjakot, 
sem er  í Mosfellsbæ, þar sem hlutfallið var 24,7%. 

Launaútgjöld voru hæst hjá Leikskóla Fjallabyggðar, eða 118 millj. kr.  Lægstur var 
þessi útgjaldaliður hjá Leikskólanum Suðurvelli, sem er í Sveitarfélaginu Vogar.  Þar 
var þessi útgjaldliðir 88,6 millj. kr.  Gera má ráð fyrir að skýringin á þessum mun liggi 
að hluta til í því að Leikskólinn Fjallabyggð er rekinn á tveimur stöðum.  Þó má ætla að 
það skýri ekki allan þennan mismun. 

Gefnar-

borg

Arnar-

berg

Reykja-

kot

Örk Suður-

vellir

Leikskólinn 

Fjallabyggð

Álf-

heimar

Tjarnar-

ás

Arnar-

smári

Gull-

borg

Dalur

Fjöldi barna í desember 2011 88 89 89 89 90 91 91 92 93 94 94

Tekjur samtals 0 30.757 32.803 26.607 28.374 24.805 26.461 30.008 29.407 24.089 28.825

Launakostnaður 0 114.085 103.305 107.617 88.607 117.936 107.934 113.488 117.021 107.152 106.855

Vörukaup 0 13.682 9.708 12.025 12.136 10.411 7.836 8.580 10.504 11.758 10.960

Þjónustukaup án innri leigu 86.891 4.978 2.849 3.132 3.734 6.955 3.498 8.383 5.023 3.384 4.956

Ýmislegt 8.901 275 1.624 0 1.092 105 0 353 87 0 87

Samtals útgjöld án innri leigu 95.792 133.021 117.485 122.774 105.569 135.407 119.268 130.804 132.634 122.295 122.859

Nettó niðurstaða (útgjöld - tekjur) án innri leigu 95.792 102.264 84.682 96.167 77.195 110.602 92.807 100.795 103.228 98.205 94.033

Innri leiga 9.415 11.271 15.220 17.033 16.156 23.922 11.490 24.031 14.780 15.134 14.566

Samtals útgjöld með innri leigu 105.206 144.292 132.705 139.807 121.725 159.329 130.757 154.834 147.414 137.429 137.425

Rekstrarniðurstaða 105.206 113.535 99.902 113.200 93.351 134.524 104.297 124.826 118.008 113.339 108.600

Tekjur sem hlutfall af útgjöldum 21,3% 24,7% 19,0% 23,3% 15,6% 20,2% 19,4% 19,9% 17,5% 21,0%

Tekjur sem hlutfall af útgjöldum  án innri leigu 23,1% 27,9% 21,7% 26,9% 18,3% 22,2% 22,9% 22,2% 19,7% 23,5%

Matvæli 11.405 6.944 8.296 9.567 6.828 5.832 6.739 7.697 7.277 7.991

Hreinlætisvörur 487 483 693 418 148 188 220 329 295 444

Orkukaup 1.149 893 928 713 1.619 892 1.023 813 703 808

Vinnufatnaður 108 518 563 117 405 152 455

Örygisgæsla 154 173 70 121 191 120 508 171 78 302

Ræsting 1.993 487 3.274 3.626 2.866 2.987 2.357
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Á s.l. ári voru sjö starfsmenn í langtíma veikindum hjá leikskólanum.  Langtíma 
veikindi eru inni í heildar launakostaði hjá leikskólanum.  Skynsamlegt gæti verið að 
langtíma veikindi væru færð sérstaklega.   

Leikskólastjóri skýrir launakostnaðinn hjá leikskólanum sem hér segir: 

„Rekstur á tveimur stöðum skýrir ekki mikinn hluta launakostnaðar en hefur 
mikil áhrif á alla aðra rekstrarliði.  

Mikill launakostnaður á sér allmargar skýringar og hefur verið farið nokkuð oft 
yfir þær með fræðsluyfirvöldum o.fl.  

1. Iðjuþjálfi var ráðinn í 30% starf skólaárið 2011-2012 og hlutfallið aukið upp í 
50% skólaárið 2012-2013.  Iðjuþjálfinn hefur umsjón með sérkennslumálum 
leikskólans og sinnir ráðgjöf og þjálfun barna með sérþarfir.  Sérkennsluráðgjöf 
er mjög oft staðsett utan stofnunar í leikskólum en kemur inn á launareikning 
leikskólans hér.  

2. Yfirvinnugreiðslur. Allt til sumarlokunar árið 2012 var greitt fyrir hluta af 
öllum starfsmannafundum í yfirvinnu þar sem lokað var eftir hádegi til að 
funda og svo var stór hluti starfsmanna búinn með vinnuskylduna sína áður en 
fundartíma lauk. Nú eru allir fundir fyrir hádegi og því lækka 
yfirvinnugreiðslur á móti. Yfirvinna er einungis greidd í 
undantekningartilvikum og oft er undirmannað vikum saman á deildum eða 
stjórnendur binda sig í afleysingar til að redda málunum fyrir horn.  
Ég veit ekki hver yfirvinnuprósentan verður miðað við breyttar forsendur 

vegna fundanna en reyni kannski að finna mér tíma í að reikna það út við 

tækifæri. 

3. Mikil veikindaforföll. Leikskólinn hefur ítrekað á undanförnum árum lent í því 
að starfsmaður/starfsmenn hafa verið frá vinnu að fullu eða hluta svo 
mánuðum skiptir. Veikindaréttur starfsmanna er mjög mikill hjá 
sveitafélögunum og það skekkir launareikninginn mikið þegar svona mál koma 
upp.  Ef langtímaveikindunum einum og sér yrði kippt út úr launaliðnum væri 
launakostnaður líklega kominn í gott horf. 

4. Aukinn fjöldi faglærðra starfsmanna hefur í för með sér aukinn launakostnað 
þar sem þeir eru á hærri launum og þeir eiga einnig mun fleiri 
undirbúningstíma => meiri afleysing 

5. Hár meðalaldur.” 

Þegar einstakir rekstrarliðir eru skoðaðir kemur kostnaður vegna matvæla vel út fyrir 
Leikskóla Fjallabyggðar í þessum samanburði en aðrir útgjaldliðir ekki jafn vel.  Að 
einhverju leyti skýrist það af því að skólinn er rekinn á tveimur stöðum.  Þó vekur 
athygli kostnaður við ræstingu þar sem hann er bara vegna leikskólans á Siglufirði.   
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Tafla 36:  Skipting launa hjá Leikskóla Fjallabyggðar árin 2011 og 2012. 

 
2012 

 
2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 86.438.571   75.077.019 15,1% 

Yfirvinna 1.574.021 
 

2.091.156 -24,7% 

Álag 374.218 
 

366.558 2,1% 

Ræstingar 1.373.799 
 

1.325.007 3,7% 

Eingreiðsla 630.158 
 

1.158.630 -45,6% 

Orlofsuppbót 853.562 
 

781.737 9,2% 

Desemberuppbót 2.138.188 
 

1.856.062 15,2% 

Orlof  892.652 
 

857.916 4,0% 

Bifreiðastyrkur 535.980 
 

570.643 -6,1% 

Önnur laun 259.920 
 

633.280 -59,0% 

Samtals  95.071.069   84.718.008 12,2% 

 Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 36 sýnir skiptingu launaútgjalda hjá Leikskóla Fjallabyggðar árin 2011 og 2012 án 
launatengdra gjalda.  Launaútgjöldin hækka um 12,2% á milli áranna 2011 og 2012.  
Einkum er um að ræða hækkun á mánaðarlaunum en þau hækka um 15,1% á milli 
áranna.  Yfirvinna lækkar.    Yfirvinna af mánaðarlaunum var 1,8% árið 2012.  Hjá 
sumum sveitarfélögum hefur nánast öll yfirvinna á leikskólum verið tekin af.  Þó er 
það ekki algild regla og er nokkuð mismunandi hvernig sveitarfélög hafa tekið á 
yfirvinnu hjá starfsmönnum í leikskólum. Sjá greinargerð hér ofar varðandi 
yfirvinnugreiðslur. 

Það er mat skýrsluhöfundar að sjá þurfi til þess að ekki sé greidd yfirvinna vegna 
opnunar og lokunar. Haga þarf vinnufyrirkomulaginu þannig að þessi tími rúmist 
innan dagvinnutíma starfsmanna.  Fyrir opnun fyrir kl. 8:00 þarf þá að greiða álag.  
Ekki þarf að greiða slíkt álag fyrir lokun þar sem lokað er  fyrir kl. 17:00.  Einnig ber að 
hafa í huga að gert er ráð fyrir 71,25% stöðugildi við leikskólann til að leysa af vegna 
veikinda og annarra forfalla.  Þannig að ekki ætti að þurfa að koma til yfirvinnu vegna 
veikindaforfalla nema þá í undantekningar tilfellum. 

Tafla 37:  Fjöldi stöðugilda í Leikskóla Fjallabyggðar og leikskólunum samtals fyrir 
sameiningu skólans 2002 til 2013 og fjöldi barna á hvert stöðugildi. 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Leikskólakennari 5,6 4,1 6,4 4,7 7,1 8,1 7,3 6,4 6,5 8,5 5,4 5,4 

Önnur uppeldisfræðimenntun 0,0 0,0 0,9 1,0 0,0 0,7 2,0 2,5 3 2 3,5 3,5 

Aðrir starfsmenn 18,4 18,2 16,3 13,7 12,7 11,8 13,9 12,8 13 13,9 15,2 16,7 

Samtals 24,0 22,3 23,6 19,4 19,8 20,6 23,2 21,7 22,5 24,4 24,0 25,5 

             
Fjöldi barna 136 127 120 110 103 89 77 80 84 91 92 100 

Fjöldi barna á hvert stöðugildi 5,7 5,7 5,1 5,7 5,2 4,3 3,3 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 

Heimild:  Hagstofa Íslands og leikskólastjóri fyrir árin 2012 og 201 

Tafla 37 sýnir fjölda stöðugilda hjá Leikskóla Fjallabyggðar og leikskólunum samtals 
fyrir sameiningu skólans frá árinu 2002 til 2013.  Eins og taflan sýnir fór stöðugildum 
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fækkandi við skólann fram til ársins 2006.  Á sama tíma fækkaði börnum líka, eða fram 
til ársins 2008.  Stöðugildum hefur síðan fjölgað á milli ára með nokkrum 
undantekningum.  Að sama skapi hefur börnum fjölgað líka.  Flest voru börnin á hvert 
stöðugildi árin 2002, 2003 og 2005 þegar þau voru 5,7.  Þeim fór síðan fækkandi og 
voru 3,3 börn á hvert stöðugildi árið 2006.  Hafa síðan fjölgað og eru nú 3,9 börn á 
hvert stöðugildi. 

Samanburðartölur frá 2002-2006 þarf að skoða með tilliti til þess að á þeim árum var 
leikskólinn tvísetinn að stórum hluta og því var einn starfsmaður að sinna tveimur 
barnahópum yfir daginn, sbr. hér að framan. 

Eins og fram kemur á töflunni eru stöðugildin samtals 25,5 skv. upplýsingum frá 
leikskólanum í mars 2013.  Samkvæmt upplýsingum frá launadeild var greitt fyrir 
14,95 stöðugildi vegna Leikskála og 12,86 vegna Leikhóla, eða samtals 27,81 stöðugildi, 
vegna launa sem greidd voru um mánaðamótin mars og apríl.  Um er að ræða 2,31 
fleiri stöðugildi en uppgefið er að séu við leikskólann í mars 2013.  

Leikskólastjóri hefur gefið eftirfarandi skýringu á mismuninum:  „Mismunur á 
uppgefnum tölum um mönnun og greiddum launum um mánaðamót mars/apríl 
kemur til af því að ég reikna ekki starfsfólk eldhúss og ræstingarstarfsmanninn á 
Leikhólum inn í tölurnar sem ég gaf upp. Ég stóð einfaldlega í þeirri meiningu að þeir 
stæðu fyrir utan vangaveltur um mönnun á deildum. Mér finnst a.m.k. að starfsmaður 
við ræstingar, sem kemur aldrei inn í leikskólann fyrr en allir eru farnir heim, eigi 
frekar að vera inni í öðrum rekstrarlið en ekki teljast inn í stöðugildi við ummönnun og 
kennslu.” 

Tafla 38:  Fjöldi stöðugilda í samanburðarleikskólunum og barna á hvert stöðugildi 
árið 2011 

 

Álf-
heimar 

Gefnar-
borg 

Gull-
borg 

Suður-
vellir 

Reykja-
kot 

Dalur Arnar-
berg 

Tjarnar-
ás 

Arnar-
smári 

Leikskólinn 
Fjallabyggð 

Örk 

Fjöldi barna 2011 91 88 94 90 89 94 89 92 93 91 89 

Leikskólakennari 8,4 4,7 2,0 5,4 7,1 8,4 9,3 10,1 8,8 8,5 9,7 

Önnur 
uppeldisfræðimenntun 1,8 0,8 16,4 1,8 

 
3,6 

 
4,3 3,0 2,0 3,0 

Aðrir starfsmenn 6,4 12,1 2,0 13,1 15,6 11,8 14,2 9,6 13,1 13,9 12,7 

Samtals 16,6 17,6 20,4 20,3 22,7 23,8 23,5 24,0 24,9 24,4 25,4 

          
  

 
Fjöldi barna á hvert stöðugildi 5,5 5,0 4,6 4,4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 38 sýnir fjölda stöðugilda í samanburðarleikskólunum árið 2011 og fjölda barna á 
hvert stöðugildi raðað eftir því sem börnin eru flest á hvert stöðugildi.  Eins og taflan 
sýnir eru næst fæst börnin á hvert stöðugildi hjá Leikskóla Fjallabyggðar í þessum 
samanburði.  Það skýrist að hluta til af því að skólinn í Fjallabyggð er rekinn á tveimur 
stöðum.  Einnig má ljóst vera að launamunurinn, sem fram kemur á töflu 35 hér að 
framan, skýrist að hluta til a.m.k. vegna fjölda stöðugilda. 
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GRUNNSKÓLI FJALLABYGGÐAR

Grunnskólarnir í Fjallabyggð voru sameinaðir í einn skóla, Grunnskóla Fjallabyggðar, 
haustið 2010.  Kennslan fer fram á þremur stöðum, í tveimur húsum á Siglufirði og 
einu á Ólafsfirði.  Tekin hefur verið ákvörðun um að byggja við skólahúsnæðið sem 
stendur við Norðurgötu á Siglufirði.  Þannig fari kennslan fram í tveimur húsum í 
framtíðinni, einu á Siglufirði og einu á Ólafsfirði.  Gert er ráð fyrir að hætta skólahaldi í 
húsnæði skólans við Hlíðarveg á Siglufirði. 

Við skólann starfa í yfirstjórn skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri yngri 
deildar.  Allir í 100% starfi.  Aðstoðarskólastjóri er með aðalstarfstöð í húsnæði 
grunnskólans á Hlíðarvegi og deildarstjóri yngri deildar er með aðalstarfstöð á 
Ólafsfirði.  Skólastjóri er með reglulega viðveru á öllum starfstöðvum skólans. 

Skólahaldi er þannig háttað að kennt er í fyrsta til og með fjórða bekk bæði á Ólafsfirði 
og Siglufirði.  Á Siglufirði fer kennsla þessara árganga fram í húsnæðinu við 
Norðurgötu.  Síðan er fimmta, sjötta og sjöunda bekk kennt á Ólafsfirði og áttunda, 
níunda og tíunda bekk á Siglufirði í húsnæðinu við Hlíðarveg.  Nemendum frá 
hvorum byggðakjarna er ekið á milli. 

Á öllum þremur stöðunum er skólahúsnæðið opnað kl. 7:30.    Skólaliði opnar húsnæði 
skólans við Norðurgötu á Siglufirði, en húsverðir á hinum tveimur stöðunum.  
Skólaliðinn fær ekki greitt í yfirvinnu fyrir opnunina, en húsverðirnir eru með fasta 
yfirtíð og er opnunin hluti af þeirri yfirtíð. 

Við skólann starfa tveir húsverðir.  Annar er með starfsaðstöðu á Ólafsfirði og hinn á 
Siglufirði.  Húsvörðurinn á Ólafsfirði starfar jafnframt sem tölvuumsjónarmaður fyrir 
grunnskólann, tónlistarskólann og leikskólann.  Gert er ráð fyrir að starfshlutfallið við 
tölvuumsjón sé 50% og þá sem húsvörður 50%.  Húsverðirnir hafa jafnframt sinnt 
gangavörslu og frímínútnagæslu.  Jafnframt sækja þeir ýmis aðföng. 

Skólaliðar eru í misjöfnu starfshlutfalli.  Flestir eru í fullu starfi.  Á Siglufirði eru þrír 
skólaliðar sem sinna 100% starfi á kennslutíma en fá 80% jafnaðarlaun yfir allt árið.  Að 
auki er einn skólaliði í 50% starfi á Siglufirði.  Samtals eru fjórir starfsmenn sem 
skólaliðar á Siglufirði í 2,9 stöðugildum.  Ef þessir starfsmenn sinna heilþrifum á 
sumrin er greitt fyrir það aukalega í yfirtíð. 

Á Ólafsfirði er einn skólaliði í 100% ráðningu.  Gert er ráð fyrir að hann skili þeirri 
vinnu.  Leggja ber áherslu á að ráðningarkjör skólaliða verði samræmd á báðum 
stöðum.   Skólaliðar sinna jafnframt ræstingum.  Á Ólafsfirði er að auki starfsmaður í 
50% starfi sem sinnir eingöngu ræstingum.  Hann byrjar starfsdaginn kl. 13:00. 

Fjöldi stuðningsfulltrúa fer eftir fjölda nemenda sem þurfa aðstoð á hverjum tíma. 

Skólaliði á Ólafsfirði aðstoðar í skólamötuneytinu.  Maturinn er keyptur tilbúinn á 
báðum stöðum.  Á Ólafsfirði er móttökueldhús í skólanum.  Verktakinn annast 
skömmtun á mat til nemenda með aðstoð skóliða.  Skólaliðinn tekur síðan saman eftir 
matinn.  Hann þrífur allt og gerir tilbúið áður en maturinn kemur næsta dag. 

Á Siglufirði annast veitingahús matargerðina og nemendurnir fara þangað til að 
matast.  Skólaliði fer með nemendum á matstaðinn og annast gæslu yngstu 
nemendanna.  Jafnframt í vetur hefur stuðningsfulltrúi farið með vegna stuðnings við 
nemanda. 
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Húsverðirnir eru með fasta yfirtíð hvor. 

Hjá skólum, þar sem skýrsluhöfundur þekkir til, eru húsverðir með allt að 40 klst. í 
yfirtíð.  Með hliðsjón af því að húsverðirnir eru tveir má ætla að 20 klst. í yfirtíð sé 
eðlilegur tímafjöldi í yfirtíð á hvorum stað. 

Öll yfirvinnu skráning fer í gegnum mentor.   

Þegar starfsmaður, sem sinnir lengri viðveru á Ólafsfirði, er veikur hefur skólaliði leyst 
hann af og fengið greitt fyrir það í yfirtíð vegna lengri vinnutíma.  Spurning er hvort 
ekki mætti endurskipuleggja ræstingu þá daga sem leysa þarf starfsmanninn af og 
þannig koma í veg fyrir yfirtíð. 

Tafla 39:  Fjöldi nemenda í Grunnskóla Fjallabyggðar og skólunum samtals fyrir 
sameiningu árin 2002 til 2013 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Breyting 
2010/2012 

Breyting 
2002/2012 

Fjöldi nemenda 386 379 360 342 322 306 296 293 266 259 222 226 -40 -160 

Heimild:  Hagstofa Íslands og skólastjóri Grunnskóla Fjallabyggðar 

Tafla 39 sýnir fjölda nemenda í Grunnskóla Fjallabyggðar og skólunum samtals fyrir 
sameiningu árin 2002 til 2013. 

Grunnskólinn var sameinaður í einn skóla haustið 2010.  Eins og taflan sýnir hefur 
nemendum fækkað mikið  á tímabilinu.  Frá því að skólarnir voru sameinaðir haustið 
2010 og fram á vorið 2013 hefur nemendum fækkað um 40.  Frá árinu 2002 hefur 
nemendum fækkað um 164.  Á milli allra ára á tímabilinu fækkar nemendum nema á 
milli áranna 2012 og 2013 þegar þeim fjölgaði um fjóra.   

Tafla 40:  Fjöldi nemenda í Grunnskóla Fjallabyggðar 2010 til 2012 og útgjöld nettó án 
innri leigu 

    
Breyting 

 
2010 2011 2012 á tímabilinu 

Fjöldi nemenda 266 259 222 -44 

Útgjöld án innri leigu: 
    Laun 266.749.773 254.279.669 241.047.363 -9,6% 

Annar kostnaður, nettó 37.734.637 46.240.753 46.029.309 22,0% 

Samtals 304.484.410 300.520.422 287.076.672 -5,7% 

Á hvern nemanda:         

Laun 1.002.819 981.775 1.085.799 8,3% 

Annar kostnaður, nettó 141.860 178.536 207.339 46,2% 

Samtals 1.144.678 1.160.311 1.293.138 13,0% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 40 sýnir fjölda nemenda í Grunnskóla Fjallabyggðar frá árinu 2010 til 2012.  
Einnig sýnir taflan útgjöld nettó án innri leigu.  Jafnframt sýnir taflan kostnað á hvern 
nemanda.  Útgjöldin eru sýnd á verðlagi hvers árs. 

Á tímabilinu 2010 til 2012 fækkaði nemendum við skólann um 44.  Launakostnaður 
lækkar í krónum talið á milli áranna 2010 og 2012 um 25 millj. kr. á verðlagi hvors árs.  
Hins vegar hækkar annar kostnaður um 22%.  Meðaltalsvísitala neysluverðs hvors árs 
hækkaði um 9,3% á milli þessara ára. 
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Þrátt fyrir að launaútgjöldin samtals lækki á milli áranna 2010 og 2012 hækkar 
launakostnaður á hvern nemanda á sama tíma um 8,3% vegna fækkunar nemenda.  
Annar kostnaður nettó á hvern nemanda hækkar umtalsvert. 

Tafla 41:  Greining á öðrum kostnaði hjá Grunnskóla Fjallabyggðar 2010 og 2012 

 
2010 2012 Mismunur 

Hlutfallsleg 
breyting 

Selt fæði 12.148.273 10.494.148 -1.654.125 -13,6% 

Viðverugjald 544.472 
 

-544.472 -100,0% 

Leigutekjur 920.400 562.026 -358.374 -38,9% 

Styrkir og framlög 5.017.106 373.999 -4.643.107 -92,5% 

Aðrar endurgreiðslur 448.000 
 

-448.000 -100,0% 

Aðrar tekjur 219.000 67.162 -151.838 -69,3% 

Samtals tekjur 19.297.251 11.497.335 -7.799.916 -40,4% 

     Matvæli 19.380.885 17.829.355 -1.551.530 -8,0% 

Önnur vörukaup 10.121.601 11.353.569 1.231.968 12,2% 

Þjónustukaup án innri leigu 22.223.367 24.910.498 2.687.131 12,1% 

Annað 5.306.035 3.433.222 -1.872.813 -35,3% 

Samtals annar rekstrarkostnaður 57.031.888 57.526.644 494.756 0,9% 

     Samtals nettó 37.734.637 46.029.309 
 

122,0% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 41 sýnir skiptingu á öðrum kostnaði nettó á milli tekna og gjalda hjá Grunnskóla 
Fjallabyggðar árin 2010 og 2012. 

Taflan sýnir í hverju hækkun á öðrum kostnaði á milli áranna 2010 og 2012 um 22% 
liggur.  Tekjurnar lækka um 7,8 millj. kr.  Mesta lækkun tekna er vegna lækkunar á 
styrkjum og framlögum um 4,6 millj. kr.  Samkvæmt upplýsingum frá skólastjóra fékk 
kennari ársleyfi en laun hans greiddi sveitarfélagið og sveitarfélagið fékk síðan 
greiddan styrk frá KÍ eða Sambandi sveitarfélaga.  Tekjur af seldu fæði lækka um 1,7 
millj. kr. sem skýrist að hluta til vegna fækkunar á nemendum.  Samtals skýra þessir 
tekjuliðir 6,3 millj. kr. af lækkun tekna. 

Kostnaður við kaup á matvælum lækkar um 1,6 millj. kr., sem er vegna fækkunar 
nemenda.  Önnur vörukaup hækka um 1,2 millj. kr.  

Megin skýringin á hækkun á þjónustukaupum er vegna hópferðabíla.  Lækkunin sem 
verður á liðnum annað er vegna þessa að ekki er gert ráð fyrir þátttöku í  
sameiginlegum kostnaði árið 2012, en hann var 2,1 millj. kr. árið 2010. 
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Tafla 42:  Kostnaður á nemanda í 11 samanburðarskólum árið 2012 miðað við fjölda 
nemenda haustið 2011 

 

Heimild:  Viðkomandi sveitarfélög og Hagstofa Íslands varðandi fjölda nemenda 

Tafla 42 sýnir samanburð á rekstrarkostnaði á hvern nemanda í 11 
samanburðarskólum miðað við útgjöld árið 2012 og nemendafjölda haustið 2011.  
Fimm stærri en Grunnskóli Fjallabyggðar og fimm minni hvað nemendafjölda varðar.  
Innri leiga og kostnaður vegna skólaaksturs hefur verið dregið frá þar sem það á við. 

Reynslan sýnir að það er mismunandi hvernig sveitarfélög reikna innri leigu, sem 
hefur leitt til þess að ekki fæst rétt mynd af samanburðinum ef innri leiga er tekin með.  
Þess vegna er hún ekki reiknuð með hér.  Jafnframt eru útgjöld vegna skólaaksturs ekki 
talin með öðrum rekstrarkostnaði þar sem hann getur verið mismunandi. Gerður er 
fyrirvari um þennan samanburð þar sem skólahald getur verið mismunandi í þessum 
skólum sem getur leitt til mismunar í útgjöldum.  Á þetta einkum hér við varðandi 
Grunnskóla Fjallabyggðar, þar sem hann er nú rekinn á þremur stöðum.  Þetta á einnig 
við Grunnskóla Hornafjarðar, sem er á tveimur stöðum, og Grunnskóla Snæfellsbæjar, 
sem er á tveimur stöðum.   

Eins og taflan sýnir voru tveir skólar í þessum samanburði með hærri kostnað á hvern 
nemanda en Grunnskóli Fjallabyggðar.  Báðir þeir skólar eru reknir á fleiri en einum 
stað eins og Grunnskóli Fjallabyggðar, þ.e.  Grunnskóli Snæfellsbæjar og Grunnskóli 
Hornafjarðar.  Aðrir skólar í þessum samanburði eru á einum stað. 

Af þessum þremur skólum, sem reknir eru á fleiri en einum, stað kemur Grunnskóli 
Fjallabyggðar best út hvað kostnað á hvern nemanda varðar. 

Lægstur var kostnaðurinn hjá Laugalækjaskóla, sem er  í Reykjavíkurborg, eða 801 þús. 
kr. á hvern nemanda.  Samanborið við 1.076 þús. kr. hjá Grunnskóla Fjallabyggðar, eða 
mismunur upp á 275 þús. kr.  Að hluta til skýrist þessi mismunur af því að Grunnskóli 
Fjallabyggðar er rekinn á þremur stöðum en engu að síður gefur hann tilefni til þess að 
útgjöld skólans verði skoðuð frekar. 

Sömu tveir skólar og voru með rekstrarútgjöld nettó á hvern nemanda hærri voru 
einnig með hærri launakostnað á hvern nemanda en Grunnskóli Fjallabyggðar.  
Lægstur var launakostnaðurinn á hvern nemanda hjá Laugalækjaskóla eins og áður, 
eða 754 þús. kr. á hvern nemanda en  931 þús. kr. hjá Grunnskóla Fjallabyggðar. 

Hvað annan rekstrarkostnað nettó á hvern nemanda varðar var hann hærri hjá einum 
skóla, Grunnskóla Hornafjarðar, en hjá Grunnskóla Fjallabyggðar.  Eins og þarna 
kemur fram er verulegur munur á þessum útgjaldalið samtals hjá þessum skólum. 

Nokkrir útgjaldaliðir skipta hér máli hvað varðar annan rekstrarkostnað.  Fyrst má hér 
nefna hvað sveitarfélög  innheimta fyrir skólamat, sem er mjög mismunandi á milli 
sveitarfélaga.  Sum sveitarfélög innheimta að fullu fyrir öll útgjöld vegna skólamáltíða 
en önnur minna.  Hjá Fjallabyggð standa tekjur vegna skólamáltíða ekki undir 
matarkaupum.  Mismunurinn var 7.335 þús. kr., eða 28.320 kr. á hvern nemanda sem 
skýrir að hluta af hverju þessi útgjaldliður er svona hár í þessum samanburði hjá 
Grunnskóla Fjallabyggðar.   

Skóli

Lauga-

lækjar-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Borgarnesi

Grunnskóli 

Hornafjarðar

Granda-

skóli

Flata-

skóli

Grunnskóli 

Fjalla-

byggðar

Grunnskóli 

Snæfells-

bæjar

Húsa-

skóli

Naustar-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Sandgerði

Sjálands-

skóli

Nemendafjöldi 2011 286 284 281 269 264 259 258 254 242 242 241

Rekstrarútgjöld nettó án innri leigu 801.105 991.787 1.169.203 855.065 873.983 1.076.338 1.368.458 833.193 836.547 994.128 931.284

Laun og launatengd gjöld samtals 754.839 922.648 979.486 812.067 774.166 930.685 1.265.955 761.451 840.487 848.631 843.731

Annar rekstrarkostnaður nettó

án innri leigu 46.266 69.139 189.716 42.998 99.817 145.653 102.503 71.743 -3.939 145.497 87.554
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Tafla 43:  Fæðisgjöld og kostnaður við hráefniskaup vegna matargerðar hjá tveimur 
skólum árið 2012 

 

Grunnskóli 
Fjallabyggðar 

Naustarskóli 
 

Fjöldi nemenda 2011 259 242 

Fæðisgjöld 10.494.148 17.693.867 

Hráefnis-/matarkaup 17.829.355 11.636.117 

Mismunur -7.335.207 6.057.750 

Heimild:  Hagstofa Íslands, Fjallabyggð og Akureyrarbær 

Tafla 43 sýnir fæðisgjöld og kostnað við hráefniskaup vegna matargerðar og tilbúins 
matar hjá skóla á Akureyri og Grunnskóla Fjallabyggðar á árinu 2012. 

Eins og taflan sýnir er nokkur munur á tekjum af fæðisgjöldum hjá þessum skólum.  
Matarkaupin hjá skólanum á Akureyri voru 11.636 þús. kr. en fæðisgjöld (tekjurnar) 
voru 17.693 þús. kr.  Mismunurinn fer upp í launagjöld vegna matargerðar.  Maturinn 
er matreiddur í skólanum.  Til samanburðar voru matarkaup hjá Grunnskóla 
Fjallabyggðar 17.829 þús. kr. en fæðisgjöld (tekjur) 10.494 þús. kr. eða mismunur upp á 
-7.335 þús. kr. 

Maturinn er keyptur tilbúinn á Ólafsfirði og framreiddur í grunnskólanum.  Á 
Siglufirði fara nemendur á veitingastað til að matast.  Fyrir hverja máltíð greiðir 
sveitarfélagið á Siglufirði 850 kr. og á Ólafsfirði 685 kr. 

Tafla 44:  Verð sem sveitarfélög greiða fyrir hverja tilbúna skólamáltíð sem keypt er  
 

 

Sveitarfélagið 
Skagafjörður 

Sandgerðis-
bær 

Garðabær Fjallabyggð, 
Ólafsfjörður 

Fjallabyggð, 
Siglufjörður 

Borgar-
byggð 

Stök máltíð 525 532 483 685 850 590 

Heimild:  Viðkomandi sveitarfélag 

Tafla 44 sýnir það verð sem nokkur sveitarfélög greiða fyrir hverja keypta tilbúna 
skólamáltíð.  Þjónustan, sem verktakinn á hverjum stað veitir, er svipuð nema í 
Fjallabyggð á Siglufirði og vegna Grunnskóla Borgarness í Borgarbyggð, þar sem 
nemendur matast í húsnæði verksala. 

Þannig er verið að greiða fyrir svipaða þjónustu vegna grunnskólanema á Siglufirði í 
Fjallabyggð og í Borgarnesi í Borgarbyggð.  Þrátt fyrir það er verulegur munur á verði 
hverrar máltíðar.  Fjallabyggð greiðir 850 kr. fyrir hverja máltíð en Borgarbyggð greiðir 
590 kr., eða mismunur upp á 260 kr. 

Á sama hátt greiðir Fjallabyggð  mun meira en hin sveitarfélögin í þessum samanburði, 
þar sem nemendurnir matast í skólanum.  Í þessum tilfellum kemur maturinn tilbúinn 
í viðkomandi skóla.  Yfirleitt kemur starfsmaður frá verktaka til að skammta matinn.  
Sandgerðisbær er undantekning þar sem sveitarfélagið leggur til eldhúsið. 
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Tafla 45:  Verð á skólamáltíðum hjá samanburðargrunnskólunum vorið 2013 

 

Heimild:  Sveitarfélögin 

Tafla 45 sýnir verð á skólamáltíð hjá samanburðarskólunum.  Eins og taflan sýnir er 
verðið nokkuð mismunandi.  Hæst er það hjá Grunnskóla Snæfellsbæjar, eða 430 kr.  
Akureyrarkaupstaður tekur hærra gjald ef eingöngu eru keyptar stakar máltíðir.  
Verðið hjá Grunnskóla Fjallabyggðar er 420 kr.  Lægsta verðið er  hjá Grunnskólanum í 
Sandgerði, eða 285 kr. 

Eins og taflan sýnir innheimta sum sveitarfélög  aukagjald vegna mjólkur- og 
ávaxtaáskriftar. 

Með hliðsjón af þessari verðlagningu vekur athygli sá mikli munur sem er á 
fæðisgjöldum hjá skólanum á Akureyri og Grunnskóla Fjallabyggðar í töflu 43 hér að 
framan.  Á Akureyri voru tekjurnar 17,7 millj. kr. en hjá Grunnskóla Fjallabyggðar 10,5 
millj. kr.  Eftirfarandi er skýring frá skólastjóra:  „Staðreyndin er sú að þátttaka í 
skólamáltíðum er mun dræmari á Siglufirði en Ólafsfirði.  Í vetur (sept-apríl) taka að 
meðaltali 46% (58/127) nemenda þátt í skóalmáltíðum á Siglufirði en 89% (88/99) á 
Ólafsfirði.  Dræm þátttaka hefur verið við líði síðustu ár og á sér margar skýringar en 
felst einna helst í aðstöðumuninum á Siglufirði og Ólafsfirði.  Þessi dræma þátttaka 
getur líka skýrt hátt verð á máltíðum frá verktaka því dýrara er að elda fáar máltíðir, 
þ.e. 58 máltíðir daglega að meðaltali á Siglufirði en 88 máltíðir  daglega á Ólafsfirði“ 

Tafla 46:  Fjöldi stöðugilda í samanburðarskólunum 2011 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 46 sýnir  stöðugildi í samanburðarskólunum árið 2011.  Um er að ræða skóla með 
241 nemanda upp í 286.  Eins og þarna kemur fram var nokkur munur á fjölda 
stöðugilda hjá þessum skólum.  Tveir skólar, Grunnskóli Hornafjarðar og Grunnskóli 
Snæfellsbæjar, voru með fleiri stöðugildi en Grunnskóli Fjallabyggðar af þessum 
samanburðarskólum.   Þessir þrír skólar eru allir reknir á fleiri en einum stað. 

Þrír skólar af þessum skólum voru með fleiri stöðugildi kennara en Grunnskóli 
Fjallabyggðar og einn skóli með fleiri stöðugildi í öðrum störfum. 

Nokkuð mikill munur getur verið á fjölda stöðugilda kennara og annarra starfsmanna í 
þessum samanburði á milli skólanna.  

Sveitarfélag Reykja-

vík

Borgar-

byggð

Sveitarfélagið 

Hornafjörður

Reykja-

vík

Garða-

bær

Fjalla-

byggð

Snæfells-

bær

Reykja-

vík

Akureyrar-

kaupstaður

Sandgerðis-

bær

Garða-

bær

Skóli Lauga-

lækjar-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Borgarnesi

Grunnskóli 

Hornafjarðar

Granda-

skóli

Flata-

skóli

Grunnskóli 

Fjalla-

byggðar

Grunnskóli 

Snæfells-

bæjar

Húsa-

skóli

Naustar-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Sandgerði

Sjálands-

skóli

Stök skólamáltíð 330 392 286 330 428 420 430 330 501/371 285 428

Ávaxtabiti 50

Ávextaákskrift, ein önn 6.042

Mjólkuráskrift, ein önn 2.650

Skóli

Lauga-

lækjar-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Borgar-

nesi

Grunn-

skóli 

Horna-

fjarðar

Granda-

skóli

Flata-

skóli

Grunn-

skóli 

Fjalla-

byggðar

Grunn-

skóli 

Snæfells-

bæjar

Húsa-

skóli

Naustar-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Sandgerði

Sjálands-

skóli

Nemendafjöldi 2011 286 284 281 269 264 259 258 254 242 242 241

Fjöldi stöðugilda samtals 37,8 48,4 51,6 39,2 39,1 48,5 62,7 39,6 35,7 40,0 37,3

Fjöldi stöðugilda kennara 30,8 34,3 35,3 28,4 26,2 32,0 39,2 28,1 20,1 27,7 24,7

Fjöldi stöðugilda annarra en kennara 7,0 14,1 16,3 10,8 12,9 16,5 23,5 11,5 15,6 12,3 12,6
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Tafla 47:  Fjöldi nemenda á hvert stöðugild í samanburðarskólunum árið 2011 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 47 sýnir nemendafjölda á hvert stöðugildi í samanburðarskólunum 11 árið 2011.  
Eins og taflan sýnir var Grunnskóli Fjallabyggðar með næst fæsta nemendur á hvert 
stöðugildi af þessum skólum, eða 5,3 nemendur á hvert stöðugildi.  Tveir skólar voru 
með færri nemendur á hvert stöðugildi kennara en hjá Grunnskóla Fjallabyggðar.  
Tveir skólar voru einnig með færri nemendur á hvert stöðugildi annarra starfsmanna. 

Vekja má athygli á því hvernig skólarnir í Reykjavík í þessum samanburði raða sér 
fremst í þessum hópi með flesta nemendur á hvert stöðugildi.  Spyrja má hvort 
Reykjavíkurborg hafi markað ákveðna stefnu í þessum málum frekar en að það sé 
tilviljun að skólarnir þar koma svona vel út í þessum samanburði. 

Tafla 48:  Fjöldi nemenda og stöðugilda í Grunnskóla Fjallabyggðar 2002 til 2013 

Ár Fjöldi 
nemenda 

Kennarar/    
leiðbeinendur 

Aðrir 
starfsmenn 

Samtals 

2002 386 44,2 14,9 59,1 

2003 379 42,8 14,5 57,3 

2004 360 41,2 14,2 55,4 

2005 342 39,7 14,1 53,8 

2006 322 38,3 17,1 55,4 

2007 306 40,9 16,2 57,1 

2008 296 40,7 18,6 59,3 

2009 293 34,7 17,6 52,3 

2010 266 32,4 16,7 49,1 

2011 259 32,0 16,5 48,5 

2012 222 31,1 14,6 45,7 

2013 226 29,1 12,8 41,9 

Breyting 
2002/2013 -160 -15,1 -2,1 -17,2 

Breyting 
2010/2013 -40 -3,3 -3,9 -7,2 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og Grunnskóli Fjallabyggðar 

Tafla 48 sýnir fjölda nemenda og stöðugilda kennara og annarra starfsmanna við 
Grunnskóla Fjallabyggðar og skólana  samtals fyrir sameiningu þeirra á árunum 2002 
til 2013.  

Skóli

Lauga-

lækjar-

skóli

Granda-

skóli

Flata-

skóli

Naustar-

skóli

Sjá-

lands-

skóli

Húsa-

skóli

Grunn-

skólinn í 

Sandgerði

Grunn-

skólinn 

í Borgar-

nesi

Grunn-

skóli 

Horna-

fjarðar

Grunn-

skóli 

Fjalla-

byggðar

Grunn-

skóli 

Snæfells-

bæjar

Nemendafjöldi 2011 286 269 264 242 241 254 242 284 281 259 258

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi 7,6 6,9 6,8 6,8 6,5 6,4 6,1 5,9 5,4 5,3 4,1

Nemendur á hvert stöðugildi kennara 9,3 9,5 10,1 12,0 9,8 9,0 8,7 8,3 8,0 8,1 6,6

Nemendur á stöðugildi annarra en kennara40,9 24,9 20,5 15,5 19,1 22,1 19,7 20,1 17,2 15,7 11,0
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Eins og taflan sýnir fækkar nemendum við grunnskólann á milli áranna 2002 og 2013 
um 160.  Frá því að skólarnir voru sameinaðir árið 2010 hefur nemendum fækkað um 
40.  Frá þeim tíma hefur stöðugildum kennara fækkað um 3,3 og öðrum stöðugildum 
um 3,9.  Þannig hefur tekist að fækka stöðugildum samhliða því að nemendum hefur 
fækkað.    

Tafla 49:  Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi í Grunnskóla Fjallabyggðar 2002 til 2013 

Ár Fjöldi 
nemenda 

Kennarar/    
leiðbeinendur 

Aðrir 
starfsmenn 

Samtals 

2002 386 8,7 25,9 6,5 

2003 379 8,9 26,1 6,6 

2004 360 8,7 25,4 6,5 

2005 342 8,6 24,3 6,4 

2006 322 8,4 18,8 5,8 

2007 306 7,5 18,9 5,4 

2008 296 7,3 15,9 5,0 

2009 293 8,4 16,6 5,6 

2010 266 8,2 15,9 5,4 

2011 259 8,1 15,7 5,3 

2012 222 7,1 15,2 4,9 

2013 226 7,8 17,7 5,4 

Breyting 
2002/2012 -160 -1,0 -8,2 -1,1 

Breyting 
2010/2013 -40 -0,4 1,7 0,0 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga og Grunnskóli Fjallabyggðar 

Tafla 49 sýnir fjölda nemenda á hvert stöðugildi í Grunnskóla Fjallabyggðar og samtals 
í skólunum fyrir sameiningu þeirra frá 2002 til 2013.  Eins og taflan sýnir hefur 
nemendum á hvert stöðugild kennara og annarra starfsmanna farið fækkandi frá árinu 
2002, en það ár voru nemendur á hvert stöðugildi 6,5 miðað við samtals í öllum 
skólunum.  Nemendur á hvert stöðugildi eru nú komnir niður í 5,4.   

Nemendum á hvert stöðugildi kennara hefur fækkað um 1 og um 8,2 á hvert stöðugildi 
annarra starfsmanna frá árinu 2002.  Ef tímabilið frá sameiningu skólanna er skoðað er 
fjöldi nemenda á hvert stöðugildi í skólanum óbreytt frá því sem  var árið 2010, eða 5,4.  
Nemendum  á hvert stöðugildi kennara hefur fækkað um 0,4 en fjölgað um 1,7 á hvert 
stöðugildi annarra starfsmanna.   

Tafla 50:  Fjöldi stöðugilda annarra starfsmanna við Grunnskóla Fjallabyggðar vorið 
2013 

 

Hús-
vörður 

Tómstunda-
heimili 

Ræsting  Skóla-
liði 

Stuðnings-
fulltrúi 

Skóla- 
ritari 

Samtals 

Stöðugildi 2,0 1,0 0,5  5,3 3,3 0,75 12,8 

Heimild:  Skólastjóri Grunnskóla Fjallabyggðar 
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Tafla 50 sýnir fjölda stöðugilda annarra starfsmanna en kennara skipt eftir starfsheitum 
hjá Grunnskóla Fjallabyggðar vorið 2013.  Samtals voru stöðugildin 12,8.  Flestir voru 
skólaliðar, eða 5,3 og að auki 0,5 stöðugildi vegna ræstingar, eða samtals 5,8 stöðugildi.  
Eins og kemur fram í töflu 49 hér að framan eru 17,7 nemendur á hvert þessara 
stöðugilda.  Spurning er með hliðsjón af því hvort mögulegt sé að fækka þessum 
stöðugildum. Í viðræðum við skólastjóra kom fram að þetta væri ekki spurning í hans 
huga heldur er tækifærið þegar fækkar um eitt hús. Þá fækkar stöðugildum og 
ráðningar skólaliða verða samræmdar.  Það er mat skýrsluhöfundar og reynsla víða 
annars staðar að betur fari á því að hafa ekki  sérstaka starfsmenn í ræstingum heldur 
að fela þær skólaliðum.  Einnig er spurning í veikindaforföllum hvort 
húsumsjónarmenn geti ekki leyst mál vegna ræstinga. 

Tafla 51:  Laun starfsmanna við Grunnskóla Fjallabyggðar 2011 og 2012 

 
2012 

 
2011 

 

Kennarar, 
skólastjóri 

o.s.frv.  
Aðrir 

starfsmenn 
 

Kennarar 
Aðrir 

starfsmenn 

Mánaðarlaun 128.909.366 43.583.298   132.886.921 43.435.335 

Yfirvinna   5.341.548 3.940.552 
 

7.141.029 4.489.690 

Yfirvinna félagsstörf 146.789 
  

658.612 
 Forfallakennsla 1.707.354 

  
2.210.020 

 Kennsluyfirvinna grunnskóla 
     Gæsluyfirvinna 
   

49.952 
 Eingreiðsla 

 
1.198.609 

  
2.432.430 

Desemberuppbót 
 

1.179.154 
  

1.144.499 

Annaruppbót 4.071.217 
  

4.267.315 
 Orlofsuppbót 

 
569.203 

  
561.290 

Pottur 
     Afnotagjöld síma 
    

8.000 

Bifreiðastyrkir 
 

1.446.987 
  

1.296.893 

Akstur skv. akstursbók 
     Dagpeningar innanlands 
 

104.860 
  

169.650 

Önnur laun 
 

237.336 
  

192.317 

Orlof  
 

2.654.967 
  

3.112.347 

Samtals  140.176.274 54.914.966   147.213.849 56.842.451 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 51 sýnir laun og starfsmannakostnað hjá Grunnskóla Fjallabyggðar á árinu 2011 
og 2012. 

Eins og fram kemur þá lækka laun vegna grunnskólans á milli áranna 2011 og 2012. 

Á árinu 2012 var samtals yfirvinna, yfirvinna félagsstörf og forfallakennsla, sem 
hlutfall af mánaðarlaunum hjá kennurum 5,6%, en var 7,5% árið 2011.  Rétt er að fram 
komi að þetta hlutfall hjá skólanum eins og það var árið 2012 er í lægri kantinum  í 
samanburði við marga aðra skóla.  Þó þekkist lægra hlutfall.  Tryggja þarf að þetta 
hlutfall sé ekki mikið hærra en um 5%.  
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Yfirvinna hjá öðrum starfsmönnum en kennurum sem hlutfall af mánaðarlaunum er 
nokkuð mikil  í samanburði við það sem gerist hjá mörgum öðrum sveitarfélögum, eða 
9,1% 2012 og 10,8% árið 2011.  Af öðrum starfsmönnum en kennurum eru húsverðir 
með fasta yfirtíð.  Það er mat skýrsluhöfundar að taka eigi þá yfirtíð til endurskoðunar.  
Einnig hafa verið umfram greiðslur til starfsmanna skv. eldri samkomulagi skv. 
upplýsingum frá skólastjóra. 

Sum sveitarfélög hafa tekið alfarið fyrir það að greidd sé yfirtíð til annarra starfsmanna 
við skóla en þá til húsumsjónarmanns.  Rökin eru þau að vinnutími annarra 
starfsmanna sé að jafnaði frá kl. 8:00 til 16:00.  Skólahald er yfirleitt frá kl. 8:00 til 14:00, 
þannig sé erfitt að færa rök fyrir því að greiða þurfi yfirtíð.  Að sjálfsögðu geta hér 
verið undantekningar.  Nefna má sveitarfélag eins og Garðabæ, þar sem það telst til 
algerrar undantekningar ef greidd er yfirtíð til annarra starfsmanna en kennara og 
húsvarðar. 

Ef starfsmenn eru veikir á að vera hægt að komast hjá því að kalla til starfsmann í 
yfirvinnu með því að breyta verklagi dagsins og endurskipuleggja það þannig að 
starfsmenn sem eru að vinna geti sinnt því, t.d. dregið úr ræstingum þann daginn 
o.s.frv.  Jafnframt á að vera hægt að skipuleggja fundi þannig að ekki þurfi að koma til 
yfirvinnugreiðslna vegna þeirra. 

Föst yfirtíð til húsvarðar er þekkt  hjá öðrum sveitarfélögum.  Sum sveitarfélög hafa 
tekið upp á því að fela húsverði í grunnskóla að hafa umsjón með öðru húsnæði, t.d. 
leikskólum.   

Jafnframt er það mat skýrsluhöfundar að fela eigi húsverði yfirumsjón með ræstingum 
í skólanum.  Hann stjórni þeim alfarið og grípi til viðhlítandi aðgerða komi upp  
veikindi o.s.frv.  Jafnframt gæti hann haft umsjón með gæslu á göngum.  Eins og þetta 
er í dag annast húsverðir gæslu. 

Það sem litað er blátt í töflu 51 er samtala bæði fyrir kennara og aðra starfsmenn.  

Fram hefur komið í viðræðum við skólastjóra að í sumum tilfellum eru launakjör 
annarra starfsmanna  en kennara, ekki þau sömu á Siglufirði og Ólafsfirði.  Leggja ber 
áherslu á að þetta verði samræmt hjá sveitarfélaginu.  

Tafla 52:  Fjöldi bekkjardeilda og nemenda í hverjum árgangi og bekk í Grunnskóla 
Fjallabyggðar skólaárið 2012/2013 

 
Heimild:  Skólastjóri Grunnskóla Fjallabyggðar 

Tafla 52 sýnir fjölda bekkjardeilda í hverjum árgangi og hvað margir nemendur eru í 
hverjum bekk í Grunnskóla Fjallabyggðar skólaárið 2012/2013. 

Eins og taflan sýnir eru að meðaltali 20,5 nemendur í hverri bekkjardeild og samtals 11 
bekkjardeildir við skólann. 

Fyrsta til og með fjórða bekk er kennt bæði á Siglufirði og Ólafsfirði sem skýrir það að 
ekki hefur tekist að vera með fleiri nemendur í hverri bekkjardeild en þar kemur fram.  
Fjöldinn í hverri bekkjardeild, 1 til 4. bekkjar, er vel undir meðaltalinu nema í einni, þar 
sem nemendurnir eru 25.  Með því að kenna öðrum bekkjardeildum annað hvort á 

5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 8. bekkur 9. bekkur Samtals

Fjöldi nemenda 15 16 9 25 25 24 26 28 25 15 18 226

Meðaltal í bekkjardeild 20,5

1. og 2. bekkur 3. og 4. bekkur 10. bekkukr
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Siglufirði eða Ólafsfirði hefur tekist vel að raða nemendum niður á bekkjardeildir.  
Fimmti til níundi bekkur eru með 24 og alveg upp í 28 nemendur í hverri bekkjardeild 
sem teljast kjörstærðir bekkjardeilda.  Fimmta, sjötta og sjöunda bekk er kennt á 
Ólafsfirði og þá áttunda, níunda og tíunda á Siglufirði.  Í 10. bekk eru tvær 
bekkjardeildir með samtals 33 nemendur. 

Gera má ráð fyrir að ef yngri bekkjunum væri kennt á sama stað væri hægt að ná betri 
bekkjarsamsetningu með fleiri nemendum í hverjum bekk.   

Engar sérstakar reglur gilda um fjölda nemenda í bekkjardeildum.  Reynsla 
skýrsluhöfundar er að það hafi almennt verið sett nokkuð í hendur skólastjórnenda 
hvernig nemendum er raðað í bekkjardeildir og þá hvað mörgum.   Þó hafa sum 
sveitarfélög fylgt ákveðnum reglum þar um.  Reynslan hefur sýnt að skólastjórnendur 
almennt hafa haft færri nemendur í hverjum bekk í yngri bekkjardeildunum en þeim 
eldri.  T.d. hefur skýrsluhöfundur heyrt því haldið fram  að um 20 nemendur að 
hámarki eigi að vera í fyrsta og öðrum bekk.  Síðan 25 nemendur að hámarki í þriðja til 
sjöunda bekk og svo 27 nemendur að hámarki í áttunda til 10. bekk.  Lögð er áhersla á 
að þetta er engin regla.   

TÓNSKÓLI FJALLABYGGÐAR

Í Fjallabyggð er rekinn einn tónlistarskóli, Tónskóli Fjallabyggðar.  Kennsla fer fram á 
tveimur stöðum, í húsnæði tónlistarskólans á Siglufirði og í nýendurgerðu húsnæði 
fyrir tónlistaskólann í menningarhúsinu Tjarnarborg á Ólafsfirði. 

Skólastjóri Tónskóla Fjallabyggðar er með aðalstarfstöð á Ólafsfirði.  Hann er með 
viðveru á Siglufirði á þriðjudögum.  Var áður tvisvar í viku.  Aðstoðarskólastjóri er 
með starfsaðstöðu á Siglufirði. 

Stöðugildi við skólann eru fimm í 100% starfi, tveir starfsmenn í 25% stöðu, einn í 70% 
og einn í 49% stöðu, eða samtals níu kennarar í 6,69 stöðugildum. 

Tónlistarskólinn hefur tekið að sér í verktöku að kenna tónmennt við Grunnskóla 
Fjallabyggðar og Menntaskólann á Tröllaskaga.  Tveir kennarar hafa annast þetta.  
Kennarar hafa fengið greitt fyrir þessa vinnu í stundakennslu með 38% álagi.  

Tónlistarkennsla fyrir grunnskólanemendur fer að stórum hluta fram á skólatíma.  
Nemendur eru teknir úr kennslutíma hjá grunnskólanum.  Nemendur eru ekki teknar 
oftar en einu sinni í viku úr kennslutíma.  Þeir sem eru oftar í tónlistarskólanum fá þá 
umfram kennslu utan skólatíma í grunnskólanum.  Allt er þetta gert í fullu samráði við 
kennara og foreldra. 

Reynt hefur verið svo sem kostur er að laga kennslutímann að þörfum nemendanna og 
þannig að kennslan fari fram á dagvinnutíma. 

Hins vegar hefur erfiðlega gengið að fá þá aðila sem eru að vinna með börnum til að 
skipuleggja tímann sameiginlega.  Þeir aðilar sem þurfa að koma hér að eru skólarnir, 
íþróttafélögin og presturinn vegna fermingarfræðslu.  Tónlistarskólinn hefur þurft að 
breyta kennslutímum yfir veturinn vegna breytinga hjá öðrum.  Kennslan er skipulögð 
á haustin.  Það hefur síðan gengið illa að láta það ganga upp allan veturinn.  
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Mikilvægt er að allir aðilar sem vinna með börnum (nemendum) komi saman á haustin 
og skipuleggi tímana saman.  Tónlistarskólinn hefur aðgang að tímaskráningakerfi til 
að gera þetta. 

Oft kemur fyrir að nemendur geta ekki stundað allt sem þeir velja vegna þess að tímar  
skarast sem ætti ekki að þurfa ef allir sem málið varðar kæmu saman á haustin til að 
skipuleggja skólastarfið og íþróttirnar. 

Oft þegar búið er að skipuleggja skólann koma íþróttafélögin og kollavarpa því 
skipulagi.  Þegar kom  fram í febrúar í vetur var t.d. enn verið að breyta. 

Nokkuð er um að kennarar þurfi að keyra á milli skólanna. Þeir halda með 
kennarafundi einu sinni í viku og þá er skipst á að fara á milli.  Reynt er  að sameina 
notkun á bílum. 

Tónlistarskólinn hefur ekki notað bílana á skrifstofunni nema þegar farið er lengri 
ferðir en ekki alltaf.  Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri fá greitt fyrir eina ferð á viku á 
milli skólanna og hafa ekki rukkað fyrir umframferðir. 

Kennslutími er 30 mínútur.  Hálft nám er 30 mínútur á viku og þá fullt ein 
klukkustund.  Sumir nemendur í fullu námi eru einu sinni í viku í klukkustund.  Síðan 
er tónfræði sem kennd er sameiginlega í 45 mínútur á viku.  Forskólanemendur eru 
ekki í tónfræði  

Tafla 53:  Launaútgjöld hjá Tónskóla Fjallabyggðar árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 28.685.798 27.042.418 6,1% 

Stundakennsla 3.905.516 2.263.685 72,5% 

Yfirvinna 317.426 554222 -42,7% 

Eingreiðsla 161.000 337.000 -52,2% 

Ræsting 697.840 624.455 11,8% 

Orlofsuppbót 8.395 8.573 -2,1% 

Desemberuppbót 15.976 27.943 -42,8% 

Annaruppbót 917.001 860.655 6,5% 

Orlof  530.185 380.412 39,4% 

Bifreiðastyrkur 899.402 515.984 74,3% 

Önnur laun 28.513 
  Samtals  36.167.052 32.615.347 10,9% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 53 sýnir launaútgjöld hjá Tónskóla Fjallabyggðar árin 2011 og 2012.  Eins og 
taflan sýnir hækka launaútgjöldin nokkuð mikið á milli áranna, eða um 11%.  Mest er 
hækkun í stundakennslu en hún hækkaði um 73.  Bifreiðastyrkir hækka hlutfallslega 
einnig nokkuð mikið. 

Ekki hefur verið sami háttur á hvernig greitt er fyrir ræstingu í húsnæði 
tónlistarskólans á Ólafsfirði og á Siglufirði. 
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Tafla 54:  Samanburður á rekstri tónlistarskóla hjá samanburðar sveitarfélögunum árið 
2012 

 

Heimild:  Sveitarfélögin 

Tafla 54 sýnir rekstrarútgjöld samanburðar sveitarfélaganna vegna tónlistarskóla árið 
2012. 

Eins og þar kemur fram er þessi útgjaldaliður nokkuð mismunandi hjá 
sveitarfélögunum.  Hluti af tekjum hjá Tónskóla Fjallabyggðar er vegna seldrar 
þjónustu til grunnskólans og Menntaskólans á Tröllaskaga.  Hjá þremur af 
samanburðar sveitarfélögunum var launakostnaður hærri en hjá Fjallabyggð.  Öll eru 
þau sveitarfélög fjölmennari en Fjallabyggð.  Þegar nettó kostnaðurinn er skoðaður er 
hann hærri hjá fjórum sveitarfélögum en hjá Fjallabyggð. 

Kostnaður á íbúa miðað við íbúatölu 1. janúar 2012 var næst hæstur af þessum 
sveitarfélögum hjá Fjallabyggð, þar sem kostnaðurinn var 19.507 kr. á hvern íbúa í 
sveitarfélaginu.  Hæstur var kostnaðurinn hjá Sveitarfélaginu Hornafjörður, eða 20.703 
kr.  Lægstur var kostnaðurinn á íbúa hjá Hveragerðisbæ, eða 9.082 kr.  Hveragerðisbær 
er aðili að Tónlistarskóla Árnesinga.  Um er að ræða greiðslu Hveragerðisbæjar til þess 
skóla.  

Tafla 55:  Skólagjöld hjá tónlistarskólum í samanburðar sveitarfélögunum vorið 2013 

 

Heimild:  Vefsíður sveitarfélaganna 

Sandgerði Snæfells-

bær

Rangár-

þing eystra

Dalvíkur-

byggð

Sveitarfélagið 

Ölfus

Fjalla-

byggð

Sveitarfélagið 

Hornafjörður

Hveragerði Sveitarfélagið 

Álftanes

Grinda-

víkurbær

Norður-

þing

Fljótsdals-

hérað1)

Íbúafjöldi, 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884 3.408

Útleiga 66.000 168.000 162.220

Skólagjöld 2.951.540 2.686.678 5.346.745 5.181.011 3.611.639 7.729.150 3.299.069 7.022.650 7.890.732

Aðrat tekjur 260.455 525.000 5.326.962 106.350 386.600 23.920 5.558.980

Tekjur samtals 2.951.540 3.013.133 6.039.745 10.507.973 3.717.989 8.115.750 3.485.209 12.581.630 7.890.732

Laun og launatengd gjöld 27.327.432 22.244.209 36.236.998 43.529.515 43.958.372 34.854.754 43.369.733 56.208.029 44.905.935

Vörukaup alls 500.421 1.309.950 1.180.140 934.163 4.127.036 302.379 2.532.760 933.852 1.087.509

Þjónustukaup alls 1.916.229 1.794.966 29.614.998 1.560.351 24.224.412 5.740.930 20.735.016 2.340.524 2.949.148 3.446.171 3.370.132

Gjöld samtals án innri leigu 29.744.082 25.349.125 29.614.998 38.977.489 24.224.412 50.204.608 48.085.408 20.735.016 37.497.657 48.851.641 60.588.052 49.363.576

Alls tónlistarskóli 26.792.542 22.335.992 29.614.998 32.937.744 24.224.412 39.696.635 44.367.419 20.735.016 29.381.907 45.366.432 48.006.422 41.472.844

Innri leiga 4.521.624 4.205.400 25.349.676 3.204.648 5.519.000 3.480.000 4.659.000 3.425.413 2.302.932 8.523.141

Kostnaður á íbúa 16.024 12.859 17.010 17.336 12.552 19.507 20.703 9.082 12.146 16.031 16.646 12.169

Tekjur sem hlutfall af gjöldum 9,9% 11,9% 0,0% 15,5% 0,0% 20,9% 7,7% 0,0% 21,6% 7,1% 20,8% 16,0%

1)  Fljótsdalshérað rekur tvo skóla og tekur þátt í þeim þriðja.  Í tölunum vegna Fljótsdalshéraðs er kostnaður við tvo skóla sem sveitarfélagið rekur.

Sand-

gerði

Snæ-

fells-

bær

Rang-

árþing 

eystra

Dal-

víkur-

byggð

Sveitar-

félagið 

Ölfus

Fjalla-

byggð

Sveitar-

félagið 

Horna-

fjörður

Hvera-

gerði

Sveitar-

félagið 

Álfta-

nes

Grinda-

víkur-

bær

Norður-

þing

Fljóts-

dals-

hérað1)

Íbúafjöldi, 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884 3.408

Fullt nám 58.380 23.050 62.431 69.850 64.500 48.000 47.774 64.500 84.100 51.450 39.400 63.700

Blásturs- og strokhljóðfæri 85.000 33.000 85.000

Hálft nám 40.425 13.830 46.750 41.000 41.000 30.975 25.100 48.100

75% nám 51.580

Hljómsveitir og hóptímar 28.000 36.500

Fullorðnir 28.950 58.000 69.534 51.200

Fullorðnir hálft nám 45.000 34.767 34.100

Söngnám 26.000 95.207 85.000 71.000 85.000 84.100 59.850 63.700

Söngnám unglinga 47.073

Undirleigur með hljoðfæra- eða söngnámi 25.200 59.500

Kjarnagreinar 25.200

Hljóðfæraleiga 7.600 4.600 9.758 8.000 8.400 7.000 8.400 8.100 4.799 5.400 11.900
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Tafla 55 sýnir skólagjöld hjá samanburðar sveitarfélögunum vegna tónlistarskóla.  Hér 
er alls ekki um tæmandi upplýsingar að ræða.  Einnig gefa sveitarfélögin afslætti sem 
ekki hefur verið tekið hér tilliti til.  Reynt var að taka gjöld sem eru samanburðarhæf.     

 MENNINGARMÁL – BÓKASÖFN FJALLABYGGÐAR 

Bókasafnið er rekið á tveimur stöðum, á Ólafsfirði og Siglufirði.  Gert er ráð fyrir að við 
safnið starfi forstöðumaður í 100% starfi.  Hann tekur til starfa í 1. júní n.k. (2013).  
Síðan er bókavörður á Ólafsfirði í 50% starfi og annar á Siglufirði í 50% starfi.  Þannig 
er gert ráð fyrir að við bókasafnið séu tvö stöðugildi sem þrír starfsmenn gegna.  Nú 
sem stendur sinnir starfsmaðurinn á Ólafsfirði starfi forstöðumanns (apríl 2013).  

Bókasafnið er opið á Siglufirði þriðjudaga til föstudag frá kl. 13:30 til 17:00.  Lokað er á 
mánudögum.  Á Ólafsfirði er bókasafnið opið mánudaga og þriðjudaga frá kl. 16:00 til 
19:00, miðvikudaga frá k. 14:00 til 17:00 og á fimmtudögum frá kl. 16:00 til 20:00.  
Starfsmaðurinn var spurður af því t.d. af hverju opið væri til kl. 20:00 á fimmtudögum.  
Taldi hann jafnvel að þessi opnunartími væri frá þeim tíma þegar ekki var sjónvarp á 
fimmtudögum.  Með hliðsjón af þessu er spurt hvort ekki megi taka opnunartíma 
bókasafnsins til endurskoðunar og þá með það að markmiði að styttaopnunartímann. 

Bókasafnið kaupir aðgang að landskerfi bókasafna.  Hægt á að vera að fá upplýsingar 
úr kerfinu um á hvaða tíma dags og hvaða daga bækur eru teknar að láni og skilað.  
Þannig ætti að vera hægt að styðjast við upplýsingar þaðan við endurskoðun á 
opnunartíma bókasafnsins. 

Við kaup á bókum eru vinsælustu bækurnar keyptar fyrir bæði söfnin en eitt eintaka af 
síður vinsælli bókum og þá farið með þær á milli.  

Tafla 56:  Launaútgjöld hjá bókasöfnun Fjallabyggðar árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn Starfsmenn breyting 

Mánaðarlaun 8.052.331 7.655.475 5,2% 

Yfirvinna 214.090 308.787 -30,7% 

Eingreiðsla 50.000 100.000 -50,0% 

Orlofsuppbót 99.330 70.570 40,8% 

Desemberuppbót 156.400 185.813 -15,8% 

Orlof  27.913 105.713 -73,6% 

Bifreiðastyrkur 66.575 130.600 -49,0% 

Önnur laun 511.862 463.400 10,5% 

Samtals  9.178.501 9.020.358 1,8% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 56 sýnir skiptingu launa hjá bókasöfnun Fjallabyggðar.  Eins og þar kemur fram 
hækka launin á milli áranna 2011 og 2012 um 1,8%.  Mánaðarlaunin hækkuðu um 
5,2%. 
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Héraðsskjalasafn Fjallabyggðar 
Héraðsskjalasafn Fjallabyggðar heyrir undir forstöðumann bókasafnsins.  Það er í 
ráðhúsinu á Siglufirði í húsnæði sem tengt er bókasafninu.   Starfsmaður hefur verið 
við skráningu í 50% starfi.  Mikið er óunnið við skráningu skjala á safninu. 

TJARNARBORG OG FLEIRA

Tjarnarborg, menningarhús á Ólafsfirði.  Þar er forstöðumaður í 50% starfi og 
starfsmaður við ræstingar í 50% starfi.  Starfsmaður í 50% starfi er með fasta yfirtíð. 

Starfsmaður við ræstingar heyrir beint undir fræðslu- og menningarfulltrúa.   Spurning 
er hvort ekki færi betur á því að hann heyrði undir forstöðumann Tjarnarborgar.  
Einnig að forstöðumaðurinn hafi yfirumsjón með ræstingum í öllu húsnæðinu, þ.m.t. 
húsnæði tónlistarskólans. 

Tónskólinn er með aðsetur í húsnæðinu.  Starfsmaður við ræstingar ræstir þar líka. 

Stefnt er að því að koma húsinu  betur á framfæri.  Menntaskólinn og grunnskólinn eru 
þarna mikið.  

Ákveðið hefur verið að upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn verið í bókasafninu á 
Siglufirði.  Hugmynd er um að vera með hana í kaffihúsi  á Ólafsfirði.  Hún hefur verið 
fram til þessa á ýmsum stöðum.  Var á bókasafninu í fyrra og hittifyrra. 

Safnahús er náttúrugripasafnið.  Þar er ráðinn maður í þrjá mánuði yfir sumarið í 50% 
starf.  Hann tók að sér upplýsingamiðstöðina í Ólafsfirði í fyrra. 

ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL 

Íþrótta- og tómstundafulltrúi heyrir undir bæjarstjóra.  Aðalstarfsstöð hans er á 
Ólafsfirði en hann er jafnframt með aðstöðu á Siglufirði.  Íþrótta- og tómstundafulltrúi 
notar bifreið sveitarfélagsins eða rútuna til að fara á milli byggðakjarna.  Í 
undantekningar tilfellum notar hann eigin bíl og fær þá greitt fyrir það.  Íþrótta- og 
tómstundafulltrúi er með fasta yfirtíð og fær ekki greitt umfram það nema ef hann 
hefur tekið vaktir í félagsmiðstöðinni, þá hefur verið greitt aukalega fyrir það.  Auk 
þess þegar félagsmiðstöðin hefur farið einu sinni á ári til Reykjavíkur hefur verið greitt 
aukalega fyrir það, en þá á kjörum starfsmanna félagsmiðstöðvarinnar.  

Frístundanefnd fer með íþrótta- og tómstundamál í bæjarfélaginu.  Auk þess er 
starfandi Ungmennaráð Fjallabyggðar, sem er nýtt.  Íþrótta- og tómstundafulltrúi er 
starfsmaður ráðsins.  Í ráðinu eru tveir fulltrúar frá grunnskólanum, tveir frá 
menntaskólanum og einn frá frjálsum félagasamtökum.  Fulltrúarnir eru á aldrinum 14 
til 25 ára. 

Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur yfirumsjón með öllum málum er varða 
íþróttasvæði og -byggingar í bæjarfélaginu.  Um er að ræða tvær íþróttamiðstöðvar, 
tvo knattspyrnuvelli, tvö skíðasvæði, tvo golfvelli, tvö hestasvæði  og skotsvæði.  
Rekstraraðilar annast skíðasvæðin og knattspyrnusvæðin.  Þannig að hlutverk íþrótta- 
og tómstundafulltrúa með þessum svæðum er eftirlit og að annast samskipti við 
rekstraraðilann fyrir hönd bæjarfélagsins.  Golffélög á hvorum stað, þ.e. á Siglufirði og 
Ólafsfirði, reka golfvellina.  
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Íþróttamiðstöðvar eru tvær, ein á Ólafsfirði og önnur á Siglufirði.  Yfir þeim er 
forstöðumaður, sem heyrir undir íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

Auk þessa heyra tjaldsvæði, leikvellir, félagsmiðstöð og vinnuskóli undir íþrótta- og 
tómstundafulltrúa.  Yfir félagsmiðstöðinni er forstöðumaður í hlutastarfi, sem sinnir 
daglegum rekstri hennar.   

Golfvellir, skot- og hestasvæði eru ekki í eigu bæjarins og því ekki rekin á vegum hans.  
Hins vegar fá félögin styrki frá bænum til rekstrar.  Íþrótta- og tómstundafulltrúi er 
tengiliður fyrir hönd bæjarins við félögin og önnur íþróttafélög í bæjarfélaginu. 

Þannig hefur íþrótta- og tómstundafulltrúi yfirumsjón með málaflokknum og annast 
alla áætlanagerð vegna hans.  Eins og málum er háttað annast hann ekki neinn 
daglegan rekstur íþróttamannvirkja.   

Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur alfarið séð um heimasíðu Fjallabyggðar. 

Íþrótta- og tómstundafulltrú hefur umsjón með leikvöllum, en þjónustumiðstöðin 
sinnir öllum viðgerðum á þeim.   

Forvarnarmál eru á verksvið íþrótta- og tómstundafulltrúa skv. starfslýsingu.  Hann 
hefur verið að vinna að forvarnarstefnu og fylgir eftir aðgerðaráætlun hvers árs vegna 
hennar. 

Vinnuskólinn  
Vinnuskólinn er í umsjón íþrótta- og tómstundafulltrúa.  Allar ráðningar eru á borði 
íþrótta- og tómstundafulltrúa. Garðyrkju- og umhverfisfulltrúi ásamt íþrótta- og 
tómstundafulltrúa og yfirflokksstjórum vinnuskóla skipuleggja starf vinnuskólans. 

Vinnuskólinn er tvískiptur, annars vegar á Ólafsfirði og hins vegar á Siglufirði.  Einn 
yfirflokkstjóri er á hvorum stað.  Flokkstjórar eru síðan fjórir á hvorum stað.  
Krakkarnir hafa verið ráðnir í 10 vikur samtals en flokkstjórar í 12 vikur.  Skipulag 
vinnuskólans er þannig að krakkarnir vinna frá þremur til sjö vikur eftir aldri.  
Vinnutíminn hefur verið látinn ráðist af fjármagninu, sem er til ráðstöfunar á 
fjárhagsáætlun hvers árs.  Á hverju ári hefur staðan verið tekin um miðjan júlí og þá 
tekin endanleg ákvörðun um framhald vinnuskólans með hliðsjón af þeim fjármunum 
sem eru til ráðstöfunar skv. fjárhagsáætlun. 

Yfirflokkstjóri á Siglufirði hefur fengið  greidda fasta yfirtíð.  Því verður breytt.  Báðir 
yfirflokkstjórar verða á föstum grunnlaunum og fá greidda yfirvinnu ef til hennar 
kemur, sem ætti að vera í undantekningar tilfellum.  
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Tafla 57:  Launaútgjöld hjá vinnuskólanum árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 

 
Starfsmenn Starfsmenn 

Mánaðarlaun 5.287.539 6.715.186 

Dagvinna (unglingar) 4.629.804 5.066.638 

Yfirvinna 553.353 563.307 

Orlof  1.088.342 1.230.004 

Bifreiðastyrkur 0 0 

Önnur laun 10.500 108.490 

Samtals  11.569.538 13.683.625 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 57 sýnir skiptingu launa hjá vinnuskólanum árin 2011 og 2012.  Eins og þarna 
kemur fram lækkuðu launin á milli áranna 2011 og 2012.  Yfirvinna er um 10% af 
mánaðarlaunum. 

Félagsmiðstöðin Neon. 
Forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar er í 29,3% starfi. Hann hefur enga 
viðveruskyldu aðra en vaktir sem hann stendur.  Föst yfirtíð er 30 klst. sem er unnin 
yfirvinna vegna ferða og annarra viðburða sem ekki er hægt að setja í vaktatöflu.  Auk 
hans starfa 4 starfsmenn í hlutastörfum.  Stöðugildi allra hlutastarfsmanna eru 18,65%.   
 
Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar fer fram á tveimur stöðum, í Tjarnarborg á Ólafsfirði 
og í húsnæði grunnskólans við Hlíðarveg á Siglufirði.  Félagsmiðstöðin er opin þrisvar 
í viku, á mánudögum á Siglufirði og á miðvikudögum á Ólafsfirði.  Síðan á 
föstudögum í annað hvert skipti á hvorum stað. Ávalt eru tveir starfsmenn á vakt 
þegar félagsmiðstöðin er opin.  Opnunartími á mánudögum og miðvikudögum er frá 
kl. 20:00-22:00 og föstudögum frá kl. 20:00-22:30. 

Þegar opið er t.d. á Siglufirði fer rúta frá Ólafsfirði hálfri klukkustund fyrir opnun og 
svo til baka aftur þegar lokað er.  Sami háttur er hafður á þegar opið er á Ólafsfirði.  Frá 
hvorum stað fer alltaf starfsmaður með rútunni.  Síðan er annar starfsmaður fyrir á 
hvorum stað þannig að  alltaf eru tveir starfsmenn á vakt þegar félagsmiðstöðin er 
opin.  Þessi þrjú kvöld, sem eru opin, gera um 37,3% starfshlutfall sem fimm 
starfsmenn sinna, þar á meðal forstöðumaður.  Forstöðumaður fær svo auka 20 tíma á 
mánuði.   Í raun má líta á þetta sem tvö störf, eitt á Siglufirði og eitt í Ólafsfirði, hvort 
um sig 18,65%.  Það er misjafnt milli ára hvernig starfshlutfall milli starfsmanna 
skiptist og hafa þau stundum fært prósentur á milli hvors annars (að eigin ósk). Með 
undirbúningstíma forstöðumanns (sem er 5 klst. á viku) eru heildarstarfshlutföll í 
félagsmiðstöðinni rétt tæp 48%. 

Mikil yfirvinna hefur orðið til hjá þessum starfsmönnun vegna ferða sem ekki er hægt 
að setja fastar vaktir á.  Starfsemin sjálf hjá félagsmiðstöðinni byggir á föstum 
opnunartímum sem greitt er fyrir á dagvinnulaunum með álagi, þar sem vinnan fer 
fram eftir kl. 17:00.  Allar ferðir félagsmiðstöðvarinnar þar fyrir utan eru greiddar með 
yfirvinnu. 

Þegar farin er ein helgarferð þarf að senda allt að fimm starfsmenn.  Fyrir hverja 15 
nemendur fer einn starfsmaður.  Þetta er almennt gert hjá félagsmiðstöðvum.  Í þessum 
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ferðum er enginn kennari enda koma engir kennarar að starfsemi 
félagmiðstöðvarinnar. 

Fyrir eina helgarferð hafa verið greiddar 225 klst. í yfirvinnu.  Síðan eru tvær til þrjár 
dagsferðir yfir veturinn og tvisvar til þrisvar þegar gist er.  Samtals eru greiddar í 
yfirvinnu um 600 klst. vegna þessa. 

Tafla 58:  Skipting launa hjá félagsmiðstöðinni árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 

 
Starfsmenn Starfsmenn 

Mánaðarlaun 962.740 922.501 

Yfirvinna 2.110.709 2.201.592 

Vaktir 306.359 304.445 

Eingreiðsla 12.568 2.460 

Orlofsuppbót 14.042 12.724 

Desemberuppbót 21.536 21.106 

Orlof  364.215 385.047 

Bifreiðastyrkur 7.990 45.246 

Önnur laun 
  Samtals  3.800.159 3.895.121 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 58 sýnir launaútgjöld hjá félagsmiðstöðinni árin 2011 og 2012.  Eins og þarna 
kemur fram eru laun í félagsmiðstöðinni að stórum hluta greidd sem yfirvinna.  
Spurning er hvort hægt sé að endurskipuleggja vinnufyrirkomulagið þannig að greitt 
sé meira fyrir vinnu í dagvinnu með álagi. 

Knattspyrnuvellir 
Í Fjallabyggð eru tveir knattspyrnuvellir, einn í hvorum byggðakjarna.  Aðalvöllurinn 
er á Ólafsfirði.  Gerður hefur verið samningur við Knattspyrnufélag Fjallabyggðar um 
umsjón og hirðingu knattspyrnuvallanna.  Knattspyrnufélagið annast mannahald við 
vellina en bæjarfélagið kaupir og greiðir fyrir áburð, sápu, rafmagn og hita o.s.frv.  
Bærinn leggur til sláttuvélar og annan búnað vegna vallanna.  Knattspyrnufélagið 
annast bæði vellina og húsnæðið sem fylgir, þ.m.t. ræsting.  

Á Siglufirði á Ungmenna- og íþróttasamband Fjallabyggðar knattspyrnuhúsið, sem 
bærinn leigir síða að hluta til af því. 

Golfvellir 
Í Fjallabyggð eru reknir tveir golfvellir, sinn á hvorum stað. Golfklúbburinn í Ólafsfirði 
rekur völlinn í Skeggjabrekku og Golfklúbbur Siglufjarðar völlinn í Hólsdal.  Vellirnir 
eru reknir af og í eigu Golfklúbbanna (á leigulandi bæjarins). Sveitarfélagið veitir 
rekstrarstyrk á hvorn stað, eina og hálfa milljón á ári. Síðan fær golfklúbburinn á 
Ólafsfirði  3 millj. kr. og á Siglufirði 4 millj. kr. til uppbyggingar á ári til loka árs 2014 
(gildir fyrir árin 2011-2014)  

Hestasvæði Siglufirði 
Fékk styrk 350 þús. kr. árið 2012 vegna fasteignagjalda af reiðskemmu. 
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Skíðasvæði Siglufirði 
Á s.l. ári var stofnuð sjálfseignarstofnun um skíðasvæðið á Siglufirði.  Fjallabyggð 
afhenti allar eignir á svæðinu til sjálfseignarstofnunarinnar.  Á móti lagði fyrirtækið 
Rauðka sjálfseignarstofnunni til peninga til uppbyggingar á svæðinu.  

Í stjórn sjálfeignarstofnunarinnar sitja fulltrúar frá Rauðku og Fjallabyggð.  Rauðka er 
með meirihluta í stjórninni. 

Sjálfstæður rekstraraðili annast síðan reksturinn skv. samningi þar um.  Í samningi eru 
kvaðir um opnunartíma o.s.frv.  Í ár (2013) fær verktakinn greiddar 18 millj. kr. frá 
bænum vegna rekstursins.  Samningur var gerður við viðkomandi verktaka í framhaldi 
af útboði sem gert var 2008.  Útboð hefur ekki farið fram síðan. 

Skíðasvæðið Ólafsfirði 
Skíðasvæði á Ólafsfirði er rekið af Skíðafélagi Ólafsfjarðar.  Félagið sér um rekstur og 
allan kostnað við rekstur svæðisins.  Undanskilin eru stærri tjón/viðgerðir (miðað er 
við hærri en 200.000) og verkefni sem teljast eðlileg verkefni eignarsjóðs, s.s. viðhald á 
húsi.   Fyrir þann rekstur fær félagið greiddar 3.230.000.  Að auki fær skíðafélagið styrk 
að upphæð 800.000  til uppbyggingar skíðagöngubrautar.  Fyrir utan þessa tölu eru 
eftirtaldir liðir sem greiðast af Fjallabyggð: 
 

Afborgun vegna Troðara:    1.440.000.- 
Styrkur vegna uppbyggingar Bárubrautar:     800.000.- 
Tryggingar:         308.000.- 
Opinber gjöld (skoðun):          36.000.- 
Leiga til eignarsjóðs:     2.666.000.- 
Félagsgjald til samtaka skíðasvæða:        20.000.- 

       Samtals á árinu 2013     8.500.000.-  

Styrkir og framlög 
Frístundastyrkir eru greiddir til barna og unglinga á aldrinum 6 til 18 ára.  Fjallabyggð 
gefur út ávísun að upphæð 7.500 kr.  til hvers og eins þeirra.  Hver einstaklingur getur 
síðan notað ávísunina til  að greiða t.d. skólagjöld í tónlistarskóla, í sund, æfingagjöld, 
fyrir líkamsrækt, aðgang að skíðasvæðinu o.s.frv. 

Tjaldsvæði 
Tjaldsvæði eru bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. 

Undanfarin tvö ár hefur rekstraraðili annast umsjón með tjaldsvæðinu á Siglufirði.  Á 
Ólafsfirði hefur verið ráðinn til þessa starfsmaður.  Næsta sumar er stefnt að því að 
vera með rekstraraðila á báðum stöðunum, sem hefur verið samþykkt í bæjarstjórn.  

Rekstraraðilinn fær innkomuna af tjaldsvæðinu nema hann greiðir til bæjarins það sem 
innheimt er vegna rafmangsnotkunar.  Á tjaldsvæðinu er húsnæði með salerni og 
sturtuaðstöðu á Siglufirði.  Á Ólafsfirði er húsnæðið bara með salerni enda tjaldsvæðið 
við hliðina á íþróttamiðstöðinni.  Verktakinn hirðir um húsnæðið og tjaldsvæðið sjálft 
nema grasslátt. 

Fjallabyggð kostar almennt viðhald á húsinu og tjaldsvæðinu, þar með talinn grasslátt.   

Fram kom í viðræðum við íþrótta- og tómstundafulltrúa að oft væri erfitt að vera með 
bæjarskrifstofuna tvískipta.  Vantar oft aðgang að öðru starfsfólki.  Það væri mikill  
ávinningur  af því ef starfsemin væri öll á sama stað. 
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Margir kostir eru við það að hafa eina starfstöð og hafa þannig teymið í kringum sig 
sem unnið er  með.  Síðan væru stjórnendur bæjarfélagsins með reglulega viðveru á 
þeim stað þar sem bæjarskrifstofan væri ekki 

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVAR Í FJALLABYGGÐ

Á Siglufirði og Ólafsfirði er íþróttamiðstöð á hvorum stað.  Á Siglufirði er 
innisundlaug, sem byggð var um 1940, heitur pottur úti, sambyggt íþróttahús, byggt 
um 1990, og aðstaða fyrir líkamsrækt o.fl., sem er viðbygging frá  2004.  
Búningsaðstaða er síðan sameiginleg fyrir íþróttamiðstöðina, annars vegar ein fyrir 
karla og ein fyrir konur.  Búningsaðstaðan er í elsta hlutanum.  Innangengt er á milli 
allra bygginganna. 

Á Ólafsfirði er útisundlaug, sem byggð var 1945, heitir pottar, sambyggt íþróttahús, 
byggt 1994, og líkamsræktarstöð.  Síðan er sameiginleg búningsaðstaða fyrir 
íþróttamiðstöðina, ein fyrir karla og önnur fyrir konur.  Sundlaugarsvæðið var 
endurbyggt árin 2009 og 2010.  Byggðir voru nýir pottar og lendingarlaugar fyrir 
rennibrautir.  Einnig fosslaug og nýtt rými fyrir hreinsibúnað sundlaugar og pottana. 
Þetta rými er undir stóru rennibrautinni. 

Fyrir íþróttamiðstöðvunum er forstöðumaður.  Hann gengur ekki vaktir og hefur 
starfsaðstöðu í íþróttamiðstöðinni á Ólafsfirði.  Auk hans eru tíu aðrir starfsmenn við 
íþróttamiðstöðvarnar, sem ganga vaktir, fimm á hvorum stað.  Samtals eru þeir í 7,33 
stöðugildum.  Á Siglufirði er einn starfsmaður vaktstjóri.  Forstöðumaður hefur staðið 
vaktir ef veikindi eru og ef um stutt frí er að ræða hjá starfsmönnum. 

Opnunartími sundlauga er sem hér segir: 

Ólafsfjörður: 

Mánudaga frá kl. 6:30 til 12:00 og frá kl. 15:00 til 19:00 
þriðjudaga frá kl. 6:30 til 8:00 og 10:20 til 12:20 og 15:00 til 19:00 
miðvikudaga frá kl. 06:30 til 8:00 og 11:00 til 12:20 og 15:00 til 19:00 
fimmtudaga frá kl. 06:30 til 8:00 og 10:20 til 19:00 
föstudaga frá kl. 6:30 til 18:00 
laugardaga lokað 
sunnudaga frá kl. 14:00 til 18:00 

Siglufjörður: 

Mánudaga og fimmtudaga frá kl. 06:30 til 19:45 
þriðjudaga frá kl. 06:30 til 13:00 og 15:00 til 19:45 
miðvikudaga frá kl. 06:30 til 08:00 og 12:00 til 19:45 
föstudaga frá kl. 06:30 til 12:00 og 14:00 til 18:45 
laugardaga frá kl. 14:00 til 18:00 
sunnudaga lokað. 

Mismunandi opnunartími sundlauganna vekur athygli.  Ætla má að fyrir íbúanna sé 
reglulegur opnunartími æskilegur.  Það er reynsla skýrsluhöfundar annar staðar frá að 
sundlaugar eru opnaðar snemma á morgnanna á tímabilinu frá kl. 8:00 til 10:00 og 
síðan er opnað aftur síðdegis.  Rétt er að hjá sveitarfélögum er þetta mismunandi og 
engin algild regla um þetta. 
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Íþróttasalir eru síðan opnir til kl. 21:00 a.m.k. suma virka daga á Siglufirði.  Á Ólafsfirði 
er salurinn opinn eins og sundlaugin.  Yfir vetramánuðina er sundlaugin opin á 
Siglufirði á laugardögum frá kl. 14:00 til 18:00 og á sama tíma á sunnudögum á 
Ólafsfirði. 

Í viðræðum við forstöðumann íþróttamiðstöðva kom fram að nánast engin aðsókn 
almennings væri í sundlaugina um miðjan dag á virkum dögum.  Einnig að lítið 
samráð væri á milli hans og skólans um tímasetningu á kennslu í 
íþróttamiðstöðvunum.  Suma daga væri kennsla alveg til kl. 15:00.   Vegna þess þyrfti 
að vera vakt skipuð tveimur starfsmönnum allan daginn.  Ef hægt væri að skipuleggja 
kennslu þannig að henni lyki t.d. kl. 12:00 eða 13:00 væri hægt að hafa sundlaugina 
lokaða um miðjan dag og opna síðdegis fyrir almenning.  Þannig væri hægt að loka 
íþróttamiðstöðvunum um miðjan dag á virkum dögum.  Morgunvakt gæti þá t.d. lokið 
störfum kl. 12:00 og síðdegisvakt mætti þegar opnað yrði aftur síðdegis.  Í stað þess 
eins og nú er að tveir starfsmenn eru allan daginn. 

Einnig kom fram að meira samstarf mætti vera á milli skólans og íþróttamiðstöðvanna 
um ýmis mál sem m.a. varða nemendur.  

Við opnun á morgnana kl. 6:30 mæta tveir starfsmenn.  Yfirleitt eru alltaf tveir 
starfsmenn við vinnu þegar opið er í íþróttamiðstöðvunum og þegar gengið er frá eftir 
lokun.  Þetta á einnig við eftir að sundlaug er lokað.  Er þetta gert vegna þrifa, sem að 
mestu fara fram eftir lokun.  Það er mat skýrsluhöfundur að hægt á að vera að þrífa 
flesta fleti í íþróttamiðstöðvunum þó starfsemi fari fram á sama tíma.  Jafnframt  á að 
vera hægt að skipuleggja þrifin þannig að það nægi að einn starfsmaður sé áfram eftir 
að sundlaug er lokað og þar til  íþróttasal er lokað og síðustu gestir fara úr húsi. 

Á virkum dögum yfir sumarið hefur verið opið frá kl. 6:30 til 19:00 á Ólafsfirði og 19:45 
á Siglufirði.  Spurning er að vera með sömu opnunartíma á báðum stöðum og þá til kl. 
19:00.  Um helgar á sumrin er opið frá kl. 10:00 til 18:00 á Ólafsfirði og kl. 14:00 til 18:00 
á Siglufirði.  Það var lokað á milli kl. 12:00 til 15:00 á þriðjudögum og fimmtudögum á 
Siglufirði.  Kvartað var undan þessari lokun líklega vegna þess að fólk var að ruglast á 
lokunardögum.  Því kæmi til greina að hafa  lokað alla virka daga á þessum tíma í stað 
þess að hætta við lokunina yfir sumarmánuðina. 

Tafla 59:  Skipting launa samtals hjá íþróttamiðstöðvunum árin 2011 og 2012 

 
2012 

 
2011 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

Mánaðarlaun 29.197.535   26.349.494 

Yfirvinna 7.218.060 
 

7.765.539 

Álag 6.014.500 
 

5.737.829 

Eingreiðsla 226.820 
 

460.720 

Orlofsuppbót 332723 
 

297.831 

Desemberuppbót 732695 
 

706.468 

Orlof  2.158.087 
 

2.153.562 

Bifreiðastyrkur 930.162 
 

802.885 

Önnur laun 311.437 
 

297.305 

Samtals  47.122.019   44.571.633 

Heimild:  Fjallabyggð 
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Tafla 59 sýnir skiptingu launa hjá íþróttamiðstöðvunum vegna áranna 2011 og 2012.  
Laun fyrir báðar íþróttamiðstöðvarnar eru færð saman. 

Á milli áranna 2011 og 2012 hækkuðu launin samtals um 5,7%. 

Yfirvinna og álagsgreiðslur voru 45,3% af mánaðarlaunum árið 2012 og 51,2% árið 
2011.  Þetta hlutfall er nokkuð hátt.  Álagsgreiðslur eru vegna vinnu sem fer fram utan 
reglubundins dagvinnutíma.  Hluti af yfirvinnu er vegna 25 mínútna greiðslu í 
yfirvinnu vegna hverrar vaktar sem unnin er.  Hver vinnudagur telst ein vakt hjá 
starfsmanni.  Þannig eru greiddar 25 mínútur í yfirvinnu fyrir hvern unninn dag.  
Starfshlutfall skiptir ekki máli.  Er þetta gert með vísan til ákvæðis í kjarasamningi.  
Um þetta ákvæði var fjallað hér að framan í kaflanum um laun. 

Eins og þar kemur fram er skýrsluhöfundur ekki sammála þeirri túlkun sem viðhöfð 
hefur verið á þessu ákvæði.  Skýrsluhöfundur leggur þann skilning í ákvæðið að sé 
viðvera t.d. 25 mínútum skemur en sá tími sem greitt er fyrir á hverri vakt eigi ekki að 
greiða þessar 25 mínútur í yfirvinnu.  Til frekari skýringar er vísað í kaflann hér að 
framan. 

Forstöðumaður íþróttamannvirkja annast gerð fjárhagsáætlana, gerir vaktatöflur fyrir 
starfsmenn, pantar inn vörur og þjónustu eftir þörfum.  Hann annast jafnfram ýmis 
konar viðhald sem hann getur sinnt og tekur vaktir ef um veikindi er að ræða.  
Forstöðumaðurinn er með fasta yfirtíð og fær ekkert greitt umfram hana. 

Rafmagnsnotkun er mikil.  Í viðræðum við forstöðumann kom fram að hann hefur 
unnið nokkuð í því að reyna að draga úr orkunotkun.  Nú er hann m.a. að skoða að 
skipta út perum og notast við perur sem eyða minni orku.  Einnig hefur honum orðið 
nokkuð ágengt í að draga úr vatnsnotkun, einkum á Ólafsfirði. 

Forstöðumaður heldur utan um tímaskýrslur starfsmanna og skilar þeim til 
launadeildar.  Eftir að þær eru farnar frá honum sér hann ekkert yfirlit um 
launagreiðslur eða útreikning á launum þeirra. 

SLÖKKVILIÐ FJALLABYGGÐAR 

Slökkvilið Fjallabyggðar skiptist í tvær deildir, ein á Ólafsfirði og ein á Siglufirði.  
Slökkviliðsstjóri er eini starfsmaður slökkviliðsins sem er í 100% starfi.  Hann hefur 
aðsetur á Siglufirði. 

Varaslökkviliðstjóri er í 30% starfi og hefur hann aðsetur í Ólafsfirði.  Í útkallsliði 
slökkviliðsins eru um 30 slökkviliðsmenn, 15 á hvorum stað.  Í útkalli eru allir 
liðsmenn á hvorum stað kallaðir út, þ.e. 15 menn.  Ef þarf liðsauka frá öðrum hvorum 
staðnum tekur slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans ákvörðun um það.  

Reynt hefur verið að hafa sameiginlega æfingu einu sinni á ári.  En annars  æfa liðin í  
sitt hvoru lagi.  Nú er komin viðbragðsáætlun vegna ganganna, sem þýðir að 
slökkviliðið þarf að vinna meira saman.  

Í reglugerð um brunavarnir er ákvæði um að slökkviliðsmenn þurfa að skila a.m.k. 20 
klukkustundum og reykkafarar 25 klukkustundum vegna æfinga á ári.  Á s.l. ári voru 
sjö útköll, sem voru að hluta til látin ganga upp í æfingar. 
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Slökkviliðsstjóri er með 16 klst. í fasta yfirtíð fyrir fundi, æfingar og annað slíkt.  Fær 
ekki greidda yfirtíð umfram það.  Yfirtíðin nær einnig yfir útköll nema um verulega 
aukna vinnu að ræða.  Varaslökkviliðsstjóri er ekki með fasta yfirtíð. 

Útkallslið slökkviliðsins fær greitt í yfirtíð fyrir öll útköll.  Fá að lámarki fjórar 
klukkustundir fyrir hvert útkall.  Slökkviliðsstjóri skilar skýrslum um tíma 
slökkviliðsmanna til launadeildir. 

Stjórnendur eru með bakvaktir utan daglegs vinnutíma.  Greiddar eru samtals 100 þús. 
kr. fyrir bakvaktir á mánuði  utan daglegs vinnutíma hvoru megin, þ.e. fyrir Ólafsfjörð 
og Siglufjörð.  Greitt er skv. ákveðnu punktakerfi sem búið hefur verið til, þar sem ekki 
er greitt alveg skv. kjarasamningi.  Alltaf er einhver á bakvakt á hvorum stað.  Á 
Siglufirði taka þrír slökkviliðsmenn þessar bakvaktir, þ.m.t. slökkviliðsstjóri. 

Slökkviliðsstjóri er á eigin bifreið og fær greitt miðað við eina ferð til Ólafsfjarðar á 
viku, eða um 150 km á mánuði í bifreiðastyrk.  Ef hann þarf að fara út fyrir 
bæjarmörkin fær hann yfirleitt bíl frá bænum.   

Á Siglufirði eru fjórir bílar, einn tankbíll með dælu, dælu og mannskapsbíll , körfubíll 
og mannskapsbíll.  Á Ólafsfirði er einn tankbíll og tveir dælubílar. 

Slökkviliðsstjóri annast eldvarnareftirliti í Fjallabyggð. Hann á góð samskipti við 
viðkomandi aðila vegna þeirra athugasemda sem hann gerir.  Finnst menn vera mjög 
jákvæðir gagnvart athugasemdum, sem hann gerir. 

Hann sinnir jafnframt slökkvitækjaþjónustu fyrir stofnanir bæjarins og aðra.  Heimilt 
er að innheimta sérstakt gjald  vegna endurkomu vegna eldvarnaeftirlits, fyrir  
áfyllingu og þjónustu á slökkvitækjum og aðra þjónustu sem er t.d. tækjaleiga á búnaði 
slökkviliðsins. 

Í gildi er samningur við sveitarfélögin á Eyjarfjarðarsvæðinu og Sveitarfélagið 
Skagafjörð um gagnkvæma aðstoð í brunamálum þegar þess er óskað. 

Á slökkvistöðinni er mengunarvarnarbúnaður með öllu tilheyrandi. 

Fram kom í máli slökkviliðsstjóra mikil óánægja með samstarfið innan almannavarna 
vegna samskipaleysis við stjórn almannavarna.  Leggur hann mikla áherslu á að úr 
þessu verði bætt.  Fjallabyggð er aðili að Almannavörnum Eyjafjarðar. 
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Tafla 60:  Skipting launa hjá Slökkviliði Fjallabyggðar árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 

 
Starfsmenn Starfsmenn 

Mánaðarlaun 5.521.481 5.543.941 

Yfirvinna 2.471.218 2.194.012 

Vaktir 2.146.499 2.161.182 

Eingreiðsla 32.500 70.000 

Orlofsuppbót 48.100 49.800 

Desemberuppbót 101.660 98.150 

Orlof  1.036.021 1.001.896 

Bifreiðastyrkur 407.968 387.320 

Önnur laun 724.800 797.600 

Samtals  12.490.247 12.303.901 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 60 sýnir skiptingu launa hjá Slökkviliði Fjallabyggðar árin 2011 og 2012.  Launin 
hækkuðu um 1,5% á milli áranna 2011 og 2012.  Vaktir er greiðsla fyrir bakvaktir, sbr. 
hér að framan. 

Tafla 61:  Útgjöld vegna brunavarna og sameiginlegra liða hjá samanburðar 
sveitarfélögunum árið 2011 í þús. kr. 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga 

Tafla 61 sýnir útgjöld vegna brunavarna og sameiginlegra liða vegna öryggismála hjá 
samanburðar sveitarfélögunum árið 2011. 

Eins og taflan sýnir eru þessi útgjöld mjög mismunandi hjá þessum sveitarfélögum.  
Hæst voru útgjöldin hjá Grindavíkurbæ, eða 36 millj. kr.  Næst hæst voru þau hjá 
Fjallabyggð, eða 30 millj. kr.  Lægst voru útgjöldin hjá Rangárþingi eystra, eða 10,9 
millj. kr.  Rangárþing eystra er aðili að Brunavörnum Rangárvallasýslu.  Svo virðist að 
þar sem sveitarfélög hafa tekið upp samstarf um brunavarnir séu útgjöldin lægri.   

 

 

 

 

 

Sand-

gerði

Snæ-

fells-

bær

Rangár-

þing 

eystra

Dalvíkur-

byggð

Sveitar-

félagið 

Ölfus

Fjalla-

byggð

Sveitar-

félagið 

Horna-

fjörður

Hvera-

gerðis-

bær

Sveitar-

félagið 

Álfta-

nes

Grinda-

víkur-

bær

Norður-

þing

Íbúafjöldi 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884

Tekjur -10.159 -1.024 -797 -76 -400 -3.807 -2.655

Laun og launatengd gjöld 11.490 5.208 13.211 14.546 10.120 4.731 17.311 18.802

Annar rekstrarkostnaður 11.306 7.175 10.972 8.734 16.154 16.510 6.007 15.391 13.080 22.632 10.670

12.637 12.383 10.972 20.921 16.154 30.259 16.051 19.722 13.080 36.136 26.817
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Tafla 62:  Kostnaður á hvern íbúa vegna brunavarna og sameiginlegra liða hjá 
samanburðar sveitarfélögunum árið 2011 í krónum talið. 

 

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Tafla 62 sýnir kostnað á hvern íbúa vegna brunavarna og sameiginlegra liða hjá 
samanburðar sveitarfélögunum árið 2011. 

Eins og taflan sýnir er kostnaðurinn vegna brunavarna á hvern íbúa hæstur hjá 
Fjallabyggð af samanburðar sveitarfélögunum árið 2011.  Þar var kostnaðurinn á hvern 
íbúa 14.759 kr.  en  var lægstur hjá Sveitarfélaginu Álftanes, eða 5.423.  Það sveitarfélag 
var aðili að Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 

SKIPULAGS- OG BYGGINGARFULLTRÚI 

Undir skipulags- og byggingarfulltrúa heyra eftirtalin mál:  Skipulagsmál, 
byggingareftirlit, fasteignamat, gatnagerð, umhverfismál, hreinlætismál, lóðir og 
lendur, framkvæmdir, viðhald, eignaumsýsla, samgöngur, ferlimál og búfjárhald. 

Skipulags- og umhverfisnefnd starfar sem byggingarnefnd sveitarfélagsins. 

Með skipulags- og byggingarfulltrúa starfa tveir starfsmenn í tveimur stöðugildum, 
tækniteiknari og umhverfis- og heilbrigðisfulltrúi.  Skipulags- og byggingarfulltrúi og 
tækniteiknari eru með aðstöðu á bæjarskrifstofu á Siglufirði.  Umhverfis- og 
heilbrigðisfulltrúi er með aðstöðu á Ólafsfirði. 

Tækniteiknarinn er menntaður umhverfisverkfræðingur.  Meginverkefni hans er gerð 
lóðablaða, ýmissa annarra teikninga, hann undirbýr fundi skipulags- og 
umhverfisnefndar og ritar fundargerð.   

Mikil vinna hjá honum er við að leiðrétta eldri lóðarblöð.  Mikið er um erindi frá 
sýslumanni vegna misræmis á milli lóðarleigusamninga og þess sem stendur í 
fasteignamatsskrá hjá fasteignamati ríkisins.  T.d. má nefna að í lóðarleigusamningi 
stendur að  stærð lóðar sé fjórar dagsláttur o.s.frv.  Jafnframt vinnur hann við að koma 
öllum teikningum í tölvutækt form þannig að hægt sé að skoða teikningar í tölvu. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur ekki haldið  reglulega fundi með bæjarverkstjóra 
eða starfmönnum á deildinni.  Gert hefur verið ráð fyrir að slíkir fundir væru haldnir.  
Samskipti hans við bæjarverkstjóra eru aðallega símleiðis. 

Snjómokstur er nú unninn í verktöku.  Kostnaðurinn hefur hækkað nokkuð undanfarin 
ár.  Bæjarverkstjóri ræsir út moksturstæki og kvittar á dagskýrslur fyrir hvern dag. 
Reikningurinn er svo yfirfarin og samþykktur af deildarstjóra tæknideildar, skipulags- 
og byggingarfulltrúa. 
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Íbúafjöldi 1. desember 2011 1.164 1.735 1.744 1.914 1.922 2.050 2.141 2.275 2.412 2.827 2.880

Tekjur -6.105 -535 -389 -36 -176 -1.347 -922

Laun og launatengd gjöld 6.905 3.002 6.902 7.095 4.727 2.079 6.123 6.528

Annar rekstrarkostnaður 6.795 4.135 6.291 4.563 8.405 8.053 2.806 6.765 5.423 8.005 3.705

7.595 7.137 6.291 10.930 8.405 14.759 7.497 8.668 5.423 12.781 9.311
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Tafla 63:  Kostnaður við snjómokstur árin 2007 til 2012 

2007 5.406.428 

2008 21.124.248 

2009 21.711.826 

2010 13.296.652 

2011 15.808.234 

2012 25.839.355 

Heimild:  Skipulags- og byggingarfulltrúi 

Tafla 63 sýnir kostnað við snjómokstur árin 2007 til 2012.  Af eðlilegum ástæðum er 
kostnaðurinn mismunandi á milli ára. 

Umhverfis- og heilbrigðisfulltrúi annast sorpmál, þ.m.t. gámasvæðið, fráveitumál, opin 
svæði og allt er varðar umhverfismál.  Hann skipuleggur verkefni fyrir opin svæði og 
stýrir þeirri vinnu og fylgir þessum verkefnum eftir hjá vinnuskólanum á sumrin.  
Hann vinnur jafnframt sem garðyrkjustjóri.  Sáir fyrir gróðri í gróðurhús yfir 
vetramánuðina, sem síðan er plantað í garða á sumrin.  Á sumrin hafa verið fjórir til 10 
starfsmenn á hans vegum við garðyrkjustörf.  Hann annast verkefni fyrir vinnuskólann 
og skipuleggur þau í samráði við íþrótta- og tómstundafulltrúa.  Hann skipuleggur 
þessa vinnu yfir veturinn. 

Heilbrigðiseftirlitið hefur greitt Fjallabyggð vegna heilbrigðiseftirlits sem 
umhverfisfulltrúi hefur sinnt fyrir Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra.  Árið 2012 
nam greiðslan 1,0 millj. króna.  Í verkefninu felst m.a. að taka ýmis konar sýni. 

Tafla 64:  Fjöldi stöðugilda á tæknideildum hjá samanburðar sveitarfélögunum 
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Íbúafjöldi 1. janúar 2012 1.672 1.737 1.741 1.900 1.930 2.035 2.143 2.283 2.419 2.830 2.884 

Stöðugildi á tæknideild 0,5 1,65 1,0 3,0 1,2 3,0 2,0 2,0   2,0 1,2 

Heimild:  Sveitarfélögin 

Tafla 64 sýnir fjölda stöðugilda á tæknideildunum hjá samanburðar sveitarfélögunum í 
apríl 2013. 

Eins og kemur fram á töflunni er Fjallabyggð ásamt Dalvíkurbyggð með flest 
stöðugildi á tæknideild af samanburðar sveitarfélögunum, eða þrjú stöðugildi. 

Hafa ber í huga að verkefni hverrar tæknideildar geta verið mismunandi sem getur 
skýrt í sumum tilfellum þennan mismun.  Eins getur fjöldi starfsmanna í áhaldahúsi 
eða tengdum verkefnum haft hér áhrif eins og t.d. hjá Dalvíkurbyggð. 

Samningur er í gildi við Íslenska gámafélagið um sorphirðu.  Sorpið er flokkað og er 
notast við tveggja tunnu kerfi.  Sorphirðan var boðin út árið 2009.  

Gámasvæði eru tvö, eitt í hvorum byggðarkjarna, og í eigu sveitarfélagsins.  Íslenska 
gámafélagið rekur svæðin skv. samningi þar um. 
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Gámasvæðin eru opin frá 15:00 til 18:00 alla virka daga og frá kl. 11:00 til 14:00 á 
laugardögum.  Þegar er opið er starfsmaður frá gámafélaginu á staðnum.  Að mati 
umhverfis- og heilbrigðisfulltrúa mætti stytta opnunartíma um a.m.k. eina 
klukkustund fyrri partinn, þ.e. að opna kl. 16:00 í stað 15:00. 

Fyrir rekstur á gámasvæðinu á Siglufirði og Ólafsfirði árið 2011 var greitt 6.639.880 kr. 
með virðisaukaskatti samkvæmt samningi.  Verð í samningnum eru uppfærð 
samkvæmt neysluverðsvísitölu.  Með rekstri er átt við allt daglegt viðhald, svo sem 
rafmagn, hita, þrif, snjómokstur o.s.frv., auk þess sem fyrirtækið sér um 
starfsmannahald. 

Tafla 65:  Skipting launa vegna skipulags- og byggingarfulltrúa og hans manna 

 
2012 

 
2011 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

Mánaðarlaun 14.182.078 
 

17.458.925 

Yfirvinna 4.765.768 
 

5.443.079 

Eingreiðsla 75.000 
 

200.000 

Desemberuppbót 279.738 
 

319.233 

Orlofsuppbót 131.813 
 

169.135 

Orlof  931.918 
 

709.778 

Bifreiðastyrkur 154.479 
  Önnur laun 178.020 
 

296.425 

Samtals  20.698.814 
 

24.596.575 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 65 sýnir skiptingu launa hjá skipulags- og byggingarfulltrúa og starfsmanna 
hans. 

Allir starfsmenn deildarinnar eru með fasta yfirtíð, mismikla. Ekki hefur verið greitt 
umfram þessa yfirtíð samkvæmt upplýsingum skipulags- og byggingarfulltrúa. 

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ FJALLABYGGÐAR 

Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar er með húsnæði á Siglufirði og annað á Ólafsfirði.  
Starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar eru fimm, þar af er einn  á Ólafsfirði. 

Þjónustumiðstöðin sinnir öllum hefðbundnum verkefnum þjónustumiðstöðva hjá 
sveitarfélögum, þ.m.t. vegna vatnsveitu, holræsa, viðhalds hjá stofnunum bæjarins 
o.s.frv.  Jafnframt hafa þeir séð um að útbúa dekk í fríholt fyrir höfnina. 

Bæjarverkstjóri stýrir snjómokstrinum fyrir bæjarfélagið.  Allur snjómokstur er unninn 
af verktökum.  Hann biður um snjómokstur og tekur ákvörðun um það hvenær honum 
skuli hætt.  Hann fylgist alla daga með snjómokstri og kvittar nánast á hverjum degi á 
reikninga frá Bás, sem sér um mokstur á Siglufirði, og sendi reikningana á tæknideild 
til samþykktar, en hefur ekki fengið að sjá neina reikninga frá Ólafsfirði 

Daglegur vinnutími í þjónustumiðstöðinni er frá kl. 8:00 til 17:00.  Starfsmennirnir taka 
hálfa klukkustund í mat.  Þrír starfsmenn þjónustumiðstöðvar eru með fasta yfirtíð.   
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Þrír starfsmenn skipta með sér bakvöktum vegna vatns- og holræsadælu og búnaðar 
vegna geislunar á vatni.  Utan reglubundins vinnutíma er alltaf einn á bakvakt, þ.e. frá 
kl. 20:00 til kl. 8:00 næsta dag á virkum dögum og kl. 20:00 á föstudögum til kl. 8:00 á 
mánudögum.  Kostnaður vegna þess í einn mánuð er um 100 þús. kr. miðað við einn 
starfsmann.  Ekki er oft um útköll að ræða vegna þess.  Þegar það gerist er það yfirleitt 
vegna rafmagnsbilunar. 

Bæjarverkstjóri skilar tímaskýrslum til launadeildar vegna starfsmanna 
þjónustumiðstöðvar.    

Þjónustumiðstöðin annast  allan grasslátt í sveitarfélaginu.  Vegna þess hafa verið 
ráðnir fjórir til fimm starfsmenn á sumrin.  Vinnuskólinn hefur síðan séð um að raka 
eftir sláttinn, hirða um beð o.s.fv. 

Ekki eru haldnir reglulegir fundir með skipulags- og byggingarfulltrúa.  Leggja ber 
áherslu á að slíkir fundir séu haldnir.  Svo virðist sem ákveðið sambandsleysi sé á milli 
skipulags- og byggingarfulltrúa og bæjarverkstjóra. 

Á sumrin er yfirleitt alltaf eitthvað um að vera um helgar sem þjónustumiðstöðin þarf 
að koma að, t.d. að sópa og hreinsa á meðan viðburðir standa yfir. 

Bæjarverkstjóri er með farsíma frá bænum.  Síðan er einn sími fyrir þann sem tekur 
bakvakt og svo þriðji síminn fyrir þann sem leysir bæjarverkstjóra af.  Starfsmaðurinn á 
Ólafsfirði notar  sinn eigin síma.  

Þjónustumiðstöðin hefur til umráða þrjá traktora, einn á Siglufirði og tvo gamla á 
Ólafsfirði.  Þessi tæki eru notuð við slátt og ýmis verkefni á sumrin.  Lítil sem engin not 
eru fyrir þessi tæki á veturna.  Nýlega var keyptur öflugur traktor sem er hafður  á 
Siglufirði.  Lítil not hafa verið fyrir traktorinn og að mati bæjarverkstjóri kemur vel til 
greina að hann verði seldur.  Útboðið á snjómokstrinum var þannig að 
þjónustumiðstöðin má ekkert sinna snjómokstri, þar af leiðandi eru m.a. minni not 
fyrir traktorinn. 

Áhaldahúsið er með sex bíla, þar af standa  tveir inni og eru ekki notaðir yfir 
vetramánuðina en eru notaðir fyrir vinnuskólann á hvorum stað yfir sumarið.  
Bæjarverkstjóri er með einn bíl, einn sendiferðabíll sem keyptur var nýlega með ýmis 
konar búnað til viðgerða.  Starfsmaðurinn í Ólafsfirði er með einn bíl, síðan er sjötti 
bíllinn pallbíll. 
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Tafla 66:  Skipting launa hjá þjónustumiðstöð og vatnsveitu árin 2011 og 2012 

Starfsmenn áhaldahúss: 
   

Vatnsveita: 
  

Samtals: 
  

 
2012 

 
2011 

 
2012 

 
2011 

 
2012 

 
2011 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

Mánaðarlaun 15.095.674   20.058.890 

 
3.640.375   2.950.202 

 
18.736.049   23.009.092 

Yfirvinna 5.648.145 
 

5.698.643 

 
475.991 

 
726.343 

 
6.124.136 

 
6.424.986 

Álag 239.061 
 

373.862 

 
5.047.171 

 
1.930.699 

 
5.286.232 

 
2.304.561 

Eingreiðsla 122.500 
 

292.880 

 
25.000 

 
50.000 

 
147.500 

 
342.880 

Orlofsuppbót 170.148 
 

306.309 

 
37.000 

 
36.000 

 
207.148 

 
342.309 

Desemberuppbót 320.401 
 

569.993 

 
78.200 

 
75.500 

 
398.601 

 
645.493 

Orlof  1.419.765 
 

1.371.948 

 
830.684 

 
399.612 

 
2.250.449 

 
1.771.560 

Önnur laun 30.000 
 

30.000 

     
30.000 

 
30.000 

Samtals  23.045.694   28.702.525 

 
10.134.421   6.168.356 

 
33.180.115   34.870.881 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 66 sýnir skiptingu launa hjá þjónustumiðstöð og vatnsveitu árin 2011 og 2012. 

Eins og taflan sýnir þá lækka launin samtals á milli áranna 2011 og 2012.  Álag er að 
mestu vegna bakvakta.  Yfirvinna og álag samtals eru 61% af mánaðarlaunum samtals 
árið 2012.  Þetta hlutfall telst nokkuð hátt miðað við það sem skýrsluhöfundur þekkir 
til hjá öðrum sveitarfélögum.  Rétt er að vekja athygli á miklum álagsgreiðslum vegna 
vatnsveitu, eða 5 millj. kr. árið 2012. 

Tafla 67:  Fjöldi stöðugilda þjónustumiðstöðva hjá samanburðar sveitarfélögunum í 
mars 2012 

 
Íbúafjöldi Fjöldi stöðugilda  Fjöldi íbúa 

 
1.jan.12 í áhaldahúsi á hvert stöðugildi 

Sandgerðisbær 1.672 3,0 557,3 

Snæfellsbær 1.737 4,0 434,3 

Rangárþing eystra 1.741 3,0 580,3 

Dalvíkurbyggð1) 1.900 2,0 950,0 

Sveitarfélagið Ölfus 1.930 4,0 482,5 

Fjallabyggð 2.035 5,0 407,0 

Sv. Hornafjörður2) 2.143 7,0 306,1 

Hveragerðisbær 2.283 4,0 570,8 

Sv. Álftanes 
   Grindavíkurbær 2.830 3,5 808,6 

Norðurþing3) 2.884 8,0 360,5 

Fljótsdalshérað4) 3.408 2,0 1.704,0 

Samtals 24.563 45,5 539,8 

    1)  Ekki rekið áhaldahús en tveir starfsmenn veitna, fráveita, vatnsveita  

      og hitaveita. 
   2)  Þar af eru 2 stöðugildi sem eru greidd að hluta frá Tryggingastofnun. 

3)  Hjá Norðurþingi eru 6 starfsmenn á Húsavík, 1 á Raufarhöfn og 1 á Kópaskeri. 

      Þjónustumiðstöð sér um snjómokstur, vinnuskólann, fráveitu, hreinsun gatna  
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      og umhverfismál, gróðursetningu o.fl. 
 4)  Tímabundið eru tvö stöðugildi til viðbótar vegna átaksverkefnis 

       í samstarfi við Vinnumálastofnun. 
  

Heimild:  Viðkomandi sveitarfélög 

Tafla 67 sýnir fjölda stöðugilda í þjónustumiðstöðvum hjá samanburðar 
sveitarfélögunum í mars 2013 og fjölda íbúa á hvert stöðugildi. 

Eins og taflan sýnir er nokkuð mismunandi hjá þessum sveitarfélögum hvað mörg 
stöðugildi eru við þjónustumiðstöðvar þessara sveitarfélaga.  Flest eru stöðugildin sjö 
hjá Sveitarfélaginu Hornafjörður.  Næst flest eru þau hjá Fjallabyggð, eða fimm.  Fæst 
eru stöðugildin tvö, hjá Fljótsdalshéraði og Dalvíkurbyggð.  Dalvíkurbyggð rekur ekki 
hefðbundna þjónustumiðstöð heldur eru þessi stöðugildi vegna veitna. 

Þegar fjöldi íbúa á hvert stöðugildi í þjónustumiðstöð er skoðaður hafa tvö af þessum 
sveitarfélögum  færri íbúa á hvert stöðugildi en Fjallabyggð.  Hjá Fjallabyggð eru 407 
íbúar á hvert stöðugildi. Meðaltalið fyrir þessi sveitarfélög eru 539,8 íbúar á hvert 
stöðugildi.  Væri Fjallbyggð með sama fjölda á hvert stöðugildi og meðaltalið er væru 
3,8 stöðugildi í þjónustumiðstöðinni samanborið við fimm eins og þau eru nú.  

BÆJARSKRIFSTOFUR FJALLABYGGÐAR 

Fjallabyggð rekur bæjarskrifstofur bæði á Ólafsfirði og Siglufirði.  Skrifstofurnar eru 
opnar frá kl. 9:30 til 12:00 og svo frá kl. 13:00 til 15:00.  Símsvörun er frá kl. 9:00 til 15:00.  
Starfsmenn á bæjarskrifstofu mæta til vinnu á bilinu kl. 7.30 til 8:20 og ljúka vinnudegi 
í samræmi við það.  Sumir starfsmannanna taka hálfa klukkustund í mat, aðrir 
klukkustund. 

Á skrifstofunni á Siglufirði er launafulltrúi, bókari, skrifstofu- og fjármálastjóri og 
móttökuritari.  Á skrifstofunni á Ólafsfirði eru aðalbókari, gjaldkeri og skjalastjóri.  
Skjalastjórinn er tvo daga í viku á Siglufirði.  Stefnt er að því að hann verði þar þrjá 
daga í viku. 

Af öðru föstu starfsliði á bæjarskrifstofunum eru tveir starfsmenn á tæknideild sem eru 
á Siglufirði og félagsmálastjóri.  Umhverfisfulltrúi er með sína aðal starfstöð á 
Ólafsfirði.  Einnig fræðslu- og menningarfulltrúi, íþrótta- og tómstundafulltrúinn og  
starfsmaður félagsmáladeildar.  Starfsmenn skrifstofanna hafa síðan viðveru á hvorum 
stað eftir verkefnum. 

Aðal starfstöð bæjarstjóra er í ráðhúsinu á Siglufirði.  Hann er síðan með fasta viðveru 
á bæjarskrifstofunni á Ólafsfirði á miðvikudögum. 

Aðalbókari annast aðallega skráningu í bókhald og afstemmingar.  Bókari skráir 
reikninga inn í samþykktarkerfi. 

Reikningar eru samþykktir vélrænt í gegnum vefuppáskriftarkerfi.  Þegar 
forstöðumenn samþykkja reikninga þá lykla þeir suma þeirra, þ.e. skrá inn 
bókhaldslykla. Forskráning er í orku- og símareikningum.   
Aðalbókari yfirfer bókanatillögur og bókar endanlegan reikning, eftir að skrifstofu- og 
fjármálastjóri hefur greiðslusamþykkt þá reikninga sem eru yfir viðmiðunarmörkum. 
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Þegar fjárheimild er uppurin verður lykillinn rauður, sem skráð er á.  Í gegnum 
vefuppáskriftarkerfið sjá forstöðumenn stöðu sinna eininga frá degi til dags miðað við 
fjárhagsáætlun og geta skoðað gögn á bak við reikningafærslur.  

Gjaldkeri annast reikningagerð og greiðslur ásamt aðkomu að 
húsaleigubótaútreikningi og innheimtu.  Einnig innlestur á viðskiptakröfugreiðslum. 

Nokkuð hefur verið um að afskrifa hefur þurft reikninga sem gæti verið að vegna þess 
að eftirfylgni með greiðslu reikninga er ekki nógu öflug.  Ákvörðun hefur verið tekin 
um að fela innheimtufyrirtæki eftirfylgni allra viðskiptakrafna.  Fasteignagjöld hafa 
verið innheimt með slíkri aðstoð. 

Hægt er að greiða reikninga á bæjarskrifstofunum.  Hins vegar er frekar sjaldgæft að 
fólk komi á skrifstofu til að greiða reikning.  Fólk kemur frekar til að semja um skuldir.  
Mörg sveitarfélög eru hætt að taka við greiðslum reikninga á bæjarskrifstofu. 

Starfsmaður í afgreiðslu á bæjarskrifstofunni á Siglufirði hefur haldið utan um  
verkbókhald þjónustumiðstöðvar auk þess að annast símsvörun.  Jafnframt hefur 
afgreiðslan á Siglufirði séð um að skrá mál (póst) inn í málakerfið.  Skjalastjórinn sér 
um það á Ólafsfirði. 

Ef mikið er um hringingar í grunnskólann svarar afgreiðslan á bæjarskrifstofunni 
einnig í símann fyrir hann.  

Skjalastjóri/ritari hefur umsjón með skjalavörslu og skjalastjórnun Fjallabyggðar.  
Hann hefur umsjón með móttöku skjala sem berast bréflega, skönnun þeirra, 
skráningu í skjalavistunarkerfi/málaskrá og vistun frumrita í skjalasafni 
sveitarfélagsins.  Hann aðstoðar bæjarstjóra við boðun funda, fjölföldun efnis og 
dreifingu fylgigagna til bæjarfulltrúa. 

Skrifstofu- og fjármálastjóri kemur að  stjórnsýslu og fjármálum.  Hann starfar  með 
öllum deildum varðandi fjármálin.  Flæðið er þvert á allar deildir. 

Launafulltrúi hefur umsjón með launavinnslu sveitarfélagsins. Hann er einnig 
bæjarstjóra, skrifstofustjóra og forstöðumönnum til ráðgjafar um launasetningu nýrra 
starfsmanna og sér um að útbúa ráðningarsamninga. Launafulltrúi vinnur 
launaáætlanir sveitarfélagsins í samráði við forstöðumenn og deildarstjóra.  
Hann veitir starfsmönnum upplýsingar um launakjör þeirra og  launatengd réttindi, 
áunnin orlofsréttindi og nýtingu þeirra, auk upplýsinga um veikindaréttindi og 
nýtingu þeirra. 

Launafulltrúi safnar launaupplýsingum og vinnuskýrslum fyrir hvert launatímabil frá 
umsjónarmönnum málaflokka og forstöðumönnum stofnana sveitarfélagsins.  Hann 
hefur umsjón með skráningu upplýsinga um vinnutíma starfsmanna samkvæmt 
samþykktum vinnuskýrslum og heldur utan um fjarvistir.  Hann er einnig ábyrgur 
fyrir útreikningi og greiðslum launa og launatengdra gjalda og skýrslugerð því 
tengdri. 

Launafulltrúi hefur umsjón með skráningu orlofsdaga, útreikningi orlofsréttinda og 
útgáfu orlofsyfirlits.  Hann hefur einnig umsjón með skráningu veikindafjarvista og 
útreikningi á veikindarétti starfsmanna.  

Forstöðumenn stofnana afhenda launafulltrúa launaskýrslur. Bæjarstjóri fer yfir 
launaskýrslur hafnarstarfsmanna, skrifstofu og fjármálastjóra sem og deildarstjóra 
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tæknideildar.  Skrifstofu- og fjármálastjóri fer yfir aðrar launaskýrslur.  Skrifstofu- og 
fjármálastjóri fær launaútborgunarlista til skoðunar fyrir útborgun.  Í fyrstu viku eftir 
útborgun fá forstöðumenn og deildarstjórar launayfirlit til skoðunar og bæjarráð um 
svipað leyti.  Launaáætlun ársins er útfærð á hvern mánuð í samráði við forstöðumenn 
við gerð fjárhagsáætlunar.  Unnið er að hagkvæmri útfærslu/lausn sem býður upp á 
að forstöðumenn geti staðfest launaútreikning áður en til greiðslu kemur. 

Þegar launakeyrslan er tilbúinn þá hefur hún ekki verið yfirfarin af öðrum en 
launafulltrúa áður en laun eru greidd.  Forstöðumenn hafa ekki fengið þær til 
yfirlestrar. 

Allir forstöðumenn eru á fastri yfirtíð en skila launskýrslum fyrir hvern mánuð.  
Yfirleitt er ekki greitt umfram fasta yfirtíð en þó hefur komið fyrir að það hafi verið 
gert. 

Skrifstofu- og fjármálastjóri hefur séð um að flagga þjóðfánanum þegar þess þarf á 
Siglufirði.  Á Ólafsfirði hefur aðalbókarinn séð um það.  Væri mögulegt að fá eldri 
borgara til að sjá um þetta á hvorum stað gegn vægu gjaldi? 

Rætt hefur verið um að vera með sérstakan launalið vegna langvarandi veikinda 
starfsmanna almennt fyrir alla starfsmenn sveitarfélagsins. 

 Tafla 68:  Launaútgjöld vegna bæjarskrifstofu Fjallabyggðar árin 2011 og 2012 

 
2012 

 
2011 

 

Hlutfallsleg  

 
Starfsmenn 

 
Starfsmenn 

 

breyting 

Mánaðarlaun 33.646.188 
 

33.249.007 
 

1,2% 

Yfirvinna 12.118.261 
 

11.232.813 
 

7,9% 

Ræsting 2.498.800 
 

2.212.265 
 

13,0% 

Eingreiðsla 215.815 
 

381.630 
 

-43,4% 

Desemberuppbót 689.959 
 

664.392 
 

3,8% 

Orlofsuppbót 319.691 
 

305.134 
 

4,8% 

Orlof  1.990.313 
 

1.795.146 
 

10,9% 

Önnur laun 4.294.324 
 

3.953.006 
 

8,6% 

Samtals  55.773.351 
 

53.793.393 
 

3,7% 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 68 sýnir skiptingu launa hjá bæjarskrifstofu Fjallabyggðar árin 2011 og 2012.  Eins 
og taflan sýnir hækkuðu laun samtals  á milli áranna um 3,7%.  Mánaðarlaun hækkuðu 
um 1,2%.  Hins vegar hækkuðu laun vegna yfirvinnu um 7,9%.  Yfirvinna sem hlutfall 
af mánaðarlaunum var 36%. 
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Tafla 69:  Stöðugildi á bæjarskrifstofum hjá samanburðar sveitarfélögunum í janúar 
2013 

 

Heimild:  Viðkomandi sveitarfélag 

Tafla 69 sýnir fjölda stöðugilda á bæjarskrifstofum hjá samanburðar sveitarfélögunum í 
janúar 2013.   

Eins og taflan sýnir er nokkuð mismunandi hversu mörg stöðugildi eru á 
bæjarskrifstofunum hjá samanburðar sveitarfélögunum.  Hafa ber í huga að þjónustan, 
sem veitt er, getur verið mismunandi sem getur skýrt að einhverju leyti þennan 
mismun.  Flest eru stöðugildin hjá Norðurþingi, eða 11,75.  Næst flest eru stöðugildin 
hjá Fjallabyggð, eða 8.  Fæst eru stöðugildin hjá Sveitarfélaginu Ölfus en þar eru þau 
fjögur. 

Þegar fjöldi íbúa á hvert stöðugildi á bæjarskrifstofum samanburðar sveitarfélaganna 
eru skoðuðu eru tvö sveitarfélög með færri íbúa en Fjallabyggð.  Flestir eru íbúarnir hjá 
Sveitarfélaginu Ölfus, eða 482,5 íbúar.  Til samanburðar eru 254,4 íbúar hjá Fjallabyggð.  
Meðaltal þessara sveitarfélaga er 318,6 íbúar. 

Í viðræðum við starfsmenn kom fram að ýmis konar óhagræði fylgdi því að vera með 
bæjarskrifstofuna á tveimur stöðum.  Þó voru undantekningar á því.  

HAFNARSJÓÐUR FJALLABYGGÐAR 

Hafnarmannvirki eru bæði á Siglufirði og Ólafsfirði.  

Bæjarstjóri er hafnarstjóri.  Við höfnina starfa þrír starfsmenn, þar af er einn 
yfirhafnarvörður.  Tveir eru með aðalstarfstöð við höfnina á Siglufirði og einn á 
Ólafsfirði. 

Launkjör starfsmanna á Siglufirði og þess sem er á Ólafsfirði eru ekki þau sömu.  
Starfsmenn á Siglufirði eru með álag á grunnlaun sem er m.a. vegna bakvakta.  Þeir eru 
með fasta yfirtíð sem nær yfir alla yfirtíð vegna annarrar vinnu en vegna vigtunar. 

Starfsmaður við höfnina á Ólafsfirði fær ekki álag né fasta yfirtíð eins og 
starfsmennirnir við höfnina á Siglufirði.  Hann fær greitt fyrir bakvaktir og öll útköll.  

Fari vigtun fram eftir kl. 18:00 á virkum dögum og um helgar þarf viðskiptavinurinn 
að greiða sérstakt tímagjald fyrir.  Aukagjald fyrir vigtun á Ólafsfirði um helgar er ekki 

Fjöldi íbúa 

1. janúar 

2012

Bæjar/ 

sveitar-

stjóri

Fjármála-/ 

skrifstofustjóri 

/bæjarritari

Bók-

hald

Launa-

bók-

hald

Inn-

heimtu-

fulltrúi

Gjald-

keri/fjárm.f

ltr.

Upp-

lýsinga-

fulltrúi

Af-

greiðslu- 

ritari

Þjónustu-

fulltrúi/    

skjalavarsla

Kerfis-

stjóri

Ferðamála-

/markaðs- og 

kynningarf.

Sam-

tals

Fj. Íbúa á 

hvert 

stöðugildi

Norðurþing 2.884 1 1 3 1,5 1,25 1 3 11,75 245,4

Grindavíkurbær 2.830 1 1 1,5 0,75 0,7 1 1 1 7,95 356,0

Sveitarfélagið Álftanes 2.419 1 1 1 0,5 0,5 0,5 4,50 537,6

Hveragerðisbær 2.283 1 1 1 0,5 1 0,5 5,00 456,6

Sveitarfélagið Hornafjörður 2.143 1 1 1 1 0,5 1 1 1 7,50 285,7

Fjallabyggð 2.035 1 1 2 1 0,25 0,75 2 8,00 254,4

Sveitarfélagið Ölfus 1.930 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4,00 482,5

Dalvíkurbyggð 1.900 1 1 1 1 0,3 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 7,80 243,6

Rangárþing eystra 1.741 1 1 1 1 0,5 0,8 0,5 1 6,80 256,0

Snæfellsbær 1.737 1 1 1 1 1 5,00 347,4

Sandgerði 1.672 1 1 1,2 1 0,5 1 5,70 293,3

Samtals 23.574 74,0 318,6
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innheimt fari vigtunin fram á tímabilinu kl. 16:00 til 18:00 annað hvort á laugardegi eða 
sunnudegi. 

Hafnarstarfsmennirnir skipta með sér bakvöktum og eru þriðju hverja viku á 
bakvöktum.  Taka sjö daga bakvakt í einu.   

Á Siglufirði skipta starfsmennirnir með sér vinnutímanum þannig að  annar byrjar kl. 
8:00 og er til kl. 17.  Hinn kemur kl. 13:00 og er eins lengi og þarf á kvöldin, en gert er 
ráð fyrir átta klukkustunda vinnutíma.  Sá sem kemur kl. 13:00 tekur bakvaktina þegar 
hún fellur til hjá þeim á Siglufirði.  Þeir fá ekki álag ofan á vikulegan vinnutíma á 
tímabilinu frá kl. 17:00 til 21:00.  Gert er ráð fyrir að það sé hluti af 40% álaginu sem 
greitt er ofan á mánaðarlaun. 

Vegna vigtunar sem fer fram eftir kl. 18 :00 á virkum dögum og um helgar er innheimt 
sérstakt gjald fyrir hverja klukkustund.  Gjaldið er 4.885 kr. auk virðisaukaskatts.  
Starfsmennirnir á Siglufirði fá yfirtíð greidda fyrir vigtun sem fer fram eftir kl. 21:00 og 
til kl. 8:00 næsta dag og um helgar.    

Lóðsskylda er ekki við höfnina og á hún ekki lóðsbát.  Komi til þess að óskað sé eftir 
lóðsbát hefur höfnin fengið þá þjónustu frá björgunarsveitinni.  Frekar sjaldan er óskað 
eftir lóðs.  

Björgunarsveitin mannar bátinn en starfsmaður hafnarinnar fer með til að fara um borð 
í viðkomandi skip.  Höfnin hefur innheimt fyrir bátinn en fær síðan reikning vegna 
hans frá björgunarsveitinni.  Jafnframt innheimtir höfnin ákveðið gjald fyrir lóðsinn. 

Höfnin á engin tæki.  Þjónustumiðstöð bæjarins vinnur mikið fyrir höfnina.  Verktaki 
annast snjómokstur.  

Starfsmenn hafnarinnar handskrifa fyrst yfirlit yfir alla veitta þjónustu, sem 
yfirhafnarvörður síðan færir í excel skjal.  Excelskjalið er síðan sent á bæjarskrifstofuna 
sem gerir reikninga fyrir höfnina og sendir þá út.  Það er gert á tveggja mánaða fresti. 

Daglegur vinnutími starfsmanns við höfnina á Ólafsfirði er frá kl. 8:00 til 17:00.  Bátar 
eru yfirleitt komnir að landi fyrir kl. 17:00 á Ólafsfirði.  Þjónustan á Ólafsfirði er svo til 
eingöngu við dagróðrabáta.  Ekki hefur verið rukkað aukalega fyrir vigtun sem fram 
fer fyrir kl. 18:00 en starfsmaðurinn fær greidda yfirtíð frá kl. 17:00 ef um það er að 
ræða.  

Sú hefð hefur skapast á Ólafsfirði að opið hefur verið fyrir landanir á tímabilinu frá kl. 
16:00 til 18:00 annað hvort á laugardegi eða sunnudegi.  Útgerðin hefur ekki greitt 
aukalega fyrir þessa vigtun en starfsmaðurinn hefur fengið greiddar tvær 
klukkustundir í yfirtíð, sbr. hér að framan. 

Á bilinu 10 til 15 smábátar eru gerðir út frá Ólafsfirði yfir vetramánuðina og um 30 yfir 
sumarmánuðina. 

Sex til 10 skip landa reglulega á Siglufirði að stærð frá 200 upp í 1.400 tonn.  
Frystitogarar koma einu sinni í mánuði, þeir eru tveir.  Hin skipin landa vikulega nema 
eitt sem landar tvisvar í viku eins og staðan er núna. 
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Tafla 70:  Laun vegna Hafnarsjóðs Fjallabyggðar árin 2011 og 2012 

 
2012 2011 

 
Starfsmenn Starfsmenn 

Mánaðarlaun 12.966.148 11.936.860 

Yfirvinna 5.798.266 5328315 

Vaktaálag 2.321.216 3.059.249 

Eingreiðsla 75.000 166.535 

Ræsting 121.576 112.864 

Orlofsuppbót 111.000 108.000 

Desemberuppbót 257.700 242.566 

Orlof  1.422.324 1.401.146 

Bifreiðastyrkur 96.050 
 Önnur laun 284.897 301.290 

Samtals  23.454.177 22.656.825 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 70 sýnir skiptingu launa hjá hafnarsjóði árin 2011 og 2012.  Launin hækkuðu um 
3,5% á milli áranna 2011 og 2012.  Yfirvinna og vaktaálag var 62,6% sem hlutfall af 
mánaðarlaunum árið 2012 og 70,3% árið 2011.  Þetta hlutfall telst nokkuð hátt. 

Tafla 71:  Landanir og landaður afli í Fjallabyggð árin 2008 til 2012 

 
Ólafsfjörður 

 
Siglufjörður 

 
Samtals 

Ár Tonn Landanir 
 

Tonn Landanir 
 

Tonn Landanir 

2008 4.846 730 
 

6.492 1.738 
 

11.338 2.468 

2009 4.365 852 
 

9.646 2.305 
 

14.011 3.157 

2010 4.184 886 
 

9.585 2.323 
 

13.769 3.209 

2011 3.401 755 
 

11.620 2.428 
 

15.021 3.183 

2012 1.381 772 
 

15.471 2.207 
 

16.852 2.979 

Heimild:  Yfirhafnarvörður 

Tafla 71 sýnir fjölda landana og landaðan afla í Fjallabyggð árin 2008 til 2009. 

Eins og taflan sýnir fer fjöldi landana hæst á Ólafsfirði árið 2010, eða 886 landanir.  
Hins vegar dregst landaður afli nokkuð saman.  Hann var mestur árið 2008, eða 4.846 
tonn en var 1.381 tonn árið 2012. 

Landanir voru flestar á Siglufirði á þessum tímabili árið 2011, eða 2.428.  Hins vegar 
var landaður afli mestur árið 2012, eða 15.471 tonn samanborið við að hann var 6.492 
tonn árið 2008, eða aukning um 138%. 
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Tafla 72:  Hlutfallsleg skipting landana og landaðs afla á milli Ólafsfjarðar og 
Siglufjarðar árin  2008 til 2012 

Ár Ólafsfjörður 
 

Siglufjörður 

  Tonn Landanir 
 

Tonn Landanir 

2008 42,7% 29,6% 
 

57,3% 70,4% 

2009 31,2% 27,0% 
 

68,8% 73,0% 

2010 30,4% 27,6% 
 

69,6% 72,4% 

2011 22,6% 23,7% 
 

77,4% 76,3% 

2012 8,2% 25,9% 
 

91,8% 74,1% 

Heimild:  Yfirhafnarvörður 

Tafla 72 sýnir hlutfallslega skiptingu á löndunum og lönduðum afla í Fjallabyggð árin 
2008 til 2012 á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar. 

Eins og taflan sýnir hefur hlutfall landana í Ólafsfirði lækkað lítilega  á árunum 2008 til 
2012.  Hins vegar lækkar hlutfallið verulega hvað landaðan afla varðar.  Fer úr 42,7% 
árið 2008 til 8,2% árið 2012. 

Tafla 73:  Landaður afli og landanir í Fjallabyggð í hverjum mánuði árið 2012 

 
Ólafsfjörður 

 
Siglufjörður 

 
Samtals 

Ár Tonn Landanir 
 

Tonn Landanir 
 

Tonn Landanir 

Janúar 268 27 
 

753 100 
 

1.021 127 

Febrúar 16 31 
 

1.226 98 
 

1.242 129 

Mars 306 108 
 

1.336 175 
 

1.642 283 

Apríl 108 149 
 

979 224 
 

1.087 373 

Maí  315 111 
 

1.082 322 
 

1.397 433 

Júní  41 110 

 
1.353 302 

 
1.394 412 

Júlí 45 102 

 
2.005 368 

 
2.050 470 

Ágúst 23 44 

 
1.618 215 

 
1.641 259 

September 16 27 

 
1.085 113 

 
1.101 140 

Október 238 51 

 
1.857 136 

 
2.095 187 

Nóvember 3 7 

 
1.032 66 

 
1.035 73 

Desember 2 5 

 
1.145 88 

 
1.147 93 

Samtals 1.381 772 
 

15.471 2.207 
 

16.852 2.979 

Heimild:  Yfir hafnarvörður 

Tafla 73 sýnir landanir og landaðan afla í Fjallabyggð árið 2012 skipt á milli hafnanna 
og mánuða. 

Eins og taflan sýnir eru landanir flestir á Ólafsfirði á tímabilinu mars til júlí.  Á öðrum 
tíma eru landanir innan við 50 nema í október þegar þær voru 51.  Fæstar voru 
landanirnar í desember, fimm, og sjö í nóvember. 

Alla mánuðina nema febrúar, nóvember og desember eru landanir á Siglufirði í 
hverjum mánuði 100 og yfir 100 landanir.  Þær voru flestar í júlímánuði, eða 368. 
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Rekstrarafkoma hafnarsjóðs var jákvæð bæði árin 2011 og 2012.  Handbært fé var 
jákvætt um 36,3 millj. kr. árið 2012 og stóð alveg undir fjárfestingum og afborgunum 
lána.  Það sama var árið 2011. 

Tafla 74:  Skuldir hafnarsjóðs Fjallabyggðar í árslok 2012 

Lífeyrisskuldbinding 32.631.236 

Langtímalán við aðalsjóð 77.340.895 

Skammtímaskuldir aðrar en afborganir 3.305.151 

Samtals 113.277.282 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 74 sýnir skuldir hafnarsjóðs Fjallabyggðar í árslok 2012.  Eins og taflan sýnir voru 
engar langtíma skuldir við lánastofnanir í árslok 2012.  Langtímaskuldir samtals að 
upphæð 77 millj. kr. eru allar við aðalsjóð. 

VEITUSTOFNUN FJALLABYGGÐAR 

Ársreikningur Veitustofnunar Fjallabyggðar nær yfir vatnsveitu, fráveitu og 
þjónustumiðstöð.  Ekki er hægt að sjá hvort vatnsskattur og fráveitugjöld standi undir 
rekstri þessara veitna.  Það er mat skýrsluhöfundar að betur  færi betur á því að hafa 
rekstur veitna aðskilinn frá rekstri þjónustumiðstöðvar í reikningi sveitarfélagsins.   
Leggja ber áherslu á að vatnsskattur og holræsagjöld standi undir rekstri þessara 
stofnana. 

Samkvæmt ársreikningi ársins 2012 var mikill halli á rekstri Veitustofnana 
Fjallabyggðar, eða 32,2  millj.  Hluta þessa halla má líklega rekja til reksturs 
þjónustumiðstöðvar. 

Handbært fé frá rekstri var jákvætt um 6,1 millj. kr. árið 2012.  Hins vegar voru 
fjárfestingar fyrir 18,7 millj. kr. og afborganir  23,8 millj. kr. eða samtals 42,5 millj. kr.  
Því var fjárvöntun og lagði aðalsjóður veitustofnun til 33,4 millj. kr. sem fært var sem 
hækkun skuldar veitustofnana við aðalsjóð. 

Tafla 75:  Skuldir Veitustofnunar Fjallabyggðar í árslok 2012 

 

Skammtímalán Langtímalán Samtals 

Veitustofnun Fjallabyggðar 234.995.127 417.307.315 652.302.442 

Heimild:  Fjallabyggð 

Tafla 75 sýnir skuldir Veitustofnunar Fjallabyggðar í árslok 2012.  Skuldirnar eru allar 
við aðalsjóð, samtals 652 millj. kr.  Spyrja má hversu raunhæf þessi skuld sé.  Einnig er 
spurning, ef hluti af skuldaaukningunni er vegna rekstrar þjónustumiðstöðvar, hvort 
raunhæft sé að færa það til skuldar í bókum bæjarfélagsins og þá sem skuld veitna við 
aðalsjóð. 

Það er mat skýrsluhöfundar að  taka þurfi rekstur veitna til endurskoðunar þannig að 
tryggt verði að tekjur standi undir útgjöldum, greiðslu lána og nýframkvæmdum.  Í 
þeirri endurskoðun verði rekstur þjónustumiðstöðvarinnar skoðaður einnig.  
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ÍBÚÐASJÓÐUR FJALLABYGGÐAR 

Á vegum sveitarfélagsins eru 36 leiguíbúðir og 30 smáíbúðir fyrir aldraða í Skálahlíð.  
Gengið var frá sölu á þremur íbúðum á árinu 2012 og er gert ráð fyrir að árið 2013 
seljist fjórar íbúðir.   Leggja ber áherslu á að þessar íbúðir bera lága vexti, sumar hverjar 
1%.  Vegna þess verður að gera kröfu til þess að Íbúðalánasjóður núvirði eftirstöðvar 
lána komi til sölu á þessum íbúðum og uppgreiðslu á lánunum.  Ljóst er að lán, sem 
bera jafn lága vexti, eru ekki að jafnvirði þau sömu og lán sem bera mun hærri vexti. 

Samkvæmt upplýsingum frá Fjallabyggð er leigður fermeter í þessum íbúðum á 882,04 
kr. 

Samkvæmt ársreikningi Íbúðasjóðs Fjallabyggðar 2012 var tap á rekstri sjóðsins upp á 
20,1 millj. kr. fyrir framlag frá aðalsjóði sem var 17,9 millj. kr.   Gjaldfærð eru 
launaútgjöld að upphæð 6,4 millj. kr.  Í skýringum segir að jafnaði hafi verið eitt 
stöðugildi hjá íbúðasjóði.  Samkvæmt þeim upplýsingum sem skýrsluhöfundur hefur 
fengið er um að ræða 1,3 stöðugildi sem er vegna íbúða fyrir aldraðra.  Um er að ræða 
umsjón, ræstingu o.s.frv.  Spurning er hvort ekki færi betur á því að færa þennan 
kostnað undir félagsmál en ekki hjá íbúðasjóði. 

Í sjóðstreymisyfirlitinu kemur fram að tap var á sölu eigna að upphæð 9,3 millj. kr. og 
afborganir lána voru 46,5 millj. kr. sem væntanlega er að hluta til vegna seldra eigna. 

Með framlagi frá aðalsjóði að upphæð 17,9 millj. kr. og söluandvirði seldra íbúða var 
hægt að standa skil á afborgunum langtímalána. 

Ljóst er að rekstur Íbúðasjóðs Fjallabyggðar hefur verið nokkur byrði á rekstri aðalsjóðs 
undanfarin ár.   

SKIPURIT FJALLABYGGÐAR OG NEFNDIR 

Samkvæmt skipuriti fyrir Fjallabyggð er gert ráð fyrir að stjórnsýsla bæjarfélagsins 
skiptist í sex deildir.  Yfir hverri deild er fulltrúi eða deildarstjóri og er bæjarstjóri 
þeirra næsti yfirmaður.  Forstöðumenn hverrar deildar eru sem hér segir:  Skrifstofu- 
og fjármálastjóri, félagsmálastjóri, íþrótta- og tómstundafulltrúi, fræðslu- og 
menningarfulltrúi, skipulags- og byggingarfulltrúi og markaðs-, kynningar- og 
atvinnufulltrúi.  Deildarstjórarnir eru núna fimm.  Markaðs-, kynningar- og 
atvinnufulltrúi er ekki starfandi. 
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 Mynd 3:  Skipurit Fjallabyggðar 

 
 
Heimild:  Fjallabyggð 
 

Mynd 3 sýnir gildandi skipurit fyrir Fjallabyggð. 

Eins og kemur fram á myndinni heyrir rekstur skólamála beint undir bæjarstjóra.  
Fræðsluþátturinn, sérfræðiþjónusta og eftirlit með skólastarfinu heyrir undir fræðslu- 
og menningarfulltrúa. 

Nefndir og stjórnir fyrir utan bæjarstjórn og bæjarráð eru sjö, auk barnaverndarnefndar 
sem starfar sameiginlega með Dalvíkurbyggð.   Auk þessa skipar bæjarstjórn fulltrúa í 
nefndir og stjórnir á vettvangi samstarfs með öðrum sveitarfélögum og/eða öðrum 
aðilum.  Nefndirnar og stjórn sem fara eingöngu með málefni bæjarins eru sem hér 
segir fyrir utan bæjarráð og bæjarstjórn: 

 Atvinnu- og ferðamálanefnd 

 Félagsmálanefnd 

 Frístundanefnd 

 Fræðslunefnd 

 Menningarnefnd 

 Skipulags- og umhverfisnefnd 

 Hafnarstjórn 

 Barnaverndarnefnd sem starfar með Dalvíkurbyggð 

Auk þessa starfa kjörstjórnir í kringum kosningar. 
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Tillögur 
Skuldir sveitarfélagsins 

1.    SKULDIR B-HLUTA STOFNANA VIÐ AÐALSJÓÐ 

Lagt er til að kannað  verði hversu raunhæfar kröfur aðalsjóðs á B-hluta stofnanir 
eru.  Þær kröfur, sem ekki eru taldar innheimtanlegar, verði afskrifaðar. 

Ef skuldir B-hluta stofnana eru ekki innheimtanlegar gefa þær ekki rétta mynd af 
eiginfjárstöðu aðalsjóðs.  Til að fá fram rétta stöðu  er mikilvægt að það verði leiðrétt.  

Svo til eingöngu er um að ræða skuld Veitustofnunar Fjallabyggðar við aðalsjóð.  Í 
árslok 2012 voru skuldir hennar við aðalsjóð samtals 652 millj. kr. 

2.    REKSTUR B-HLUTA STOFNANA VERÐI GERÐUR SJÁLFBÆR 

Lagt er til að lögð verði áhersla á að gera rekstur allra B-hluta stofnana sjálfbæran. 

Leggja ber áherslu á að rekstur allra B-hluta stofnana sé sjálfbær.  Um er að ræða 
rekstrarafkomu Veitustofnunar Fjallabyggðar og Íbúðasjóð Fjallabyggðar.  Þannig að 
aðalsjóður þurfi ekki að leggja þeim  til fé árlega.  Það verði gert annað hvort með því 
að auka tekjur, lækka rekstrarútgjöld og/eða selja eignir. 

3.    LANGTÍMASKULDIR 

Lagt er til að kanna hvort hægt sé að endurfjármagna eldri lán með hagstæðari 
kjörum. 

Mikill munur getur verið á kjörum þeirra lána sem í boði eru.  Fyrir sveitarfélög hafa 
kjör á lánum hjá Lánasjóði sveitarfélaga reynst hagstæðari en lán hjá bankastofnunum 
almennt.  Lánasjóðurinn býður nú (apríl 2013) lán til 2024 sem bera 2,65% vexti ásamt 
verðtryggingu og lán til 2034, sem bera 3,35% vexti.  Þetta eru mun hagstæðari kjör en 
eru á þeim lánum sem sveitarfélagið er með t.d. hjá Íslandsbanka.  En þau lán bera 
5,63% vexti. 

Miðað við skuldastöðu Fjallabyggðar og rekstrarafkomu ætti sveitarfélagið að njóta 
bestu vaxtakjara á markaðnum. 

Ef hægt er að gera upp lán sem bera háa vexti er ljóst að nokkur ávinningur mun nást 
með því. 

Fjárheimild samkvæmt fjárhagsáætlun 
4.     FJÁRHEIMILDIR SAMKVÆMT FJÁRHAGSÁÆTLUN 

Lagt er til að lögð verði áhersla á það við forstöðumenn að óheimilt er  skv. 
sveitarstjórnarlögum að fara fram úr fjárheimildum skv. fjárhagsáætlun. 

Brýnt er að starfsmenn sveitarfélaga séu meðvitaðir um  að það sé ekki heimilt skv. 
sveitarstjórnarlögum að fara fram úr fjárheimildum skv. fjárhagsáætlun.  Jafnframt 
verði forstöðumönnum gert skylt að tilkynna til bæjarstjóra og/eða fjármálastjóra telji 
þeir að rekstur viðkomandi stofnunar standist ekki áætlun. 
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Verði það niðurstaðan að svo sé verði málið lagt fyrir bæjarstjórn sem síðan tekur 
ákvörðun um hvort gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun, dregið verði úr þjónustu 
til að fjárhagsáætlun standist og/eða gripið verði til annarra aðgerða. 

Lögð er áhersla á að skv. nýjum sveitarstjórnarlögum þarf þetta að gerast áður en 
útgjöld fara fram úr áætlun.  Ekki er heimilt skv. lögunum að samþykkja viðauka eftir 
á.  Jafnframt, ef útgjaldaaukning er samþykkt, er skylt skv. lögunum, að gera grein 
fyrir því hvernig henni verður mætt. 

5.    GREIÐSLUÁÆTLUN 

Lagt er til að gerð verði greiðsluáætlun fyrir hvern mánuð og hvern útgjaldalið.  
Launum í hverjum mánuði hjá hverri stofnun verði skipt niður á starfsmenn.  Þetta 
verði gert strax og fjárhagsáætlun liggur fyrir.  Síðan verði rauntölur hvers mánaðar 
bornar saman við áætlun mánaðarins. 

Með vel unninni greiðsluáætlun, sem fylgt er eftir, er hægt að koma í veg fyrir umfram 
eyðslu.  Gerð verði áætlun um laun hvers starfsmanns fyrir hvern mánuð.  Laununum 
verði skipt í föst laun og önnur laun.  Rauntölur hvers mánaðar verði síðan bornar 
saman við áætlun.  Fari t.d. launakostnaður eins starfsmanns fram úr áætlun í einum 
mánuði verði séð til þess að þau  lækki í næsta eða á næstu mánuðum þannig að 
umframgreiðslur jafnist út. 

Jafnframt verði stöðugildafjöldi, sem greitt er fyrir í hverjum mánuði hjá hverri 
stofnun, borinn saman við þann fjölda sem fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir og fram 
kemur í greinargerð með fjárhagsáætlun.  Komi fram misræmi þarna á milli verði  
strax  gripið inn í. 

Þannig verði einnig tekið á öðrum rekstrarútgjöldum.  Virðist sem svo að útgjaldaliður 
sé að fara fram úr áætlun verði strax gripið til aðgerða.  Það er ljóst að með þessu, 
miðað við reynslu annarstaðar frá, myndi nást veruleg hagræðing í rekstri 
sveitarfélagsins.  Einnig ber að leggja áherslu á greiðsluáætlanir með hliðsjón af nýjum 
sveitarstjórnarlögum. 

Ef ekki verður unnið með greiðsluáætlun eru meiri líkur en minni á því að 
fjárhagsáætlun standist ekki. 

6.    SAMÞYKKT REIKNINGA UMFRAM FJÁRHEIMILD 

Lagt er til að taka upp  það fyrirkomulag að ekki sé hægt að samþykkja reikninga 
vélrænt umfram fjárheimild skv. greiðsluáætlun.  Einnig verði sett hámark á þá 
reikninga sem forstöðumenn mega samþykkja án vitneskju bæjarstjóra og/eða 
fjármálastjóra. 

Til að virkja greiðsluáætlun enn frekar í samanburði við rauntölur er hér lagt til að 
kannað verði hvort hægt sé að vera með þannig fyrirkomulag, að ekki sé hægt að 
samþykkja reikninga ef fjárheimild er ekki til staðar.  Ef það er gerlegt verði því hrint í 
framkvæmd. 

Með þessu fyrirkomulagi verður greiðslueftirlit mjög virkt.  Þegar  fjárheimild skv. 
greiðsluáætlun er nýtt að fullu er ekki hægt að samþykkja  nýja reikninga umfram 
greiðsluáætlun og fá þá greidda.  Til að fá reikning greiddan þarf að leita til 
fjármálastjóra/bæjarstjóra og semja við hann um lausn málsins.  Með þessu 
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fyrirkomulagi verða forstöðumenn mun meðvitaðri um þær fjárheimildir sem þeir hafa 
á hverjum tíma. 

Til að styrkja eftirlitið enn frekar  verði sett hámark á þá fjárhæð sem forstöðumenn 
mega samþykkja án vitneskju bæjarstjóra og/eða fjármálastjóra. 

Leggja ber áherslu á að engir reikningar séu skráðir í bókhald sveitarfélagsins nema 
þeir séu samþykktir af viðkomandi forstöðumanni. 

7.    REGLULEGIR FUNDIR 

Lagt er til að bæjarstjóri og fjármálastjóri eigi reglulega fundi með 
forstöðumönnum, þar sem farið er yfir rauntölur í rekstri og þær bornar saman við 
áætlun.  Virðist sem svo að kostnaður sé að fara fram úr áætlun verði tekin ákvörðun 
um hvernig brugðist verði við því.  Jafnframt verði haldnir fundir með 
starfsmönnum um fjárhagsáætlun og ársreikning sveitarfélagsins ár hvert. 

Mikilvægt er að bókhaldstölur fyrir næst liðinn mánuð liggi fyrir eigi síðar en tíunda  
hvers mánaðar og forstöðumenn fái þær til sín og beri saman við áætlun.  Til að gera 
þetta enn virkara er lagt til að  bæjarstjóri og fjármálastjóri eigi reglulega fundi með 
forstöðumönnum til að fara yfir rauntölur og áætlun. 

Einnig er mikilvægt, þegar ársreikningur liggur fyrir, að  farið sé yfir hann með 
forstöðumönnum og rætt hvernig til hafi tekist og jafnvel með starfsmönnum almennt.  
Það sama verði gert þegar fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt nema þá verði rætt 
hvernig unnið skuli eftir henni.  Með því móti ættu starfsmenn að vera vel meðvitaðir 
um fjármál sveitarfélagsins. 

Einnig er mikilvægt að forstöðumenn og nefndir komi að fjárhagsáætlunargerð og gerð 
greiðsluáætlana. 

Tekjur 

8.    FASTEIGNASKATTUR 

Lagt er til að skoðað verði að hækka fasteignaskatt. 

Sveitarfélagið hefur möguleika á því að auka tekjur sínar með því að hækka álagningu 
fasteignaskatts, A-stofns, frá því sem hún hefur verið með hliðsjón af því hversu lágt 
fasteignamatið er.  Gæti þetta verið liður í því að lækka álagningarprósentu útsvars. 

9.    LÓÐARLEIGA 

Lagt er til að taka til athugunar  að hækka lóðarleigu  bæði vegna íbúðarlóða og 
vegna atvinnuhúsnæðis. 

Þessi tillaga er fram komin með hliðsjón af því að fasteignamat í sveitarfélaginu er lágt.  
Gæti þetta einnig verið liður í því að lækka útsvarsprósentuna. 
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Laun 

10.   LAUN Í VEIKINDUM  

Lagt er til að áætlað verði fyrir launum vegna langvarandi veikinda á sérstökum 
bókhaldslykli undir málaflokknum sameiginlegum kostnaði hjá sveitarfélaginu.  
Jafnframt þurfi forstöðumenn að sækja um framlag af þessum lykli til bæjarráðs 
komi upp langvarandi veikindi. 

Nokkuð hefur verið um kostnað vegna veikinda hjá sveitarfélaginu.  Mikilvægt verður 
að telja að bæjarráð fjalli um hvert einstakt mál þegar um langvarandi veikindi er að 
ræða. 

Verði farið að þessari tillögu verður ekki áætlað fyrir langvarandi veikindum hjá 
stofnunum.  Heldur verði sérstakur bókhaldslykill ætlaður vegna þessa.  Með þessu 
verða veikindamál gagnsæ.  Einnig verður ljóst hver raunverulegur kostnaður er vegna 
langvarandi veikinda starfsmanna hjá sveitarfélaginu. 

11.  YFIRVINNA 

Lagt til að sett verði á yfirvinnubann.  Yfirvinna verði eingöngu heimiluð í algjörum 
undantekningar tilfellum. Sé yfirvinna nauðsynleg þurfi samþykki annað hvort 
bæjarstjóra eða fjármálastjóra í hvert skipti.  Jafnframt verði samið þannig um fasta 
yfirtíð að hún nái yfir alla yfirvinnu og óþægindi utan vinnutíma. 

Það verður að teljast eðlilegt að sett sé bann við yfirvinnu og hún eingöngu heimiluð í 
undantekningar tilfellum. Í einhverjum tilfella þarf að endurskipuleggja  
vinnufyrirkomulag svo þetta sé hægt.  Mörg sveitarfélög heimila t.d. ekki yfirvinnu hjá 
almennum starfsmönnum í skólum og má í því sambandi nefna Garðabæ sem dæmi. 

Jafnframt er mikilvægt að sveitarfélagið móti sér stefnu um fasta yfirtíð.  T.d. verði ekki 
greidd meiri föst yfirtíð en að meðaltali er unnin í hverjum mánuði.  Jafnframt verði 
miðað við ákveðið hámark sem föst yfirtíð má vera.  T.d. gæti  algert hámark á yfirtíð 
verið  40 klst.  Einnig verði samið um yfirtíð þannig að hún nái yfir alla vinnu og 
óþægindi utan reglubundins vinnutíma.  Þannig að ekki komi til þess að greiddir séu 
yfirvinnutímar umfram fasta yfirtíð. 

12.  GREIÐSLUR INN Á ORLOFSREIKNINGA 

Lagt er til að skoðað verði með að hætta að greiða orlof inn á orlofsreikninga vegna 
þeirra starfsmanna sem hafa fasta yfirtíð, eða þeir fái ekki greidda fasta yfirtíð þegar 
orlof er tekið. 

Hér er lagt til að hætt verði í reynd að tvígreiða orlof þegar orlof er tekið.  Greiðsla 
orlofs inn á orlofsreikning er til að tryggja að þeir sem ekki hafa fasta yfirtíð haldi 
jafnaðarkaupi miðað við heilt ár í orlofsmánuði. 

Þeir sem hafa fasta yfirtíð og fá hana greidda þegar orlof er tekið ásamt því að fá greitt 
mánaðarlega orlof inn á orlofsreikning eru í reynd að fá orlofið tvígreitt.  Hér er lagt til 
að  hætta þessu.  Á s.l. ári var kostnaður vegna þessa um fjórar milljón króna auk 
launatengdra gjalda. 
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13.  BAKVAKTIR  

Lagt er til að fyrirkomulag bakvakta hjá sveitarfélaginu verði  endurskoðað þannig 
að dregið verði úr þeim. 

Hjá höfninni, þjónustumiðstöðinni og slökkviliðinu eru starfsmenn á bakvöktum eða 
ígildi bakvakta utan reglubundins vinnutíma.  Hér er lagt til að þetta fyrirkomulag 
verði tekið til endurskoðunar þannig að dregið verði úr bakvöktum.  

14.  GREIN 2.6.9 Í KJARASAMNINGI 

Lagt er til að kanna  hvort ekki sé ódýrara að viðvera starfsmanna á hverri vakt verði 
25 mínútum skemmri en umsaminn vinnutími segir til um hjá vaktavinnufólki.  
Þetta verði gert þannig að ekki þurfi að greiða sérstaklega í yfirvinnu fyrir 
umræddar 25 mínútur, skv. grein 2.6.9 í kjarasamningi, eða þá að vinnan verði 
skipulögð þannig að starfsmenn hafi reglulegan matar- og kaffitíma.  

Lögð er áhersla á að lögfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga túlkar þessa grein 
á sama hátt  og skýrsluhöfundur er að leggja hér til.  En hann segir „25 mínúturnar eru 
ekki greiddar ef vaktin er skipulögð 25 mínútum styttri en „full“ vakt og ekki ef menn 
fá matarhlé, þ.e. ef starfið er skipulagt með þeim hætti að gert sé ráð fyrir matarhléi.“ 

Lögfræðingurinn túlkar ákvæðið þannig að ef vinnan sé skipulögð þannig  að 
starfsmaðurinn fái matarhlé eigi ekki að koma til þessarar greiðslu. 

Væntanlega væri rétt að segja þessu upp með samningsbundnum uppsagnarfresti og 
tilkynna jafnframt að í framhaldinu yrði framangreind túlkun látin gilda.  Einnig væri 
rétt að hafa samráð við umræddan lögfræðing hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um 
framkvæmdina komi þetta til greina. 

15.  SAMRÆMING LAUNA  FYRIR SÖMU STÖRF

Lagt er til að greidd séu sömu laun fyrir sömu störf hjá sveitarfélaginu. 

Í nokkrum tilfellum eru starfskjör starfsmanna við sömu störf ekki þau sömu eftir því 
hvort viðkomandi vinnur þau á Ólafsfirði eða Siglufirði.  Eru þetta væntanlega mál 
sem eftir er að taka á eftir sameiningu sveitarfélaganna.  Hér er lagt til að tekið verði á 
þessu. 

16.  LAUNAKEYRSLUR SAMÞYKKTAR FYRIR ÚTBORGUN

Lagt er til að forstöðumenn fari yfir launakeyrslur viðkomandi stofnunar áður en til 
útborgunar kemur.  Jafnframt samþykki fjármálastjóri/bæjarstjóri launakeyrslur 
endanlega áður en til útgreiðslu kemur eins og verið hefur. 

Mikilvægt er að forstöðumenn fari yfir launakeyrslu viðkomandi stofnunar áður en 
laun eru greidd út.  Jafnframt að fjármálastjóri/bæjarstjóri yfirfari launakeyrsluna og 
samþykki hana. 

Bæði verða laun skoðuð og fjöldi stöðugilda í samanburði við áætlun.  Mikilvægt er að 
tala stöðugilda sé ekki að breytast á milli mánaða.  Því verði fylgt eftir að stöðugilda 
fjöldi sé í samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar. 

Hér er um stærsta útgjaldalið sveitarfélagsins að ræða, 54,9% af tekjum árið 2012.  
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Alltaf geta átt sér stað mannleg mistök og með þessu er reynt að fyrirbyggja það og 
einnig að gera forstöðumenn meðvitaðri um launaútgjöld stofnana sinna. 

Til að gera þetta framkvæmanlegt þarf að vera tryggt að upplýsingar um laun berist í 
tæka tíð til launafulltrúa.  Því verði fylgt þannig eftir að ef upplýsingar berist of seint 
verði þær að bíða til næsta mánaðar.  Forstöðumenn verði gerðir ábyrgir fyrir þessu. 

17.  HLUTFALL LAUNA AF TEKJUM SVEITARFÉLAGSINS

Lagt er til að bæjarstjórn setji sér ákveðið takmark um hlutfall launa af tekjum.  
Markmiðið verði tímasett. 

Hér er lagt til að bæjarstjórn setji sér ákveðið markmið um hlutfall launa af tekjum 
sveitarfélagsins.  Bæjarstjórn setji sér ákveðin tímamörk í þessu sambandi. 

Stöðugildi 

18.  FJÖLDI STÖÐUGILDA SAMKVÆMT FJÁRHAGSÁÆTLUN 

Lagt er til að lögð verði áhersla á að fjöldi stöðugilda hjá hverri stofnun sé í 
samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar.  Sé metið að stöðugildi þurfi að vera fleiri 
en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir þarf samþykki bæjarráðs/bæjarstjórnar fyrir því.   

Hér er verið að leggja áherslu á að fjöldi stöðugilda hjá stofnunum sé í samræmi við 
forsendur fjárhagsáætlunar.  Mikilvægt er að fjöldi stöðugilda hjá hverri stofnun sé 
tilgreindur í greinargerð með fjárhagsáætlun.  Einnig verði fjöldi stöðugilda í mánuði 
hverjum skv. launakeyrslu borinn saman við fjölda stöðugilda skv. fjárhagsáætlun.  
Samþykki bæjarráðs og/eða bæjarstjórnar þarf ef fjölga þarf stöðugildum.   

Annar rekstrarkostnaður  

19.  ÚTBOÐ 

Lagt er til að þjónustukaup svo sem tryggingar, símaþjónusta (internet tenging), 
sorphirða og snjómokstur hjá sveitarfélaginu verði boðin út reglulega.  Þetta verði 
gert a.m.k. á þriggja ára fresti. 

Lagt er til að öll innkaup á rekstrarvörum verði boðin út og leitað eftir hagstæðum 
tilboðum.  Þetta verði gert reglulega. 

Mikilvægt er að gætt sé aðhalds í öllum innkaupum og þess gætt að alltaf sé leitað eftir  
sem hagstæðustu kjörum  á hverjum tíma.  Með því að leita reglulega eftir tilboðum er 
hægt að tryggja að innkaup verði með þeim bestu kjörum sem í boði eru.  T.d. verður 
að teljast líklegt að hagstæðari tryggingar muni fást með reglulegu útboði. 

Mikilvægt er að þegar hagstæðasta tilboði hefur verið tekið verði forstöðumönnum 
gert að beina viðskiptum sínum til viðkomandi birgja. 

Hér er um hagræðingu að ræða sem hvorki kemur niður á starfsmönnum né þjónustu.  
Ef eitthvað er væri jafnvel hægt að bæta þjónustuna með þeim aðgerðum sem hér eru 
lagðar til. 
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20.  ÖRYGGISGÆSLA

Lagt er til að kanna hvort  draga megi úr kaupum á þjónustu vegna öryggisgæslu hjá 
Fjallabyggð. 

Hér lagt til að skoðað verði að draga úr kaupum á öryggisgæslu hjá sveitarfélaginu.  

21.  ORKUNOTKUN

Lagt er til að forstöðumönnum verði falið að skrá mánaðarlega alla rafmagnsnotkun 
og hitunarkostnað.  Rafmagnið verði skráð í kwst.  Síðan verði notkunin borin 
saman á milli mánaða og ára. 

Mikilvægt er að fylgst sé nákvæmlega með allri orkunotkun, hún sé skráð mánaðarlega 
og borin saman á milli mánaða og ára.  Mörg dæmi eru um það hjá sveitarfélögum, þar 
sem þetta er gert, að  komið hafi  verið  í veg fyrir óþarfa notkun á orku.  Jafnvel hafa 
sum sveitarfélög farið í að skrá orkunotkun á hvern fermetra í húsnæði og getað 
þannig borið saman notkunina á milli einstakra húsa.  Með þessu er hægt að grípa inn í 
ef  frávik koma fram. 

Félagsþjónusta og málefni fatlaðra 

22.  HEIMILISHJÁLP 

Lagt er til að starfshlutfall í heimaþjónustu verði á hverjum tíma alltaf í samræmi 
við vinnuframlag.  Einnig verði séð til starfið fari ekki þannig fram að það þurfi að 
greiða fyrir yfirvinnu. 

Hér er lagt til að þess verði gætt að starfshlutfall sem greitt er fyrir í heimaþjónustu sé 
ávalt í samræmi við vinnuframlag.  Þannig að komi til þess að dragi úr þjónustunni 
verði kannað hvort hægt sé að samræma starfshlutfallið við það þó um tímabundið 
ástand sé að ræða.   

23.  LIÐVEISLA 

Lagt er til að kanna  hvort ekki sé hægt að ráða í hlutastarf vegna liðveislu.  Hætt 
verði að greiða fyrir vinnuna í yfirvinnu.  Starfshlutfallið verði í samræmi við 
vinnuframlag. 

Hér er lagt til að skoða  hvort ekki sé hægt að ráða fólk í liðveislu í hlutastarf í stað þess 
að greiða fyrir þessa vinnu í yfirtíð. 

24.  TÓMSTUNDASTARF ALDRAÐRA OG UMSJÓN MEÐ SKÁLAHLÍÐ 

Lagt er til að stöðugildi við tómstundastarf aldraðra ásamt stöðugildum með umsjón 
og ræstingu í Skálahlíð verði tekið til endurskoðunar. 

Hér er lagt til að skoðað verði hvort fækka megi stöðugildum með því að samræma 
störf við dagvist og tómstundastarf aldraðra og umsjón og þrif í Skálahlíð.  Við umsjón 
og þrif í Skálahlíð er 1,3 stöðugildi og við dagvistina 1,54 stöðugildi, eða samtals 2,84 
stöðugildi. 
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25.  REKSTUR MÁLEFNA FATLAÐRA 

Lagt er til að þess verði gætt að þjónustu vegna málefna fatlaðra verði hagað þannig 
að tekjur, sem ætlaðar eru í málaflokkinn, standi ávallt undir útgjöldum og skili 
sveitarfélögunum framlegð.  Ef afgangur verði  af rekstrinum renni hann til 
sveitarfélaganna. 

Mikilvægt er að tekið verði á því strax í upphafi, að tekjur sveitarfélaga vegna málefna 
fatlaðra standi undir útgjöldum og skili sveitarfélögum framlegð.  Ef svo reynist ekki 
vera verði farið yfir alla verkferla og athugað hvort hægt sé að haga þjónustunni 
þannig að tekjurnar standist útgjöldin og skili sveitarfélaginu framlegð. 

Ef þetta er ekki gert núna í upphafi þess að sveitarfélögin taka málaflokkinn yfir verður 
það erfiðara þegar frá líður. 

Sveitarfélögin tóku yfir málefni fatlaðra í ársbyrjun 2011. Nú er tímabært að fara yfir 
alla ferla og sjá hvort rekstrarformið eins og því er hagað núna gengur  upp. 

26.  YFIRSTJÓRN MÁLEFNA FATLAÐRA 

Lagt er til að Fjallabyggð beiti sér fyrir því, með aðildar sveitarfélögunum, að 
yfirstjórn um málefni fatlaðra verði endurskoðuð.   Stjórnunin verði gerð 
markvissari og færð nær bæjarstjórnunum en verið hefur. 

Eins og málum er nú háttað hefur yfirstjórn málflokksins fjarlægst sveitarstjórnirnar.  
Spyrja má hvort það sé eðlilegt að þjónustuhópur skipaður félagsmálastjórum 
sveitarfélaganna hafi jafn mikil völd og  nú er.  Einnig er sett spurningamerki við 
skipan stjórnar málaflokksins. 

Með hliðsjón af þessu er hér lagt til að yfirstjórn málflokksins verði  endurskoðuð. 

 Leikskóli Fjallabyggðar 

27.  ÁLAGSGREIÐSLUR OG YFIRTÍÐ 

Lagt er til að hætt verði að greiða yfirtíð þeim starfsönnum sem mæta fyrir kl. 8:00 
og hætta eftir kl. 16:00.   Séð verði til þess að sá vinnutími rúmist innan 
dagvinnutíma viðkomandi.  Greiðist þá fyrir þann tíma dagvinnukaup með álagi 
skv. kjarasamningi fyrir kl. 8:00 en ekkert álag eftir kl. 16:00. 

Lögð er áhersla á að ekki sé greidd yfirtíð vegna opnunar og lokunar.  Gæta ber þess 
um þá starfsmenn, sem mæta fyrir kl. 8:00 og hætta eftir kl. 16:00, að sá tími rúmist 
innan dagvinnutíma þeirra.  Með því móti þarf ekki að greiða yfirtíð.  Greitt verði 
dagvinnukaup með álagi fyrir tímann fyrir kl. 8:00 en ekki þarf að greiða álag á tímann 
frá  kl. 16:00 til 17:00 ef hann rúmast innan dagvinnutíma. 

Leggja ber áherslu á að ekki sé greidd yfirtíð vegna leikskólans almennt. 

28.  FJÖLDI STARFSMANNA SEM MÆTA TIL AÐ OPNA 

Lagt er til að kanna hvort ekki megi fækka þeim starfsmönnum sem mæta til að 
opna á morgnana. 
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Hér er lagt til að kanna  hvort hægt sé að fækka þeim starfsmönnum sem mæta til að 
opna á morgnana.  Eins og nú er mætir einn starfsmaður á hverja deild.  Er mögulegt 
að fækka þannig að samtals mæti t.d. tveir til að opna á morgnana á hvorum stað?

29.  TEKJUR SEM HLUTFALL AF ÚTGJÖLDUM 

Lagt er til að bæjarstjórn setji sér ákveðið markmið um hlutfall tekna 
(leikskólagjalda og fæðiskostnað) af heildarútgjöldum leikskólans. 

Hér er lagt til að bæjarstjórn setji sér ákveðið markmið um hvað tekjur leikskólans eigi 
að vera hátt hlutfall af heildar útgjöldum viðkomandi leikskóla, t.d. 25%. 

Þessu markmiði verði náð með hagræðingu í rekstri og/eða hækkun leikskóla- og 
fæðisgjalda. 

30.  STÖÐUGILDI

Lagt er til að endurskoða fjölda stöðugilda við leikskólana.  Bæjarstjórn setji sér 
markmið um fjölda barna á hvert stöðugildi við leikskólann.  Þetta  komi skýrt fram 
í greinargerð með fjárhagsáætlun um fjölda stöðugilda á leikskólanum og því verði 
fylgt eftir.     

Hér er lagt til að stöðugildi við leikskólann verði  endurskoðuð með það að markmiði 
að fækka þeim og komið verði á meiri stöðugleika í fjölda þeirra á milli mánaða og ára. 

Þessu verði m.a. náð með því að bæjarstjórn setji sér ákveðið markmið um fjölda barna 
á hvert stöðugildi við leikskólann.  Einnig komi skýrt fram í greinargerð með 
fjárhagsáætlun hvað gert sé ráð fyrir mörgum stöðugildum og því fylgt eftir.  Þannig 
að ef þarf að fjölga þeim umfram það sem fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir þurfi að sækja 
um það sérstaklega til bæjarstjóra/bæjarráðs.  Bæjarstjórn taki síðan endanlega 
ákvörðun um fjölgun komi það til greina með vísan til 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 
138/2011. 

31.  RÆSTINGAR

Lagt er til að ræstingar hjá leikskólunum verði  endurskoðaðar og hafður sami 
háttur á í báðum húsunum.  Kannað verði hvort ekki sé hagstæðara að ræstingar fari 
fram í tímavinnu.  

Það er mat skýrsluhöfundar að það eigi að vera ódýrara fyrir sveitarfélög að annast 
ræstingar sjálf fyrir sínar stofnanir en að kaupa þessa þjónustu af verktaka.  

32.  SKRÁNING Á ORKUNOTKUN

Lagt er til að leikskólastjóra verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega. 

Þetta verði gert til að grípa tímanlega inn í, ef eitthvað hefur farið úrskeiðis við 
orkunotkun, og er  í samræmi við tillögu sem komið hefur fram hér að framan um að 
öllum forstöðumönnum verði gert að skrá orkunotkun og fylgjast með henni. 

Eins og komið hefur fram er orkukostnaður hár hjá leikskólanum miðað við 
samanburðarleikskólana. 
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33.  ÖRYGGISGÆSLA

Lagt er til að kanna hvort til greina komi að hætta að vera með þjófavarnarvöktun 
við húsnæði leikskólans á Ólafsfirði. 

Hér er lagt til að kanna  hvort mögulegt sé að draga úr öryggisgæslu, þ.e. þjófavarna 
vöktun eins og nú er á Ólafsfirði. 

Grunnskóli Fjallabyggðar 

34.  FJÖLDI STÖÐUGILDA 

Lagt er til að fjöldi stöðugilda við Grunnskóla Fjallabyggðar, bæði hvað varðar 
kennara og annað starfsfólk, verð tekinn til endurskoðunar.  Bæjarstjórn marki sér 
ákveðna stefnu um fjölda nemenda á hvert stöðugildi. 

Ætla má með hliðsjón af samanburði við sambærilega skóla, að fækka megi  
stöðugildum við skólann, a.m.k. annarra starfsmanna.  Reynt verði að vinna að því í 
gegnum starfsmannaveltu. 

Í þessu skyni marki bæjarstjórn sér ákveðna stefnu um fjölda nemenda á hvert 
stöðugildi kennara, annarra starfsmanna og stöðugilda samtals.  Horft verði til þeirra 
skóla sem koma vel út í þessum samanburði. 

35.  KENNSLA Í HVERJUM ÁRGANGI 

Lagt er til að kanna hvort mögulegt sé  að kennsla í hverjum árgangi fari fram á 
einum stað í stað þess að kenna fyrsta til og með fjórða bekk bæði á Siglufirði og 
Ólafsfirði.   

Hér er lagt til að skólahaldið verði skipulagt þannig að ekki sé verið að kenna sömu 
árgöngunum á báðum stöðum.  Með þessu væri t.d. hægt að hafa allt yngsta stigið (1.-
6. bekk) í Ólafsfirði.  Rökin fyrir því væru m.a. félagsleg fyrir nemendur og starfsfólk, 
fjárhagsleg fyrir sveitarfélagið og faglega t.d. einfaldara skipulag.  Með þessu ætti að 
vera hægt að kenna  árgöngum frekar saman.  

36.  YFIRTÍÐ ANNARRA STARFSMANNA EN KENNARA

Lagt er til að húsverðir verði einu starfsmenn skólans sem hafi fasta yfirtíð og 
tímafjöldinn verði endurskoðaður.  Jafnframt að öll vinna annarra starfsmanna en 
kennara verði endurskipulögð þannig að ekki komi til þess að greiða þurfi fyrir 
yfirtíð. 

Hér er lagt til að einungis húsverðir hafi fasta yfirtíð við skólann enda á að vera hægt 
að skipuleggja vinnu annarra starfsmanna en kennara þannig að hún rúmist innan 
dagvinnutíma.  Lögð er áhersla á að skólastarfi lýkur yfirleitt kl. 14:00.  Auðvelt á að 
vera að skipuleggja daginn þannig að öll vinna starfsmanna fari fram á dagvinnutíma 
með hliðsjón af því.  Séu veikindi verði dagurinn endurskipulagður svo  ekki þurfi að 
hafa fólk á yfirtíð vegna veikinda starfsmanna.  Í endurskipulagningu gæti m.a. falist 
að draga úr ræstingu o.s.frv. 

Þessi tillaga hér, um að hætt verði að greiða yfirtíð til annarra starfsmanna en  
húsvarða og kennara við skólann, þekkist vel hjá mörgum öðrum sveitarfélögum. 
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37.  SAMRÆMING LAUNAKJARA

Lagt er til að launakjör almennra starfsmanna við skólann verði samræmd. 

Í viðræðum við skólastjóra kom fram að launakjör sumra starfsmanna við skólann eru 
ekki alltaf þau sömu fyrir sömu störf á Ólafsfirði og Siglufirði.  Er þetta eitt af þeim 
málum sem eftir er að taka á eftir sameiningu sveitarfélaganna.   

Hér er lagt til að á þessu verði tekið. 

38.  RÆSTINGAR

Lagt er til að skólaliðar sjái alfarið um ræstingar.  Jafnframt að húsvörður hafi 
yfirumsjón með ræstingum.  

Hér er lagt til að skólaliðar annist ræsingar alfarið.  Hætt verði að ráða starfsmenn til 
ræstingar utan skólatíma.  Þetta verði skoðað samhliða fjölda stöðugilda við skólann. 

Einnig verður að teljast eðlilegt að húsvörður hafi yfirumsjón með ræstingum. 

39.  KOSTNAÐUR VIÐ KAUP Á TILBÚNUM SKÓLAMÁLTÍÐUM 

Lagt er til að kannað verði hvort hægt sé að fá verktaka um skólamáltíðir bæði á 
Ólafsfirði og Siglufirði til að lækka verðið á hverri máltíð með hliðsjón af því að 
þessi kostnaður er frekar hár miðað við það sem gerist hjá öðrum skólum og verð 
sem aðrir skólar greiða vegna stakra máltíða til verktaka annars staðar. 

Miðað við þær upplýsingar sem liggja nú fyrir er kostnaður við skólamáltíðir í 
grunnskólanum mjög hár.  Samanburðurinn kemur illa út bæði miðað við þá skóla þar 
sem nemendur matast hjá viðkomandi verktaka og þar sem maturinn kemur tilbúinn í 
skólann.  

40.  HÚSUMSJÓNARMAÐUR

Lagt er til að  húsumsjónarmenn við grunnskólann verði jafnframt 
húsumsjónarmenn við leikskólann á hvorum stað. 

Ætla verður að nokkur hagræðing sé af því að leikskólastjóri geti kallað til aðila á 
viðkomandi stað ef sinna þarf húsnæði leikskólans.  Hér er lagt til að 
húsumsjónarmenn grunnskólans hafi umsjón með húsnæði leikskólans. 

Þetta fyrirkomulag eru mörg sveitarfélög að taka upp, þ.e. að fela húsumsjónar-
mönnum í grunnskólum að hafa umsjón með fleiri húsum. 

41.  SKRÁNING ORKUNOTKUNAR

Lagt er til að húsumsjónarmanni verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega vegna 
grunnskólans.  

Með því að skrá orkunotkun t.d. í kwst.  mánaðarlega er hægt að fylgjast með ef 
eitthvað fer úrskeiðis í notkuninni.  Með þessu móti er einnig  hægt að bera saman 
notkunina á milli mánaða og ára sbr. hér að framan.  Lögð er áhersla á að þetta verði 
gert þannig að línurit sýni  niðurstöðuna.  Hér er lagt til að húsvörður annist þetta. 



   

HLH                                                                                                                                           Fjallabyggð                                                 

  

114 

Tónskóli Fjallabyggðar 

42.  SKIPULAGNING SKÓLASTARFSINS 

Lagt er til að þeir aðilar sem starfa með nemendum skólans yfir veturinn komi 
saman og skipuleggi skólastarfið áður en það hefst.  Þannig að ekki þurfi að vera að 
breyta skipulaginu yfir veturinn.  

Erfiðlega hefur gengið að fá þá aðila sem eru að vinna með börnum til að skipuleggja 
tímann sameiginlega.  Þeir aðilar sem þurfa að koma hér að eru skólarnir, 
íþróttafélögin og presturinn vegna fermingarfræðslu.  Tónlistarskólinn hefur þurft að 
breyta kennslutímum yfir veturinn vegna breytinga hjá öðrum.  Kennslan er skipulögð 
á haustin.  Það hefur síðan gengið illa að láta það ganga upp allan veturinn.  

Mikilvægt er að allir aðilar sem vinna með börnum (nemendum) komi saman á haustin 
og skipuleggi tímana saman. 

Oft kemur fyrir að nemendur geta ekki stundað allt sem þeir velja vegna þess að tímar  
skarast sem ætti ekki að þurfa. 

43.  RÆSTINGAR 

Lagt er til að ræstingar við skólann verð samræmdar.  Einnig hvort komi til greina að 
draga úr ræstingum.  

Í viðræðum við skólastjóra kom fram að fyrirkomulag ræstinga í báðum húsum 
skólans væri ekki það sama, þ.e. væri í verktöku og starfsmaður á launum hjá bænum. 
Hér er lagt til að það verði samræmt. 

Einnig kom fram í þessum viðræðum möguleiki á því að fækka ræstingadögum a.m.k. 
á hluta húsnæðisins.  Lagt er til að það verði kannað. 

Bókasafn Fjallabyggðar 

44.  OPNUNARSTÍMI BÓKASAFNA 

Lagt er til að opnunartími bókasafnanna verði endurskoðaður með það að markmiði 
að stytta hann. 

Með hliðsjón af því að nákvæm skráning liggur fyrir um hvenær bækur eru teknar að 
láni og hvenær þeim er skilað, þ.e. klukkan hvað, er hér lagt til að opnunartíminn verði 
tekinn til endurskoðunar með hliðsjón af því.  T.d. er spurt hvort ekki nægi að hafa  
opið til kl. 17:00 á báðum stöðum o.s.frv. 

Tjarnarborg, menningarhús 

45.  STARFSMAÐUR VIÐ RÆSTINGAR 

Lagt er til að kanna hvort minnka megi starfshlutfall vegna ræstinga sem nú er 50% 
starf.  Jafnframt að starfsmaðurinn heyri undir forstöðumann Tjarnarbogar og að 
forstöðumaðurinn hafi yfirumsjón með ræstingum í öllu húsinu, þ.m.t. húsnæði 
tónlistarskólans. 
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Starfsmaður við ræstingar er í 50% starfi sem þýðir að gert er ráð fyrir að hann vinni að 
jafnaði fjórar klukkustundir á dag virka daga.  Hér er lagt til að kanna  hvort það 
standist,  ef ekki verði  dregið úr starfshlutfallinu.  

Einnig er eðlilegt að hann heyri undir forstöðumann Tjarnarborgar og 
forstöðumaðurinn skrifi upp á vinnutíma starfsmannsins.  Einnig má ætla að það færi 
betur á því að forstöðumaðurinn hefði yfirumsjón með ræstingum í öllu húsnæðinu, 
þ.m.t. vegna tónlistarskólans. 

Æskulýðs- og íþróttamál 

46.  FÉLAGSMIÐSTÖÐ 

Lagt er til að starfshlutföll og vinnutilhögun í félagsmiðstöð verði tekin til 
endurskoðunar m.a. með það að markmiði að draga úr yfirvinnu. 

Hér er lagt til að vinnutilhögun í félagsmiðstöð verði hagað þannig að vinnan fari fram 
innan vikulegs vinnutíma og þá með álagi fyrir vinnu eftir kl. 17:00.  Starfshlutföll 
verði í samræmi við vinnuframlag.  Dregið verði úr yfirvinnu svo sem kostur er. 

47.  VINNUSKÓLINN 

Lagt er til að vinna verði skipulögð þannig að ekki sé yfirvinna  hjá starfsmönnum. 

Hér er lagt til að vinnuskólinn verði skipulagður þannig að ekki þurfi að greiða fyrir 
yfirtíð. 

48.  SKÍÐASVÆÐIÐ Á SIGLUFIRÐI 

Lagt er til að kanna hvort hægt sé  að fara með rekstur skíðasvæðisins aftur í útboð 
með það að markmiði að ná niður kostnaði. 

Mikilvægt er hjá sveitarfélögum sem kaupa rekstrarþjónustu eins og á skíðasvæðinu að 
útboð fari fram reglulega á þriggja til fimm ára fresti.  Útboð fór síðast fram árið 2008 
þannig að ætla má að nú sé tími komi til að bjóða út aftur og með hliðsjón af því er 
þessi tillaga sett hér fram. 

49.  ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAFULLTRÚI/FORSTÖÐUMAÐUR 

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVA  

Lagt er til að starf íþrótta- og tómstundafulltrúa og forstöðumanns íþróttamiðstöðva 
verði sameinað í eitt starf undir heitinu íþrótta- og tómstundafulltrúi. 

Með hliðsjón af umsvifum þessara starfa er hér lagt til að þau verði sameinuð í eitt starf 
undir heitinu íþrótta- og tómstundafulltrúi. 

Í þessu sambandi má nefna að þessi háttur er hafður á t.d. hjá Mosfellsbæ, 
Seltjarnarnesbæ og Hveragerðisbæ.  Hjá öllum þessum bæjarfélögum sinnir 
íþróttafulltrúi jafnframt starfi forstöðumanns íþróttamiðstöðva.  Bæði í Hveragerðisbæ 
og Mosfellsbæ eru íþróttamiðstöðvarnar tvær eins og í Fjallabyggð. 
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Íþróttamiðstöðvar í Fjallabyggð 

50.  KENNSLUTÍMI Í ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVUM 

Lagt er til að athuga  hvort ekki sé hægt að skipuleggja kennslu í 
íþróttamiðstöðvunum þannig að henni sé lokið t.d. kl. 12:00 eða 13:00 eða fyrr.  
Samhliða því verði opnunartími sundlauga endurskoðaður. 

Í viðræðum við forstöðumann íþróttamiðstöðva kom fram að nánast engin aðsókn 
almennings væri í sundlaugina um miðjan dag á virkum dögum yfir vetramánuðina.  
Einnig að lítið samráð væri á milli hans og skólans um tímasetningu á kennslu í 
íþróttamiðstöðvunum.  Suma daga væri kennsla alveg til kl. 15:00.   Vegna þess þyrfti 
að vera vakt skipuð tveimur starfsmönnum allan daginn.  Ef hægt væri að skipuleggja 
kennslu þannig að henni lyki t.d. kl. 12:00 eða 13:00 væri hægt að hafa sundlaugina 
lokaða um miðjan dag og opna síðdegis fyrir almenning.  Þannig væri hægt að loka 
íþróttamiðstöðvunum um miðjan dag á virkum dögum.  Morgunvakt gæti þá t.d. lokið 
störfum kl. 12:00 og síðdegisvakt mætti þegar opnað yrði aftur síðdegis, t.d. kl. 17:00.  Í 
stað þess eins og að nú eru  tveir starfsmenn  allan daginn. 

Opnunartími sundlauga verði endurskoðaður með það að markmiði að stytta hann frá 
því sem nú er og hafa sama daglegan opnunartíma.  

51.  VINNUFYRIRKOMULAG OG VINNA Í LOK DAGS 

Lagt er til að vinna við þrif í íþróttamiðstöðvunum verði endurskipulögð þannig að 
þrif fari að hluta til fram á sama tíma og sundlaugin er opin.  Þetta verði gert þannig 
að þegar sundlaug er lokað að kveldi dugi að einn starfsmaður ljúki  þrifum og 
gangi frá þar til að lokað er vegna íþróttahúss. 

Við opnun á morgnana kl. 6:30 mæta tveir starfsmenn.  Yfirleitt eru alltaf tveir 
starfsmenn við vinnu þegar opið er í íþróttamiðstöðvunum og þegar gengið er frá eftir 
lokun.  Þetta á einnig við eftir að sundlaug er lokað.  Er þetta gert vegna þrifa, sem að 
mestu fara fram eftir lokun.  Það er mat skýrsluhöfundur að hægt á að vera að þrífa 
flesta fleti í íþróttamiðstöðvunum þó starfsemi fari fram á sama tíma.  Jafnframt  á að 
vera hægt að skipuleggja þrifin þannig að það nægi að einn starfsmaður sé áfram eftir 
að sundlaug er lokað og þar til  íþróttasal er lokað og síðustu gestir fara úr húsi. 

Hér er ekki verið að leggja til að dregið verið úr vöktun sundlauga. 

52.  OPNUNARTÍMI SUNDLAUGAR Á SUMRIN

Lagt er til að sundlaugunum verði lokað á sama tíma yfir sumarmánuðina eða kl. 
19:00.  Einnig verði kannað að hafa  sundlaugina á Siglufirði lokaða um miðjan dag 
eins og verið hefur á þriðjudögum og fimmtudögum yfir sumarmánuðina.  
Jafnframt verði kannað hvort komi til greina að sundlaugin á Siglufirði sé lokuð 
annað hvort á laugardegi eða sunnudegi yfir sumarmánuðina.  

Á virkum dögum yfir sumarið hefur verið opið frá kl. 6:30 til 19:00 á Ólafsfirði og 19:45 
á Siglufirði.  Spurning er að vera með sömu opnunartíma á báðum stöðum og þá til kl. 
19:00.  Um helgar á sumrin er opið frá kl. 10:00 til 18:00 á Ólafsfirði og kl. 14:00 til 18:00 
á Siglufirði.  Það var lokað á milli kl. 12:00 til 15:00 á þriðjudögum og fimmtudögum á 
Siglufirði.  Kvartað var undan þessari lokun líklega vegna þess að fólk var að ruglast á 
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lokunardögum.  Því kæmi til greina að hafa  lokað alla virka daga á þessum tíma í stað 
þess að hætta við lokunina yfir sumarmánuðina.  Einnig er spurning hvort til greina 
komi að vera með sundlaugina á Siglufirði lokaða annað hvort á laugardegi eða 
sunnudegi yfir sumarmánuðina þar sem gera má ráð fyrir að sundlaugargestir sæki 
frekar í útisundlaug, a.m.k.  um hásumarið. 

Slökkvilið Fjallabyggðar 

53.  BAKVAKTIR 

Lagt er til að kanna  hvort til greina komi að einn maður sé á bakvakt hjá 
slökkviliðinu á hverjum tíma. 

Hér er lagt til að athuga  hvort til greina komi að einn maður sé á bakvakt hjá 
slökkviliðinu á hverjum tíma í stað þess að þeir eru tveir, einn á hvorum stað.  
Fyrirkomulagið gæti verið þannig að bakvaktirnar skiptist á milli manna, annars vegar 
á Siglufirði og hins vegar á Ólafsfirði. 

54.  ALMANNAVARNIR 

Lagt er til að bæjarstjórn beiti sér fyrir því að samstarfið innan Almannavarna 
Eyjafjarðar verði eflt. 

Fram kom í máli slökkviliðsstjóra mikil óánægja með samstarfið innan almannavarna 
vegna samskipaleysis við stjórn almannavarna.  Leggur hann mikla áherslu á að úr 
þessu verði bætt.  Fjallabyggð er aðili að Almannavörnum Eyjafjarðar. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

55.  REGLULEGIR FUNDIR 

Lagt er til að skipulags- og byggingarfulltrúi haldi reglulega vikulega fundi með 
bæjarverkstjóra og starfsmönnum á deildinni. 

Leggja ber áherslu á að á milli skipulags- og byggingarfulltrúa og bæjarverkstjóra sé 
gott flæði upplýsinga og einnig þeirra manna sem starfa með skipulags- og 
byggingarfulltrúa.  Til að bæta úr því er hér lagt til að komið verði á reglulegum 
fundum þessara aðila. 

56.  ÚTBOÐ 

Lagt er til að útboð vegna snjómoksturs og sorphirðu verði endurtekin reglulega. 

Leggja ber áherslu á að útboð vegna þjónustukaupa fari fram reglulega til að þess að 
þjónustan sé hverju sinni keypt á sem bestu verði.  Það er mat skýrsluhöfundar að 
svona útboð eigi að fara fram á um þriggja ára millibili, sbr. hér að framan. 

Nú liggur fyrir að samningurinn um snjómokstur rennur út í ár, með hliðsjón af því er 
eðlilegt að fram fari útboð.  Sömuleiðis er samningurinn vegna sorphirðu frá árinu 
2009 og því tími til kominn að bjóða út aftur leyfi samningurinn það. 
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57.  OPNUNARTÍMI Á GÁMASVÆÐUM 

Lagt er til að skoðað verði hvort stytta  megi  opnunartíma á gámasvæðinu. 

Fram hefur komið hér að framan að til greina komi að stytta opnunartíma á 
gámasvæðum.  Með hliðsjón af því er hér lagt til að það verði kannað. 

58.  STARFSMENN Á GÁMASVÆÐI 

Lagt er til að kanna hvort ekki gæti verið ódýrara fyrir bæjarfélagið að reka 
gámasvæðið sjálft og þá með sínum starfsmönnum.  Reynist það svo verði það gert. 

Hér er lagt til að skoðað verði að bæjarfélagið reki sjálft gámasvæðið og með sínum 
starfsmönnum. 

Með endurskipulagningu starfa þjónustumiðstöðvar verði skoðað að fela 
starfsmönnum þess umsjón með gámasvæðinu á virkum dögum.  T.d. mæti 
starfsmaður, sem hefur umsjón með gámasvæðinu, kl. 9 á morgnana og vinni til kl. 
18:00.  Með því fyrirkomulagi þarf ekki að greiða yfirtíð heldur álag ofan á 
dagvinnutímann frá kl. 17:00 til kl. 18:00. 

Varðandi opnun um helgar kæmi til greina að ráða t.d. skólafólk sem tæki verkið  að 
sér í hlutastarfi.  Þannig yrðu greidd fyrir það dagvinnulaun með álagi. 

59.  UMHVERFIS- OG GARÐYRKJUSTJÓRI 

Lagt er til að starf umhverfis- og garðyrkjustjóra verði lagt niður.  Verkefnin verði 
falin starfsmönnum tæknideildar og starfsmönnum í þjónustumiðstöð. 

Með hliðsjón af því hvernig þessum málum er háttað hjá öðrum sveitarfélögum er hér 
lagt til að þetta starf verði lagt niður.  Eftir verða þá tveir starfsmenn á tæknideild.  Það 
er mat skýrsluhöfundar að þeir sem eftir eru þar eigi að geta tekið hluta af verkefnum 
sem starfsmaðurinn hefur gegnt, sömuleiðis geti þjónustumiðstöðin sinnt því  sem útaf 
stendur. 

Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar 

60.  SAMEINING ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR 

Lagt er til að þjónustumiðstöðin verði sameinuð og gerð út frá Siglufirði.  Athugað 
verði með að selja húsnæðið á Ólafsfirði. 

Það er mat skýrsluhöfundar að markvissari vinnubrögð muni nást með því að gera 
þjónustumiðstöðina út frá einum stað í stað tveggja eins og nú er.  Einnig fylgir því 
aukinn kostnaður að reka tvö hús fyrir hana o.s.frv.  Með hliðsjón af þessu er hér lagt 
til að þjónustumiðstöðin verði gerð út frá Siglufirði og reynt  að selja húsnæðið á 
Ólafsfirði. 

61.  STÖÐUGILDI 

Lagt er til að endurskoða fjölda stöðugilda við þjónustumiðstöðina með það að 
markmiði að fækka þeim og/eða auka verkefni þjónustumiðstöðvarinnar eins og t.d. 
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að taka yfir rekstur gámasvæðisins. 

Með hliðsjón af samanburði við önnur sveitarfélög, hvað fjölda stöðugilda varðar hjá 
þjónustumiðstöðvum, er hér lagt til að kanna þetta,  einnig  að auka umsvif 
þjónustumiðstöðvarinnar eins og t.d. að taka yfir rekstur gámasvæðisins og samskipti 
við heilbrigðiseftirlitið.  Eins og kom fram hér að framan greiddi Fjallabyggð verktaka 
vegna reksturs gámasvæðisins á árinu 2012 6,6 millj. kr.  Með því að yfirtaka þennan 
rekstur væri hægt að spara þessa fjárhæð að stórum hluta. 

62.  BAKVAKTIR 

Lagt er til að skoðað verði að leggja niður bakvaktir hjá þjónustumiðstöðinni. 

Þar sem skýrsluhöfundur þekkir til telst það til undantekningar að starfsmönnum 
þjónustumiðstöðvar sé greitt fyrir bakvaktir.  Yfirleitt er gert ráð fyrir að umsamin 
yfirvinni nái yfir alla vinnu og óþægindi utan reglubundins vinnutíma. 

Með hliðsjón af þessu er hér lagt til að skoðað verði með að hætta að greiða fyrir 
bakvaktir. 

63.  SNJÓMOKSTUR 

Lagt er til að eftirlit með snjómokstri á Ólafsfirði verði með sama hætti og á 
Siglufirði. 

Eins og fram hefur komið hér að framan hefur bæjarverkstjóri ekki fengið reikninga 
vegna snjómoksturs á Ólafsfirði eins og hann fær þá á Siglufirði. 

Hér er um umtalsverðan kostnað að ræða, því er mikilvægt að allt sé í föstum 
skorðum, þ.e. skýrst sé hver biðji um snjómokstur, tekur ákvörðun um hvenær honum 
sé hætt, fari yfir tímaskýrslur til samþykktar í lok dags og fái síðan reikning til 
samþykktar vegna mokstursins.   

Mikilvægt er að öllum þessum atriðum sé vel fylgt eftir.  

64.  TRAKTOR 

Lagt er til að skoðað verði að selja traktor sem er nýlegur. 

Með hliðsjón af því að komið hefur fram að lítil not hafa verið fyrir þennan traktor og 
ekki fyrirsjáanlegt að svo muni verða er hér lagt til að traktorinn verði seldur.

Bæjarskrifstofur Fjallabyggðar 

65.  BÆJARSKRIFSTOFUR 

Lagt er til að bæjarskrifstofur Fjallabyggðar verði sameinaðar á einn stað í 
Ráðhúsinu á Siglufirði.  Áfram verði móttaka á Ólafsfirði, sjá tillögu 64. 

Skýrt kom fram hjá þeim starfsmönnum sem rætt var við, með örfáum 
undantekningum, að nokkurt óhagræði sé því fylgjandi að hafa bæjarskrifstofuna 
tvískipta. 

Leggja ber áherslu á mikilvægi þess að starfsmenn bæjarskrifstofu geti unnið sem ein 
heild.  Með því að vera með skrifstofuna á tveimur stöðum næst það ekki.  Einnig 
fylgir því aukakostnaður bæði vegna reksturs og mannahalds. 
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Verði þetta niðurstaðan ber að leggja áherslu á að forstöðumenn og bæjarstjóri séu með 
reglulega viðveru á Ólafsfirði.  Jafnframt að áfram verði móttaka á Ólafsfirði, þar sem 
bæjarbúar geti rekið ýmis mál gagnvart bæjarfélaginu eins og verið hefur. 

Samhliða þessum breytingum verði fjöldi stöðugilda á skrifstofunni tekinn til 
endurskoðunar. 

66.  ÞJÓNUSTU- OG UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐ Á ÓLAFSFIRÐI 

Lagt er til að áfram verði móttaka fyrir bæjarbúa í núverandi húsnæði 
bæjarskrifstofunnar á Ólafsfirði eins og verið hefur.  Jafnframt er lagt til að 
bókasafnið verði flutt í það húsnæði og núverandi húsnæði bókasafnsins verði selt. 

Hér er lagt til að móttaka bæjarskrifstofu verði áfram í húsnæði bæjarskrifstofunnar á 
Ólafsfirði, þannig að íbúar geti rekið sín mál þar gagnvart bæjarfélaginu eins og verið 
hefur. 

Jafnframt er lagt til að bókasafnið verði flutt í húsnæðið og núverandi húsnæði 
bókasafnsins  selt. 

Þannig verði gert ráð fyrir að íbúar geti nánast sótt sömu þjónustu hjá þjónustu- og 
upplýsingamiðstöðinni á Ólafsfirði og verið hefur.  Jafnframt verði allri óvissu um 
bókasafnið eytt og því komið fyrir í varanlegt húsnæði til frambúðar. 

Bæjarstjóri ásamt forstöðumönnum hafi reglulega viðveru í þjónustu- og 
upplýsingamiðstöðinni þannig að íbúar eigi að geta átt viðtöl við þá þar. 

Breytingin er að aðalbókari, gjaldkeri og skjalastjóri flytja yfir á sameinaða 
bæjarskrifstofu.  

Gera má ráð fyrir að stöðugildi í þjónustu- og upplýsingamiðstöðinni verði allt að 1,5 
stöðugildi, þar með talið vegna bókasafns. 

67.  EFTIRFYLGNI MEÐ GREIÐSLU REIKNINGA VERÐI EFLT 

Lagt er til að eftirfylgni með greiðslu reikninga verð efld. 

Í úttekt skýrsluhöfundar kom fram að svo virðist sem nokkuð hafi verið um að afskrifa 
þurfi reikninga sem gæti verið vegna þess að eftirfylgni með greiðslu reikninga er ekki 
nógu öflug. 

Hér er lagt til að það verði skoðað og eftirfylgnin efld, reynist það niðurstaðan. 

68.  GREIÐSLA REIKNINGA Á BÆJARSKRIFSTOFU

Lagt er til að hætt verði að taka á móti greiðslum vegna reikninga á bæjarskrifstofu. 

Almennt er fólk farið að greiða reikninga í bönkum eða í heimabanka.  Mörg 
sveitarfélög hafa hætt að taka við greiðslum á bæjarskrifstofum.  Í yfirferð 
skýrsluhöfundar kom fram að ekki væri mikið um að fólk kæmi á skrifstofu til að 
greiða reikninga.  
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Hafnarsjóður Fjallabyggðar 

69.  LAUNAKJÖR

Lagt er til að launakjör starfsmanna hafnarinnar verði samræmd. 

Eðlilegt verður að telja að starfsmenn Fjallabyggðar sem  vinna sömu störf séu með 
sömu launkjör.  Er hér væntanlega um að ræða mál sem ekki hefur verið tekið á við 
sameiningu sveitarfélaganna. 

70.  BAKVAKTIR, 40% ÁLAG OFAN Á FÖST LAUN OG FÖST YFIRTÍÐ

Lagt er til að tekið verði til skoðunar að hætta að greiða starfsmönnum hafnarinnar 
40% álag ofan á föst laun og fyrir bakvaktir.  Í stað þess verði samið við starfsmenn 
hafnarinnar um fasta yfirtíð, sem nái yfir alla vinnu og óþægindi utan reglubundins 
vinnutíma, þ.m.t. bakvaktir. 

Hér er lagt til að athuga með að hætta að greiða 40% álag ofan á föst laun og fyrir 
bakvaktir.  Í stað þess verði samið við starfsmenn hafnarinnar um fasta yfirtíð sem nái 
yfir alla vinnu og óþægindi utan reglubundins vinnutíma, þ.m.t. vegna vigtunar.  Þetta 
fyrirkomulag er þekkt hjá mörgum öðrum höfnum. 

Með þessu fyrirkomulagi verði hætt að greiða fyrir bakvaktir enda skýrsluhöfundi ekki 
alveg ljóst af hverju þarf að gera það. 

Ætla verður að í flestum tilfellum liggi fyrir upplýsingar um komu skipa og báta áður 
en reglubundnum vinnutíma lýkur.  Einnig mætti skipuleggja þjónustuna þannig að 
skip og bátar, sem ætla að fá þjónustu eftir að vinnudegi lýkur, tilkynni um það fyrir 
þann tíma, þannig að hægt sé að skipuleggja vinnuna  fyrirfram.  Með þessu móti á að 
vera hægt að draga úr óvæntum komum skipa eftir lok vinnudags og þar með gera  
bakvaktir óþarfar og þá greiðslur fyrir þær. 

71.  AUKAGJALD FYRIR VIGTUN UTAN REGLUBUNDINS VINNUTÍMA

Lagt er til að aukagjald vegna vigtunar verð innheimt frá kl. 17:00 á virkum dögum í 
stað kl. 18:00 eins og nú er.  Jafnframt verði gjaldið innheimt á Ólafsfirði um helgar 
eins og gert er á Siglufirði. 

Hér er lagt til að gjald vegna vigtunar sem fram fer utan reglulegs vinnutíma verði 
alltaf innheimt og byrjað verði að innheimta það frá kl. 17:00 í stað kl. 18:00 eins og nú 
er.  Rökin eru að vigtun utan reglubundins vinnutíma hefur í för með sér aukinn 
kostnað fyrir hafnarsjóð.  Fyrir það verði greitt.  Jafnframt verði gjaldið innheimt um 
helgar á Ólafsfirði eins og gert er á Siglufirð. 

72.  REIKNINGAGERÐ

Lagt er til að yfirhafnarvörður geri reikninga fyrir höfnina eða setji greiðslukröfur  
þannig fram að ekki þurfi að endursemja reikningana  á bæjarskrifstofunni.  
Jafnframt að reikningagerð fari fram mánaðarlega. 

Eins og nú er skrá starfsmenn hafnarinnar yfirlit yfir daglega þjónustu sem veitt er.  
Síðan skráir yfirhafnarvörður þetta í sérstakt skjal sem sent er til bæjarskrifstofu sem 
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gerir síðan reikning. 

Hér er lagt til að yfirhafnarvörður skrái þjónustuna í þannig skjal að hægt sé að semja 
reikninga beint upp úr því.  Þannig þurfi starfsmaður á skrifstofu ekki að endurvinna 
verk. 

Ýmislegt mælir með því að reikningar vegna þjónustu hafnarinnar séu gerðir 
mánaðarlega í stað á tveggja mánaða fresti eins og nú er. 

Veitustofnun Fjallabyggðar 

73.  REIKNINGSSKIL

Lagt er til að hætt verði að færa rekstur og efnahag þjónustumiðstöðvar í 
ársreikningi Veitustofnunar Fjallabyggðar. 

Erfitt er að sjá rökin fyrir því að hafa þann hátt á eins og nú er.  Eðlilegt er að 
veitustofnun sé færð alveg sér og sýnt hver hinn raunverulegi rekstur og efnahagur er, 
annars vegar vegna holræsa og hins vegar vegna vatnsveitu. 

74.  VATNSSKATTUR OG HOLRÆSAGJALD

Lagt er til að þess verði gætt að álagður vatnsskattur og holræsagjald standi undir 
rekstri og greiðslu lána vegna vatnsveitu og holræsa, þannig að ekki þurfi að koma 
til þess að aðalsjóður þurfi að leggja veitustofnun til fjármuni. 

Það er mat skýrsluhöfundar að  taka þurfi rekstur veitna til endurskoðunar þannig að 
tryggt verði að tekjur standi undir útgjöldum, greiðslu lána og nýframkvæmdum.  Í 
þeirri endurskoðun verði rekstur þjónustumiðstöðvar skoðaður einnig. 

Sem lið í þessari endurskipulagningu verði launakostnaður vegna vatnsveitu og 
holræsa í samræmi við vinnuframlag vegna veitustofnunar.  

Íbúðasjóður Fjallabyggðar 

75.  NÚVIRÐING LÁNA VEGNA SELDRA ÍBÚÐA

Lagt er til að gerð verði krafa á Íbúðalánasjóð, komi til sölu á íbúðum sem bera lága 
vexti, að höfuðstóll eftirstöðva lánanna verði núvirtur og gerður upp miðað við það. 

Það verður að gera kröfu til þess að Íbúðalánasjóður núvirði eftirstöðvar lána komi til 
þess að íbúðir verði seldar hjá íbúðasjóði þegar um er að ræða lán með lága vexti, t.d. 
1%.  Ljóst er að núvirðing slíkra lána er mun lægri en höfuðstóll eftirstöðvanna.  Gera 
verður ráð fyrir að í bókum Íbúðalánasjóðs séu þessi lán núvirt.  Þannig að ef lánin eru 
gerð upp miðað við höfuðstól eftirstöðva lánanna er um hreinan hagnað að ræða hjá 
Íbúðalánasjóði sem nemur mismuninum. 

76.  HÚSUMSJÓN OG RÆSTINGAR

Lagt er til að starfshlutfall húsumsjónar og ræstinga, 1,3 stöðugildi, vegna íbúða 
fyrir aldraða verði endurmetið.  Jafnframt að þessi kostnaður verði ekki gjaldfærður 
hjá Íbúðasjóði Fjallabyggðar. 
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Ætla verður að 1,3 stöðugildi til húsumsjónar og ræstinga vegna 30 íbúða og því sem 
húsinu fylgir sé nokkuð vel í lagt.  Með hliðsjón af því er hér lagt til að þetta verði tekið 
til skoðunar.   Fjallað var einnig um þetta starfshlutfall í tillögum um félagsmál. 

Einnig er lagt til að kostnaður vegna þessa verði ekki færður sem hluti af rekstri 
íbúðasjóðs.  Mikilvægt er að unnið verði að því að íbúðasjóður  verði sjálfbær vegna 
viðkomandi íbúða.  Allur rekstur annar en vegna leigu og henni tengdur verði ekki 
færður hjá íbúðasjóði. 

77.  LEIGA OG SALA ÍBÚÐA

Lagt er til að lögð verð áhersla á að íbúðasjóður verði sjálfbær.  Það verði gert með 
hagræðingu í rekstri, hækkun á leigugjöldum og sölu eigna. 

Hér er lögð áhersla á að íbúðasjóður án annars rekstrar verði gerður sjálfbær.  Húsleiga 
verði hækkuð þannig að hún sé í samræmi við það sem er á markaðnum og reynt að 
tryggja að hún standi undir rekstri íbúðanna og afborgun áhvílandi lána. 

Unnið verði áfram að því að reyna að selja íbúðir. 

Skipurit Fjallabyggðar og nefndir 

78.  ÞRJÚ SVIÐ, DEILDIR, Í STAÐ SEX EINS OG NÚ ER

Lagt er til að deildirnar (sviðin) verði þrjár, stjórnsýslu- og fjármáladeild, skipulags- 
og byggingardeild og fjölskyldudeild.  Yfir hverri deild verði fulltrúi (stjóri), 
stjórnsýslu- og fjármálastjóri, skipulags- og byggingarfulltrúi og fjölskyldufulltrúi, 
sjá fylgiskjal 1.   

Hér er lagt til að menningar-, markaðs-, kynningar- og atvinnumál heyri undir 
stjórnsýslu- og fjármáladeild, sem er breyting frá því sem áður var.  Gera verður ráð 
fyrir að einn starfsmaður, sem heyri þá undir stjórnsýslu- og fjármálastjóra, sinni 
þessum verkefnum.  Hann verði nýr starfsmaður á deildinni. 

Jafnframt er gert ráð fyrir að félags- og fræðslumál, önnur en rekstur, og íþrótta- og 
tómstundamál verði sameinað undir fjölskyldudeild.  Yfirmaður deildarinnar verði 
fjölskyldufulltrúi.  Ekki er gert ráð fyrir sérfræðingi í fræðslumálum á deildinni.  Gert 
er ráð fyrir að sú þekking sé til staðar í skólunum.  Þar sem um einn grunnskóla, einn 
leikskóla og einn tónskóla er að ræða má ætla að minni ástæða en ella sé til þess að 
vera með sérmenntaðan starfsmann í fræðslumálum á bæjarskrifstofu. 

Umsvif skipulags- og byggingarfulltrúa verði óbreytt frá því sem nú er. 

Rekstur skóla og þar með yfirmenn þeirra heyri beint undir bæjarstjóra ásamt 
yfirhafnarverði og slökkviliðsstjóra. 

Verksvið hverrar deildar eru sýnd á fylgiskjali 1.  Tengsl ráðgjafandi nefnda við 
deildirnar eru sýnd á fylgiskjali 2. 

  



   

HLH                                                                                                                                           Fjallabyggð                                                 

  

124 

Lokaorð 
Það er mat skýrsluhöfundar að vel hafi tekist til varðandi staðsetningu stofnana eins og 
Menntaskólans á Tröllaskaga á Ólafsfirði og forstöðumanna helstu stofnana bæjarins á 
Ólafsfirði og Siglufirði.  Hins vegar hefur ekki  verið tekið á nokkrum þáttum tengdum 
sameiningu sveitarfélagsins.  Í þessari skýrslu er m.a. reynt að leggja fram tillögur í 
þeim efnum. 

Það er mat skýrsluhöfundar að Fjallabyggð skeri sig nokkuð frá öðrum sveitarfélögum 
hvað góða skuldastöðu varðar.  Skuldahlutfallið af tekjum 102% segir ekki allt.  Rúm 
40% af skuldum og skuldbindingum sveitarfélagsins er vegna lífeyrisskuldbindinga og 
þar af leiðandi ekki vaxtaberandi skuldir.  Um helmingur af langtímaskuldum 
sveitarfélagsins eru skuldir við Íbúðalánasjóð og ber stór hluti þeirra lána 1% vexti.  
Sveitarfélagið hefur nánast ekki tekið lán síðast liðin átta ár. 

Það er tillaga skýrsluhöfundar til bæjarstjórnar að þeirri stefnu verði fylgt áfram, þ.e. 
að reka sveitarfélagið þannig að reksturinn og eignir standi undir nýframkvæmdum og 
afborgun eldri lána.  Segja má að bæjarstjórn standi nú á ákveðnum tímamótum til að 
taka þessa ákvörðun. 

Hér í þessari skýrslu er lagðar fram ýmsar tillögur til hagræðingar í rekstri 
sveitarfélagsins.  Verði þeim hrint í framkvæmd eða hluti þeirra er það mat 
skýrsluhöfundar að hægt eigi að vera að fjármagna fyrirhugaðar framkvæmdir, eins og 
t.d. við grunnskólann, úr rekstri sveitarfélagsins og þá án nýrrar lántöku. 

Einnig eigi bæjarstjórn að setja sér það markmið að lækka skatta og gjöld hjá 
sveitarfélaginu á næstu árum.  Það er mat skýrsluhöfundar að skuldastaða 
sveitarfélagsins sé það góð og möguleikarnir til að hagræða í rekstrinum bjóði upp á 
slíkt.  Öfugt við margar aðrar sveitarstjórnir stendur bæjarstjórn Fjallabyggðar frammi 
fyrir þeim valkosti að hagræða í rekstri til að fjármagna framkvæmdir og lækka skatta 
og gjöld hjá sveitarfélaginu.  Í sjálfu sér getur reksturinn gengið upp að öllu óbreyttu 
en þá þarf að viðhalda óbreyttum sköttum og gjöldum eða lítt breytum og jafnvel að  
taka lán fyrir nýjum framkvæmdum. 

Það er mat skýrsluhöfundar að Fjallabyggð hafi alla möguleika á því að skipa sér 
fremst á bekk á meðal þeirra sveitarfélaga sem hafa litlar skuldir og eru  með lágar 
álögur á íbúa.  Því er til nokkurs að vinna. 

Í skýrslunni eru fleiri tillögur en færri.  Það er ekki endilega mat skýrsluhöfundar að 
hrinda eigi þeim öllum í framkvæmd.  Skýrsluhöfundur hefur valið þann kostinn að 
benda á það sem hann telur mögulegt að gera án þess að skerða þjónustuna en síðan er 
það bæjarstjórnar að velja úr. 

Í þeim tillögum, sem hér eru settar fram, þarf að grípa til ýmissa aðgerða, sem m.a. 
munu leiða til breytinga á kjörum starfsmanna o.s.frv.  Mikilvægt er, þegar grípa þarf 
til slíkra aðgerða, að samstaða sé innan bæjarstjórnar á milli meirihluta og minnihluta 
um þær.  Slík samstaða er mikilvæg við framgang verkefnisins og ekki hvað síst fyrir 
íbúa sveitarfélagsins og starfsmenn þess. 

Reykjavík, 6. maí 2013 

Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur 
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1. Tillaga að nýju skipuriti fyrir Fjallabyggð, bls. 126 

 
2. Skipurit með tengingu við nefndir, bls. 127 
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Deildarstjóri 

tæknideildar 
 

 Skipulagsmál 

 Byggingarmál 

 Lóðir og lendur 

 Fasteignamat 

 Framkvæmdir 

 Viðhald 

 Hreinlætismál 

 Umhverfismál 

 Eignaumsýsla 

 Veitur 

 Umferðar- og samgöngumál 

 Búfjárhald 

 

Deildarstjóri 

fjölskyldudeildar 
 

 Fræðslumál önnur en rekstur 

 Félagsleg þjónusta  

 Barnavernd 

 Fjárhagsaðstoð 

 Fjárhags- og 
húsnæðisráðgjöf 

 Málefni útlendinga 

 Málefni  aldraðra 

 Dagvistun 

 Ungmennamál 

 Íþróttamannvirki 

 Íþróttamál 

 Vinnuskóli 

 Frístundastarf og forvarnir 

Yfir hafnarvörður 

 

Slökkviliðsstjóri 

Bæjarráð 

Bæjarstjóri 

 

Deildarstjóri stjórnsýslu 

og fjármáladeildar 
 

 Almenn skrifstofa 

 Fjármál 

 Launamál 

 Almannatengsl 

 Starfsmannamál 

 Lögfræði  og málarekstur 

 Upplýsingatækni 

 Menningarmál 

 Atvinnumál 

 Kynningar- og markaðsmál 

 Bílamál 

 Innkaup 

 Safnamál 

 Tjaldsvæði 
 

 

 

Bæjarstjórn 

Skólastjórar, 

Rekstur 
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Deildarstjóri 

stjórnsýslu og 

fjármáladeildar 

 

Deildarstjóri 

tæknideildar 

 

Deildarstjóri 

fjölskyldudeildar 

 

Skólastjórar,  

rekstur 

 

Slökkviliðsstjóri 

Bæjarráð 

Bæjarstjóri 

Atvinnu-, og 

ferðamálanefnd 

Menningarnefnd 

Yfir hafnarvörður 

Fræðslu- og 

frístundanefnd 

Skipulags- og 

umhverfisnefnd 

Félagsmálanefnd 

Bæjarstjórn 

Hafnarstjórn Ungmennaráð 
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