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HVAÐ EIGA ÞESSI 10 LÖND 
SAMEIGINLEGT?

• Ísland

•Singapúr

•Barein

•Kúvæt

•Bahamaeyjar

•Katar

•Úrúgvæ

•Líbanon

•Súrínam

•Malta



BASL EÐA BÚBÓT ?

•Lífið er basl í bland

•Viðfangsefnið hefur verið á dagskrá um árabil

•Flutningur, breytingar, stækkun og fækkun

•Framkvæmdin verið með öllu móti

•Rauður þráður 



SAMEININGAR Á HEILBRIGÐISSVIÐI 

Árið 1986:

-20 sjúkrahús

-43 heilsugæslustöðvar

Árið 2019:

-2 sjúkrahús

-6 heilbrigðisstofnanir



SAMEINING – FLUTNINGUR – TILFÆRSLA 
VERKEFNA

•Sömu grunnstefin

•Mannlegi þátturinn

•Hlekkir hugarfarsins – viðjar vanans

•Ójafn leikur landsbyggðar og höfuðborgar

•Skortur á efnisríkri umræðu

•Samræmdur leiðarvísir



SAMEININGAR LUKKAST Í 15% TILVIKA

•Markmið og framtíðarsýn ekki nógu skýr

• Fjárhagsleg samlegð ofmetin

•Undirbúningi og skipulagningu áfátt

•Ekki tekst að kveikja nægan áhuga á sameiningunni

• Starfsmannamálum ekki sinnt nógu vel

• Breytingastarfið lognast út af áður en því er lokið



INNLEND RANNSÓKN – FLUTNINGUR  
RÍKISSTOFNUNAR

• Undirbúningsvinnu ráðuneytis ábótavant

• Þörf á markvissari framkvæmd

• Langvarandi óvissuástand meðal starfsmanna

• Óvissan ollu starfsfólki vanlíðan og streitu

• Mikil andstaða hafði áhrif á áætlanir ráðuneytis

• Starfsánægja og starfstryggð beið hnekki



STOFNANIR FLUTTAR

•Landmælingar Íslands

• Jafnréttisstofa

•Byggðastofnun

•Matvælastofnun (Landbúnaðarstofnun)

• Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar

•Fiskistofa



VERKEFNI FLUTT

• Fæðingarorlofssjóður

• Skrifstofa atvinnuleysistrygginga

•Umferðarlagabrot

•Húsnæðisbætur

• Íbúðalánaumsýsla                                 

•Vanræksluskuldir

• Innheimtustofnun sveitarfélaga



MÁ SPYRJA HVERNIG HAFI GENGIÐ?

• Ekki nægur undirbúningur

• Skortur á samráði við starfsfólk

•Utanaðkomandi ráðgjöf vanmetin

• Kostnaðaráætlun við flutning/breytingar óraunhæf

• Samræmdar leiðbeiningar vantar

•Veik réttarstaða starfsmanna

•Árangursmat ekki gert



HVAÐ ER STOFNUN?

•Eingöngu hlutverk samkvæmt lögum

•Stjórnskipulag

•Starfsmenn

•Tengsl

•Tækni

•Aðferðafræði



VINNUSTAÐIR FRAMTÍÐARINNAR

• Störf án staðsetningar

• Fleiri vinna heima, hugsanlega fyrir marga vinnuveitendur

• Fjarvinna og sveigjanleiki hentar sumum, öðrum ekki

• Fjarvinnufólk vinnur oft lengri vinnudag

• Þverrandi tryggð við einstök fyrirtæki og vinnustað

• Erfiðara að skapa einingu á vinnustað framtíðarinnar

• Starfsmenn í minna félagslegu sambandi

• Meiri tryggð við fagið en vinnustaðinn



RÍKISENDURSKOÐUN SETUR SKILYRÐI

•Bætt þjónusta

•Aukin skilvirkni

•Hagkvæmni

•Mælanlega betri árangur



MAT Á ÁRANGRI/REYNSLU

•Kostnaður við flutning vanmetinn

•Kostnaðarauki til skamms tíma

•Aukin starfsmannavelta í breytingarferlinu

• Síst meiri starfsmannvelta þegar frá líður

•Rekstur heilla stofnana tekur ekki stakkaskiptum 

• Tiltekið er að ferðakostnaður aukist ?



ER ÞÁ EINHVER NIÐURSTAÐA?

•Basl

•Reynslan talar sínu máli

•Borgríki eða blómleg byggð

•Upplýst og þverpólitísk stefnumótun


