2. kafli

Hvert er hlutverk
hins opinbera?
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2.1. Fimm flokkar útgjalda hins opinbera
Með tilliti til útgjalda má skipta hlutverki hins opinbera í fimm flokka, en misveigamikil rök standa að
baki hverjum þeirra með tilliti til aðkomu hins opinbera (mynd 2.1). Mestum opinberum fjármunum
er varið í grunnþjónustu, um 459 ma. kr. á ári, eða tæplega helmingi allra opinberra útgjalda. Næst
á eftir koma tilfærslur, 202 ma. kr. sem nema um fimmtungi. Þessu til viðbótar eru þrír flokkar sem
tæplega þriðjungur ríkisútgjalda renna til, þ.e. stjórnkerfi hins opinbera, samfélagsmótun og leiðrétting markaðsbresta af hálfu hins opinbera.

Mynd 2.1 Hlutverki hins opinbera má skipta í fimm þætti. Af þeim standa veikust rök að baki hinum síðastnefnda.

Þáttur

Skýring

Dæmi

1. Stjórnkerfi

Stjórnvöld tryggja grundvallaréttindi borgaranna og fylgja því eftir að þau séu virt.

Lögregla, dómstólar,
stjórnarráðið

✓

2. Grunnþjónusta

Öllum er tryggður aðgangur að mennta-,
heilbrigðis-, og félagslegu stuðningskerfi.

Heilbrigðiskerfi, skólakerfi,
þjónusta fyrir aldraða

✓

3. Framfærsla

Þeim sem á þurfa að halda er veitt fjárhagsaðstoð svo þeir hafi lífsviðurværi.

Atvinnuleysisbætur,
örorku- og ellilífeyrir

✓

4. Markaðsbrestir

Stjórnvöld tryggja hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta með því að leiðrétta markaðsbresti.

Vegagerð, náttúruvernd,
skipulagsmál

✓

5. Samfélagsmótun

Stjórnvöld móta samfélagið með öðrum hætti
eftir því sem þau telja æskilegt.

Sorphirða, fríhafnarverslun, fjölmiðlar

Í þessum kafla verður nánar fjallað um hvern þessara þátta, en að mati Viðskiptaráðs er rétt að hið
opinbera dragi sig í hlé á ákveðnum sviðum líkt og síðar verður rakið.5 Í 3. kafla verður síðan nánar fjallað um þau verkefni sem flestir sammælast um að hið opinbera eigi að sinna með einum eða öðrum
hætti, en er þó í ýmsu tilliti mögulegt að framkvæma með skilvirkari og þar með árangursríkari hætti.
Útgjöld hins opinbera voru 1.256 ma. kr. árið 2019, um 50 Hörpur á núvirði. Ljóst er að í mörg horn er

Réttmæti

～
„Útgjöld hins opinbera
voru 1.256 milljarðar
króna árið 2019, um
50 Hörpur á núvirði.“

að líta og vafalaust eru til staðar tækifæri til að nýta opinbert fé enn betur.

2.1.1. Stjórnkerfi
Stórum hluta opinberra útgjalda, um 86 mö. kr. eða 9,1%, er varið í stjórnkerfið (mynd 2.2) sem samanstendur til dæmis af Alþingi, ráðuneytum, dómstólum, löggæslu, utanríkisþjónustu o.fl. Þessar
stofnanir eru nauðsynlegar svo hið opinbera geti t.d. tryggt grundvallarréttindi borgaranna og
framfylgni við lög og reglur. Þá falla fangelsis- og varnarmál einnig í þennan flokk.

24

5 Í kaflanum er stuðst við upplýsingar frá árinu 2018 í ljósi þess að ekki liggja fyrir upplýsingar um rekstur sveitarfélaga frá árinu 2019 svo miða megi við það ár.

Mynd Mynd
2.2 Útgjöld
2.2 vegna æðstu stjórnar, löggæslu og dómstóla nema stórum hluta útgjalda til stjórnkerfisvegna
hins opinbera.
Útgjöld
æðstu stjórnar, löggæslu og dómstóla nema stórum hluta
útgjalda til stjórnkerfis hins opinbera.

Útgjöld hins opinbera1
Hlutfallsleg skipting (%).

Skipting flokks
Hlutfallsleg skipting (%).

100
Samfélagsmótun

14

Millifærslur

21

Grunnþjónusta

100
6
3
8
8

Upphæð
Ma. kr.

5

27

Annað
Sýslumenn
Skattheimta
Utanríkisþjónusta
Réttarríki

23

48

Æðsta stjórn

41

„Stjórnkerfið er í
meginatriðum rekið
af hinu opinbera og
ætla má að nær allir
séu sammála um að
hið opinbera skuli
sjálft sinna starfsemi
af þessum toga.“

3
7
7

48

Markaðsbrestir
Stjórnkerfi

8
9
Útgjöld hins
opinbera

Samtals

86

1 Samkvæmt ríkisreikningi og ársreikningum sveitarfélaga fyrir árið 2018.
1

Heimild: Fjársýsla ríkisins, greining Viðskiptaráðs Íslands
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Stærstum hluta útgjalda vegna stjórnkerfisins er varið í æðstu stjórn hins opinbera, en undir hana
falla t.d. skrifstofur sveitarstjórna. Útgjöld vegna þeirra nema 31% heildarútgjalda til æðstu stjórnar
hins opinbera eða um 13 mö. kr. á ári. Næst á eftir kemur Alþingi og þar á eftir hin ýmsu ráðuneyti. Útgjöld til ráðuneytanna tíu, hvers um sig, eru síðan um og yfir einn ma. kr. á ári. Stjórnkerfið er í meginatriðum rekið af hinu opinbera og ætla má að nær allir séu sammála um að hið opinbera skuli sjálft
sinna starfsemi af þessum toga. Í rekstri stjórnkerfisins er þó fjöldi tækifæra til úrbóta sem nánar
verður fjallað um í 3. kafla.

2.1.2. Grunnþjónusta
Stærstur hluti opinberra útgjalda hér á landi rennur til grunnþjónustu við borgaranna (mynd 2.3).
Sterk rök standa til þess að hið opinbera taki þátt í kostnaði borgaranna við heilbrigðisþjónustu og
menntun og tryggi öllum aðgengi að slíkri þjónustu í því skyni að tryggja jöfn tækifæri. Hér er um að
ræða tvo stærstu útgjaldaliði hins opinbera, en útgjöld af þessum toga nema samanlagt um 375 ma. kr.
Telja verður að almenn og víðtæk sátt ríki um að fjármunum hins opinbera sé varið í starfsemi sem
þessa, þó annað gæti gilt um umfang og útfærslu hennar.
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MyndMynd
2.3 Í grunnþjónustu
hins opinbera er mestum fjármunum varið í menntamál, en þar á eftir
2.3
koma heilbrigðismál.
Af grunnþjónustu
hins opinbera er mestum fjármunum varið í menntamál, en
þar á eftir koma heilbrigðismál.
Útgjöld hins opinbera1
Hlutfallsleg skipting (%).

Skipting flokks
Hlutfallsleg skipting (%).

100
Samfélagsmótun

14

Millifærslur

21

Grunnþjónusta

Markaðsbrestir
Stjórnkerfi

100
3
6
9

Upphæð
Ma. kr.

Félagsleg
Fötlun
Öldrun

15

35

Heilbrigði

160

47

Menntun

215

27
42

48

8
9
Útgjöld hins
opinbera

Samtals

459

Heimild:
1 Samkvæmt
Fjársýsla
ríkisreikningi
ríkisins, greining
og ársreikningum
Viðskiptaráðs
sveitarfélaga
Íslands fyrir árið 2018.
1

Heimild: Fjársýsla ríkisins, greining Viðskiptaráðs Íslands
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Útgjöld til heilbrigðisþjónustunnar fela m.a. í sér framlög til Landspítala, um 62 ma. kr. og sjúkratrygginga, um 47 ma. kr., en framlög til þessara tveggja liða nema tæplega 70% allra útgjalda hins
opinbera í þágu heilbrigðismála. Útgjöld í þágu menntunar fela m.a. í sér framlög til grunnskóla
landsins, um 89 ma. kr. auk leikskóla og dagvistunar, um 43 ma. kr. Heildarframlög til háskólastigsins
nema um 11 mö. kr. og heildarframlög til framhaldsskólastigsins 27 mö. kr. Undir grunnþjónustu falla
einnig útgjöld vegna þjónustu við aldraða, fólk með fötlun og aðra sem þurfa á félagslegri aðstoð að
halda. Á heildina litið nema útgjöld vegna þessarar starfsemi um 84 mö. kr.
Í ljósi þess að mestum opinberum fjármunum er varið í grunnþjónustu og mikilvægi hennar fyrir
borgarana, skiptir miklu máli að krufið sé til mergjar hvernig þeim fjármunum er varið. Enn fremur
þarf fyrirkomulag hennar að vera í sífelldri endurskoðun. Af hálfu borgaranna er það eðlileg krafa að
fjármunir þeirra séu nýttir sem á sem bestan hátt. Sé rýnt í grunnþjónustu hins opinbera er ljóst að
fjölmörg tækifæri eru til aukinnar framleiðni á því sviði. Nánar verður fjallað um nauðsyn og tækifæri
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til umbóta í grunnþjónustu hins opinbera í 3. kafla. Verkefnin eru stór líkt og vikið var að hér að
framan í tengslum við hækkandi meðalaldur þjóðarinnar, en einnig blasa við áskoranir í mennta-

„Samstaða ríkir um
að í vissum tilfellum
sé rétt að hið opinbera
veiti þeim fjárhagslegan stuðning sem
höllum fæti standa.“

kerfinu. Árangur þess hefur á undanförnum árum ekki staðist samanburð við nágrannaríkin.

2.1.3. Framfærsla
Samstaða ríkir um að í vissum tilfellum sé rétt að hið opinbera veiti þeim fjárhagslegan stuðning
sem höllum fæti standa. Þannig er opinberum fjármunum í nokkrum mæli varið í ýmsar greiðslur
til framfærslu fólks. Slíkum stuðningi er ætlað að tryggja að allir hafi lífsviðurværi óháð fjárhagslegri
stöðu, en í þennan flokk falla greiðslur til fólks vegna öldrunar, örorku, atvinnuleysis og félagslegra
aðstæðna. Á mynd 2.4 má sjá hvernig útgjöld hins opinbera vegna framfærslu skiptast. Stærstur hluti
millifærslna er vegna félagslegra aðstæðna eða um 36 ma. kr.

MyndMynd
2.4 Millifærslur
til ýmissa þjóðfélagshópa nema rúmlega fimmtungi af útgjöldum hins
2.4
opinbera.
Millifærslur til ýmissa þjóðfélagshópa nema rúmlega fimmtungi af útgjöldum
hins opinbera.

Útgjöld hins opinbera1
Hlutfallsleg skipting (%).

Skipting flokks
Hlutfallsleg skipting (%).

100
Samfélagsmótun
Millifærslur

Upphæð
Ma. kr.

100

14
30

Öldrun

60

35

Örorka

70

36

Félagslegar
aðstæður

72

21

Grunnþjónusta

48

Markaðsbrestir
Stjórnkerfi

8
9
Útgjöld hins
opinbera

Samtals

202

Heimild:
1 Samkvæmt
Fjársýsla
ríkisreikningi
ríkisins, greining
og ársreikningum
Viðskiptaráðs
sveitarfélaga
Íslands fyrir árið 2018.
1

Heimild: Fjársýsla ríkisins, greining Viðskiptaráðs Íslands
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„Nú þegar að kreppir vegna kórónuveirunnar hefur atvinnuleysi aukist
til muna og ófyrirséð er hvenær sú
þróun snýst við.“

Hópur eldri þjóðfélagsþegna hefur stækkað og mun enn stækka á komandi árum. Þá hefur einstaklingum sem þiggja örorkulífeyri einnig fjölgað á undanförnum árum, líkt og fram kom hér að framan.
Til marks um þetta má nefna að hlutfall örorkubóta nemur nú 35% af heildarútgjöldum vegna framfærslu, samanborið við 28% árið 2013. Árið 2018 námu útgjöld vegna örorku 70 mö. kr. samanborið
við 39 ma. kr. árið 2013, á verðlagi 2018. Svipaða sögu er að segja af útgjöldum vegna öldrunar sem
nema nú 60 mö. kr. samanborið við 36 ma. kr. árið 2013.
Hvað varðar útgjöld vegna félagslegra aðstæðna vega þyngst bætur samkvæmt lögum um félagslega
aðstoð, um 20 ma. kr. og greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði, um 14 ma. kr. Nú þegar að kreppir
vegna kórónuveirunnar hefur atvinnuleysi aukist til muna og ófyrirséð er hvenær sú þróun tekur
enda. Yfir 18 þúsund manns voru atvinnulausir í ágúst sl. og áætlar fjármála- og efnahagsráðuneytið
að greiðslur vegna atvinnuleysis- og hlutabóta verði 90 ma. kr. í ár. Greiðslur af þessum toga munu
þannig hækka verulega og koma til viðbótar við hækkandi greiðslur vegna öldrunar og örorku.
Nánar verður vikið að þessari þróun í 3. kafla.
Viðskiptaráð er sammála því, líkt og flestir, að hið opinbera eigi að grípa fólk sem síður á möguleika
á framfærslu. Þar með er þó ekki sagt að kerfin séu fullkomin eins og þau eru úr garði gerð - tilgangurinn
helgar ekki meðalið. Þegar kemur að útgjöldum vegna framfærslu ber ríkinu sem endranær að gæta
þess að fjármunum sé vel varið og að þau kerfi sem sniðin hafa verið að þessum hópum virki með
sem skilvirkustum hætti. Í þessu sambandi er t.d. grundvallaratriði að um leið og kerfin hafa þjónað
hlutverki sínu og hjálpað einstaklingunum, sé þeim sem geta gert kleift að reisa sig við með sem
minnstu átaki. Þá er mikilvægt að öflugt eftirlit sé til staðar með misnotkun á kerfunum. Um þessa
þætti og aðrar tillögur að úrbótum á tilfærslukerfunum og fleira því tengt verður fjallað í 4. kafla, hér
á eftir.

2.1.4. Markaðsbrestir
Á vissum sviðum er nauðsynlegt að hið opinbera stígi inn og leiðrétti svokallaða markaðsbresti,
þ.e. í þeim tilvikum þegar frjáls markaður veitir ekki þjónustu í þeim mæli sem er þjóðhagslega
hagkvæmt. Útgjöld hins opinbera vegna leiðréttingar markaðsbresta eru á mörgum ólíkum sviðum,
en sem dæmi má nefna samgöngumál og náttúruvernd og ýmsa eftirlitsstarfsemi á borð við samkeppniseftirlit, neytendaeftirlit og veðurathugun (mynd 2.5). Stærstur hluti útgjaldanna rennur til
samgöngumála, um 36 ma. kr., en þar af renna 19 ma. kr. til Vegagerðarinnar. Meðal stofnana sem
ætlað er að leiðrétta markaðsbresti eru Matvælastofnun, Samgöngustofa, Fiskistofa, Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun, Vinnueftirlitið, Hafrannsóknarstofnun o.fl.
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„Þegar kemur að útgjöldum vegna framfærslu ber ríkinu sem
endranær að gæta
þess að fjármunum
sé vel varið.“

MyndMynd
2.5 Hið2.5
opinbera leiðréttir markaðsbresti með eftirliti til að vernda margvíslega þætti og veita
þjónustu leiðréttir
sem frjáls markaðsbresti
markaður veitir með
ekki. eftirliti til að vernda margvíslega
Hið opinbera
þætti og veita þjónustu sem frjáls markaður veitir ekki.
Útgjöld hins opinbera1
Hlutfallsleg skipting (%).

Samfélagsmótun
Millifærslur

Grunnþjónusta

Markaðsbrestir
Stjórnkerfi

Skipting flokks
Hlutfallsleg skipting (%).

100

100

14

9

21

„Æskilegt er að hið
opinbera bregðist í
sem mestum mæli við
markaðsbrestum með
lögum og reglum, en
í mörgum tilfellum
er það eitt og sér
nægilegt.“

Upphæð
Ma. kr.

6

10

Annað
Öryggi

10

Umhverfi

7

20

Náttúruvernd

14

51

Samgöngur

37

7

48

8
9
Útgjöld hins
opinbera

Samtals

71

Heimild:
1 Samkvæmt
Fjársýsla
ríkisreikningi
ríkisins, greining
og ársreikningum
Viðskiptaráðs
sveitarfélaga
Íslands fyrir árið 2018.
1

Heimild: Fjársýsla ríkisins, greining Viðskiptaráðs Íslands
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Skynsamlegt er að hið opinbera leiðrétti markaðsbresti á sumum sviðum, en ekki er þar með sagt að
hið opinbera þurfi sjálft að annast rekstur slíkrar starfsemi að öllu leyti. Æskilegt er að hið opinbera
bregðist í sem mestum mæli við markaðsbrestum með lögum og reglum, en í mörgum tilfellum
er það eitt og sér nægilegt, til dæmis þegar kemur að umhverfis- og náttúruvernd. Ekki er sjálfgefið
að hið opinbera annist sjálft eftirfylgni og eftirlit með slíkum reglum og í mörgum tilfellum er mun
skynsamlegra að leiðrétting markaðsbresta að öðru leyti sé eftirlátin einkaaðilum að öllu eða einhverju leyti í samvinnu við opinbera aðila. Í þessu sambandi má benda á eftirlit með ástandi bifreiða
sem áður fyrr var á höndum hins opinbera, en er nú sinnt af einkaaðilum í samkeppni.
Að mati Viðskiptaráðs eru tækifæri til frekari útvistunar verkefna af þessum toga af hálfu hins opinbera. Í þessu sambandi má nefna ýmsa eftirlitsstarfsemi sem krefst sérþekkingar á borð við eftirlit
með mannvirkjum og brunavörnum, veðurathuganir, landmælingar o.fl. eins og fjallað verður um
síðar í kaflanum.
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Kostir samvinnuleiðar (PPP)
Sem dæmi um heppilega útvistun leiðréttingar markaðsbresta hér á landi má nefna samgönguinnviði, þ.e. þegar samgönguframkvæmdum er úvistað til einkaaðila með einum eða öðrum hætti,
en í þessu sambandi hefur oft verið rætt um samvinnuverkefni hins opinbera og einkaaðila (e. Public
-private partnership, eða PPP).
Samvinnuleið felst í því að einkaaðilar og hið opinbera eigi samstarf um langtímaverkefni, oftast
innviði. Slíkt samstarfsform hentar vel við uppbyggingu samgönguinnviða og er vel þekkt víða
erlendis, t.d. á Norðurlöndunum. Algengasta mynd samvinnuverkefna er 20-25 ára samningar
þar sem verkefnið er að öllu leyti í eigu einkaaðilanna og hönnun, framkvæmd, rekstur og viðhald
á þeirra herðum. Að samningstíma loknum er eignin afhent hinu opinbera, ýmis gjaldfrjálst eða
gegn fyrirfram ákveðnum skilmálum.
Kostir aukinnar aðkomu einkaaðila að uppbyggingu innviða einskorðast ekki aðeins við fjármögnun
þeirra heldur hafa dæmin sýnt fram á margvíslegan ábata að öðru leyti.
1. Meiri áhættudreifing – Mesta áhættan sem skapast af framkvæmdinni eða rekstri fellur
á einkaaðila.
2. Aukin skilvirkni – Einkaaðilinn hefur beinan hag af því að framkvæmd gangi snurðulaust fyrir
sig og hefur hvata til að klára verkefnið á tilsettum tíma. Einkaframkvæmdir fara að jafnaði sjaldnar
og mun minna fram úr kostnaðaráætlun heldur en opinberar framkvæmdir.
3. Aukið svigrúm ríkisins til að sinna grunnþjónustu.
4. Tryggir stöðugt viðhald á eignunum.6
Þetta hefur einkum verið talið eiga við um stærri framkvæmdir. Hvalfjarðargöng eru sígilt dæmi um
vel heppnað samvinnuverkefni. Í samgönguáætlun 2020-2024 og með nýlega samþykktum lögum
um samvinnuverkefni er opnað á ný tækifæri í slíkum verkefnum. Það er af hinu góða enda er stórum
hluta útgjalda til leiðréttingar markaðsbresta varið í samgöngumál, líkt og fram kom hér að framan.
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6 Sjá nánar Skoðun Viðskiptaráðs, Tækifæri í opinberum framkvæmdum – samvinnuleið: https://www.vi.is/skodanir/taekifaeri-i-opinberum-framkvaemdum

2.1.5. Samfélagsmótun
Auk þeirra verkefna hins opinbera sem fjallað var um að framan hefur hið opinbera ráðist í auknum
mæli í verkefni sem snúa að því að móta samfélagið með ýmsum hætti og handstýra hagkerfinu.
Þannig hefur hið opinbera stigið inn á viss svið hvar aðkoma þess er óþörf að mati Viðskiptaráðs og
og raunar skaðleg í mörgum tilfellum. Útgjöld vegna samfélagsmótandi aðgerða nema um 14%
af heildarútgjöldum hins opinbera, eða 132 mö. kr. (mynd 2.6).

MyndMynd
2.6 Hið
opinbera tekur þátt í margvíslegri atvinnusköpun og samfélagsmótun og nema
2.6
útgjöld
málaflokksins
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kr. á ári.
Hið opinberatiltekur
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nema útgjöld til málaflokksins um 100 ma. kr. á ári.
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1
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Fjársýsla
ríkisreikningi
ríkisins, greining
og ársreikningum
Viðskiptaráðs
sveitarfélaga
Íslands fyrir árið 2018.
1

Heimild: Fjársýsla ríkisins, greining Viðskiptaráðs Íslands

Samkvæmt ríkisreikningi og ársreikningum sveitarfélaga fyrir árið 2018. | Heimild: Fjársýsla ríkisins, greining Viðskiptaráð Íslands.

Ólíkt því sem til dæmis á við um grunnþjónustu hins opinbera og öryggisnetið sem fólgið er í framfærslu til þeirra sem þurfa, eru veigalitlar ástæður fyrir því að hið opinbera sinni vissum hluta þeirra
verkefnum sem hér eru felld undir hugtakið samfélagsmótun. Þrátt fyrir það er þónokkrum hluta
opinberra útgjalda varið til þessa flokks og í flestum tilfellum mætti verja þeim fjármunum betur,
t.d. til að fjármagna skattalækkanir eða veita þeim inn í málaflokka á borð við heilbrigðisþjónustu eða
til þeirra sem skortir framfærslu vegna samfélagslegrar stöðu sinnar.
Sem dæmi um útgjöld hins opinbera til samfélagsmótunar má nefna greiðslur vegna nautgripa- og
sauðfjárræktar sem nema yfir 11 mö. kr. á ári. Þá renna um 7 ma. kr. til trúmála á hverju ári og 26 ma. kr.
til byggðamála, en þar vega þyngst framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem nánar verður fjallað
um í 3. kafla. Undir þennan flokk falla einnig útgjöld til menningarmála, en slík útgjöld nema alls um
25 ma. kr.
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Viðskiptaráð telur sterk rök hníga að því að stjórnvöld komi ekki að starfsemi sem fellur undir samfélagsmótun. Slík starfsemi er oftar en ekki til að vernda ákveðnar atvinnugreinar umfram aðrar og innræta
einstaklingum tiltekin viðhorf eða skoðanir sem stjórnvöldum eru hugleikin. Með samfélagsmótandi
aðgerðum er hið opinbera þar að auki oft í beinni samkeppni við einkaaðila. Aðkoma hins opinbera að samkeppnismörkuðum skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja og kemur því í veg fyrir ábata
neytenda og stuðlar að óhagkvæmri nýtingu verðmæta þjóðfélagsins, svo sem fjármagns og
tíma fólks. Verkefni hins opinbera til samfélagsmótunar eru mörg og smá og ná til ýmissa sviða.
Að mati ráðsins er því æskilegt að ráðist verði í heildstæða skoðun á útgjöldum sem renna til verkefna
af þessum toga. Þannig eru tækifæri til endurskoðunar ýmissa verkefna á þessu sviði og jafnvel
er mögulegt láta af mörgum þeirra.

Hagsæld neytenda og framleiðenda þarf að fara saman
Að mati Viðskiptaráðs hefur aðkoma hins opinbera og afskipti af íslenskum landbúnaði haft þveröfug áhrif
miðað við það sem að var stefnt í upphafi. Útgjöld hins opinbera vegna nautgripa- og sauðfjárræktar
nema yfir 11 mö. kr. árlega, auk þess sem að útgjöld vegna búnaðarlagasamnings nema 1,5 mö. kr.
Á heildina litið nema útgjöld vegna landbúnaðar tæplega 16 mö. kr. á hverju ári. Styrkveitingakerfi
landbúnaðarins er dæmi um misráðna ráðstöfun af hálfu hins opinbera, en alþjóðleg samkeppnishæfni greinarinnar er slök og rekstrarafkoma bænda sömuleiðis. Fjárframlög hins opinbera til þessa
málaflokks eru umtalsverð og skila sér illa til bænda vegna eignamyndunar framleiðslustyrkja.
Þessu þarf að breyta.
Æskilegt er að breytingar á landbúnaðarkerfinu miði að því að
auka bæði hagsæld neytenda og framleiðenda. Til að svo verði
þarf að skapa bændum aukinn sveigjanleika, efla hvata til nýsköpunar og auka samkeppnisaðhald greinarinnar. Að mati
Viðskiptaráðs þarf að horfa á landbúnaðinn eins og hverja aðra
atvinnugrein og draga lærdóm af ríkjum sem tekist hefur að láta
landbúnað blómstra, án mikilla ríkisafskipta eins og Viðskiptaráð

„Æskilegt er að
breytingar á landbúnaðarkerfinu miði
að því að auka bæði
hagsæld neytenda
og framleiðenda.“

hefur áður bent á.7 Nauðsynlegt er að breyta fyrirkomulagi styrkja til þeirra sem stunda rekstur
í greininni og því regluverki sem þeir búa við. Þannig er mögulegt að auka frelsi bænda til athafna
sem myndi stuðla að frekari nýsköpun í greininni og bættu aðgengi að erlendum mörkuðum með
samkeppni, framleiðni og hagsæld að leiðarljósi.
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7 Skoðun Viðskiptaráðs: Rof í landbúnaði, stígum skrefið til fulls: https://www.vi.is/skodanir/rof-i-landbunadi-stigum-skrefid-til-fulls

„Aðkoma hins opinbera að samkeppnismörkuðum skekkir
samkeppnisstöðu
fyrirtækja og kemur
því í veg fyrir ábata
neytenda af henni.“

Einstaklingum er sjálfum trúandi fyrir trúmálunum
Eitt þeirra sviða þar sem hið opinbera gerir sig gildandi við mótun samfélagsins er á sviði trúmála,
en útgjöld hins opinbera til þjóðkirkjunnar námu tæplega 2,7 ma. kr. árið 2018. Frá sjónarhóli hins
opinbera stendur þjóðkirkjan öðrum trú- og lífsskoðunarfélögum framar. Til dæmis er kveðið
á um sérstöðu hennar í stjórnarskrá. Í fjárhagslegu tilliti stendur þjóðkirkjan öðrum einnig framar,
m.a. vegna kirkjujarðasamkomulagsins svonefnda frá árinu 1997.8 Í samkomulaginu er fólginn
viðbótarstuðningur við þjóðkirkjuna samanborið við önnur trú- og lífsskoðunarfélög, en tekjur hinna
síðarnefndu byggja að mestu á sóknargjöldum.
Skyldur ríkisins samkvæmt kirkjujarðasamkomulaginu hafa í gegnum tíðina verið gagnrýndar fyrir
að vera óljósar, en góð skref voru nýlega stigin til að skýra stöðu mála frekar. Á síðasta ári var gerður
viðbótarsamingur um breytt fyrirkomulag fyrra samkomulags og stefnt að stórauknu fjárhagslegu
frelsi þjóðkirkjunnar og einföldun regluverks í kringum það.9 Meðal annars felst í samkomulaginu
að starfsmenn kirkjunnar teljast ekki lengur opinberir starfsmenn. Þetta verður að teljast skref í rétta
átt þótt samkomulagið sé í sjálfu sér óæskilegt að mati Viðskiptaráðs og feli í sér atriði sem ríma t.d.
illa við fækkun meðlima þjóðkirkjunnar úr um 90% árið 2000 í um 60% árið 2020. Samhliða þessari
þróun hefur fjöldi meðlima í sumum öðrum trú- og lífsskoðunarfélögum farið vaxandi auk þeirra
sem kjósa að standa utan slíkra félaga.
Rauði þráðurinn í umræðunni um aðskilnað ríkis og kirkju hefur verið fækkun meðlima í þjóðkirkjunni,
en burtséð frá þeirri röksemd er Viðskiptaráð þeirrar skoðunar að hið opinbera eigi almennt ekki að
hlutast til um trú einstaklinga með nokkrum hætti eða koma að fjármögnun. Fjármögnun, afskipti og
aðkoma að trúfélögum eiga að mati ráðsins að vera í höndum einstaklinga og opinberum fjármunum
er þar að auki betur borgið í öðrum málaflokkum. Þannig telur Viðskiptaráð rétt að aðskilja að fullu
starfsemi hins opinbera og starfsemi þjóðkirkjunnar sem og allra annarra trú- og lífsskoðunarfélaga.
Þannig sitja þau öll við sama borð. Verði aðkoma hins opinbera af einhverjum sökum talin nauðsynleg, er höfuðatriði að trú- og lífsskoðunarfélög njóti jafnræðis í fjárstuðningi af hálfu hins opinbera, ólíkt því sem nú er. Slíkur stuðningur þyrfti einnig að takmarkast við þau verkefni sem eru talin
nauðsynleg.

8 Samkomulag sem var á sínum tíma hluti fullnaðaruppgjörs vegna kirkjujarða víðsvegar sem komu í hlut ríkisins. Á móti kom að ríkið skyldi greiða ýmsar
greiðslur til krikjunnar, þ.m.t. laun biskupa og presta.
9 Samninginn má finna hér: https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a389fd25-d0bf-11e9-9449-005056bc530c.
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2.2. Samkeppnisrekstur hins opinbera
Á sumum sviðum samfélagsmótunar er hið opinbera í beinni samkeppni við einkaaðila. Að mati
Viðskiptaráðs er hlutverk hins opinbera þvert á móti að skapa umhverfi hvar fyrirtæki geti átt
í heilbrigðri samkeppni, hvert við annað. Í íslensku samfélagi eru dæmi um starfsemi hins opinbera
á sviðum þar sem augljóst er að einkaaðilar sjá sér fært að starfa og heilbrigð samkeppni getur átt
sér stað. Á þessum sviðum er nauðsynlegt að hið opinbera dragi sig í hlé og láti einkaaðila um að
þjónusta neytendur með tilheyrandi bragarbót fyrir þá. Framleiðnivöxtur í einkageiranum er þar
að auki mun meiri en hjá hinu opinbera. Að mati Viðskiptaráðs er mikilvægt að hið opinbera líti inn
á við og meti starfsemi sína einkum út frá tveimur sjónarmiðum:

Almennt, hvað varðar starfsemi hins opinbera, ætti að horfa til þess
öllum stundum að færa verkefni frá hinu opinbera og til einkaaðila
sé ljóst að ekki er um markaðsbrest að ræða.
• Dæmi: Pósturinn, Fríhöfnin, Vínbúðin

Hafi einkaaðilar hafið að veita sömu þjónustu og hið opinbera á
hið opinbera að stíga til hliðar og hætta slíkri starfsemi.
• Dæmi: RÚV, Sorpa, Íslandsbanki

Betur heima setið en af stað farið – Í ólöglegri samkeppni í tvö ár
Í lögum er reynt að sporna við því að opinberir aðilar, í þeim tilvikum sem þeir eiga í samkeppni við
einkaaðila, íþyngi hinum síðarnefndu um of. Þetta helgast einkum af því að opinberir aðilar eru að
jafnaði reknir með opinberu fé og því er til staðar verulegur aðstöðumunur. Í samkeppnislögum
kemur fram að mæla megi fyrir um fjárhagslegan aðskilnað samkeppnisrekstrar opinberra aðila og
þess rekstrar slíkra aðila sem nýtur verndar, t.d. í því formi að þiggja opinbert fé.10
Þetta á t.d. við um starfsemi RÚV sem þiggur yfir fjóra ma. kr. úr ríkissjóði árlega, en í lögum er mælt
fyrir um að RÚV sé skylt að stofna dótturfélag utan um tiltekna starfsemi.11 Starfsemi RÚV á auglýsingamarkaði fellur undir þetta ákvæði, en RÚV hefur verið umsvifamikið á honum undanfarin ár, í óþökk
einkaaðila á þeim markaði. Sterk rök standa til þess að RÚV reki starfsemi sem þessa í dótturfélagi enda
stendur hún ekki í samhengi við meginhlutverkið sem er að reka fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu.
Þá standa rök til þess að dagskrárgerð sé sjálfstæð gagnvart viðskiptalegri hlið fjölmiðilsins auk
þess sem að rétt er að aðskilja auglýsingaþjónustuna með hliðsjón af EES-reglum um ríkisstyrki
til útvarpsþjónustu í almannaþágu. Víða hefur verið tekin ákvörðun um að stofna dótturfélög
af þessum toga, t.d. í Noregi og í Bretlandi.
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10 Sjá 14. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.
11 Sjá 3. gr. laga um ríkisútvarpið nr. 23/2013.

Ákvæðið um að auglýsingasala RÚV skuli rekin í dótturfélagi var fest í lög árið 2013, en síðar var gildistöku
ákvæðisins frestað til 1. janúar 2018. Á þeim tímapunkti bólaði þó ekkert á stofnun slíks félags. Í ljós kom
meint óvissa um þýðingu hins skýra lagaákvæðis af hálfu stjórnar RÚV, en í viðtölum vísaði ráðherra
menntamála aðspurð til stjórnarinnar sem taldi af einhverjum ástæðum að nægilegt væri að aðskilja
auglýsingastarfsemina í bókhaldi fyrirtækisins. Að lokum var það niðurstaða ráðherra að vísa
málinu til ríkisendurskoðanda sem skyldi skera úr um „óvissuna“. Þetta var árið 2018, en allt frá upphafi
þess árs höfðu samkeppnisaðilar og ýmis hagsmunasamtök gagnrýnt þessa framgöngu RÚV harðlega.
Skemmst er frá því að segja að það var ekki fyrr en 1. janúar 2020 sem að RÚV auðnaðist að fylgja
lagafyrirmælunum og höfðu samkeppnisaðilar RÚV því þurft að sæta ólögmætri samkeppni í tvö ár.
Raunar hafði þá komið fram í máli ríkisendurskoðanda að í raun hefði aldrei nein óvissa verið um
hvort stofna ætti dótturfélag; skýr lagaskylda hefði staðið til þess allan tímann. Þar að auki væri það
ekki verið hlutverk Ríkisendurskoðunar að eyða slíkri óvissu.
Í fundargerðum stjórnar RÚV kennir ýmissa grasa, líkt og fram kom í umfjöllun Viðskiptablaðsins
í sumar, en auglýsingamálið var ítarlega rætt á fundum stjórnarinnar. Meðal annars kom fram að
menntamálaráðherra hefði gefið vilyrði fyrir því að umrætt lagaákvæði yrði fellt úr gildi, en síðar
skipt um skoðun. Úr þeim má lesa að þetta hafi verið ástæða þess að ekki var tekið af skarið um
dótturfélag strax. Við þetta geta fyrirtæki á markaði ekki unað. Skyldan til að setja á fót dótturfélag
virkjaðist í upphafi árs 2018 og fyrir hafði legið frá árinu 2013 að það skyldi gert á þeim tímapunkti.
Að mati Viðskiptaráðs er rétt að hið opinbera dragi sig alfarið
í hlé á mörkuðum á borð við auglýsingamarkað enda fer betur
á því að slíka starfsemi stundi fyrirtæki sem ekki starfa í skjóli
hins opinbera. Þeim er enda betur treystandi til að nýta auglýsingatekjurnar í þágu neytenda og þjónusta auglýsendur
betur. Ólíðandi er að hið opinbera sópi til sín auglýsingatekjum

„Æskilegt er að hið
opinbera snúi sér að
brýnni verkefnum en
að halda sjálft úti
sjónvarpsþjónustu.“

til viðbótar við þá skatta sem heimtir eru af borgurunum til að standa undir starfsemi RÚV.
Raunar er æskilegt að mati Viðskiptaráðs hið opinbera snúi sér að brýnni verkefnum en að
halda sjálft úti sjónvarpsþjónustu enda eru starfandi hér á landi öflug íslensk fyrirtæki sem
vel geta annað eftirspurn eftir slíkri þjónustu og þjónað betur þörfum neytenda en hið opinbera. Hið opinbera ætti fremur að einblína á að skapa forsendur fyrir sjónvarpsfyrirtæki
á almennum markaði til að vaxa fremur en að keppa við þau. Tilvik eins og það sem fjallað var um
hér að framan, þar sem hinu opinbera virðist vart treystandi til að fara að lögum um sjálft sig, renna
þar að auki stoðum undir að illa fari á því að hið opinbera standi í rekstri sem þessum.
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2.3.Aðrar og betri leiðir til að sinna opinberri
þjónustu
2.3.1. Hvers vegna einkarekstur frekar en opinber rekstur?
Að öllu framangreindu virtu má slá því föstu að hlutverk hins opinbera sé í meginatriðum að halda
úti stjórnkerfi svo réttindi borgaranna verði tryggð, sinna grunnþjónustu við borgarana, grípa þá sem
eiga í framfærsluvanda og að leiðrétta markaðsbresti þegar það á við, ólíkt því sem á við um samfélagsmótun sem ætti að mati Viðskiptaráðs að mestu leyti ekki að vera á höndum hins opinbera.
Að samfélagsmótun undanskilinni standa eftir um 86% heildarútgjalda hins opinbera.
Borgurunum er mjög í mun að þessir fjármunir séu vel nýttir á sama tíma og þeir gera kröfu til þess
að þjónustan sem hið opinbera stendur að sé sem best. Áskorun hins opinbera er því að leita leiða til
að svo verði, en í stóra samhenginu eru tvær leiðir færar til þess. Annars vegar að hið opinbera haldi
sjálft um taumana að meira eða minna leyti. Hins vegar að eftirláta verkefnin öðrum sem eru jafnvel
betur til þess fallnir að þjónusta borgarana.
Lykilatriði í þessu samhengi er að oft er ekki þörf á því að hið opinbera framkvæmi hlutverk sitt að
öllu leyti sjálft, þ.e. fjármagni hana, útfæri um hana lög og reglur, reki viðeigandi stofnun og veiti
þannig þjónustuna. Í mörgum tilfellum er æskilegra að ríkið komi, eftir atvikum, aðeins að fjármögnun
og/eða reglusetningu. Þá hentar stundum að einkaaðilar annist sjálfir fjármögnun, ýmist að öllu
leyti eða að hluta. Álitamál í þessa veru er að finna á mörgum sviðum í starfsemi hins opinbera og
að mati Viðskiptaráðs er æskilegt að hið opinbera horfi ævinlega til þess hvort skjólstæðingarnir,
þ.e. greiðendur og þiggjendur þjónustunnar, geti notið betri og hagkvæmari þjónustu sé hún veitt
af einkaaðilum.
Önnur Norðurlönd hafa á flestum sviðum gengið lengra í innleiðingu einkarekstrar heldur en
Ísland. Þannig hafa verkefni gjarnan verið færð frá hinu opinbera til einkaaðila þegar harðnað hefur
á dalnum í efnahagsmálum og aukin hagræðing í opinberum rekstri verið nauðsynleg. Í kjölfar
fjármálakreppu Svía á tíunda áratugnum var brugðist við með þeim hætti og réðust Danir einnig
í slíkar aðgerðir árið 2014. Skipuðu Danir sérstaka nefnd sem var ætlað að leggja fram tillögur hvernig
auka mætti framleiðni og verðmætasköpun í danska hagkerfinu.12 Nefndin lagði meðal annars til

„Önnur Norðurlönd
hafa á flestum sviðum
gengið lengra í innleiðingu einkarekstrar
heldur en Ísland.“

að öll verkefni hins opinbera sem þættu hæf til þess yrðu boðin út eða færð í hendur einkaaðila.
Nefndin lagði einnig til að hið opinbera setti sér mælanleg markmið um hversu stóran hluta af
þjónustu sinni það hygðist bjóða út á hverju ári, með það að markmiði að nýta til fulls kosti samkeppnisrekstrar, stuðla að nýsköpun og auka hagkvæmni í veitingu opinberrar þjónustu. Nú er kjörið
tækifæri til að feta í spor nágrannalanda okkar, staðan í opinberum fjármálum bendir til þess að slíkt
sé einfaldlega nauðsynlegt hérlendis.

2.3.2. Kostir einkarekstrar í opinberri þjónustu
Með einkarekstri er mögulegt að ná fram margvíslegum ávinningi. Þannig getur samkeppni skapast
um veitingu opinberrar þjónustu sem ekki ríkti áður og sömu lögmál átt við um veitingu slíkrar
þjónustu og almenna atvinnustarfsemi. Þetta er æskilegt í ljósi þess að einkaaðilar búa við ríkari
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12 Produktivitetskommission Kommisorium“ (Økonomi- og indenrigsministeriet, 20. mars 2012) Slóð: http://produktivitetskommissionen.dk/media/134739/
Kommissiorium.pdf

hvata til þess að veita þjónustu fyrir sem minnsta fjármuni og auka skilvirkni. Ef einkaaðili sinnir

„Einkaaðilar búa við
ríkari hvata til þess að
veita þjónustu fyrir
sem minnsta fjármuni
og auka skilvirkni.“

þjónustunni með óskilvirkum hætti verður hann undir í samkeppni og betri rekstraraðili tekur við
starfseminni. Slíkum hvötum er síður fyrir að fara í opinbera kerfinu þar sem fjármunirnir koma
„að ofan“, þ.e.a.s. úr ríkissjóði, oft burtséð frá því hvaða þjónusta er veitt, hvernig hún er veitt og hve
margir nýta sér hana.
Með því að bjóða reglulega út veitingu opinberrar þjónustu út með tímabundnum samningum
geta stjórnvöld tryggt að ávinningur af auknu rekstrarhagræði skili sér í lægri kostnaði fyrir
skattgreiðendur. Þetta sjónarmið hefur vegið þungt við lagasetningu á hinum Norðurlöndunum og
hafa margvísleg verkefni sem hið opinbera sinnti áður verið færð til einkaaðila.13 Samkeppni hefur
ekki aðeins í för með sér lægri kostnað – heldur verður þjónustan einnig betri. Með samkeppni
má einnig tryggja ákveðinn fyrirsjáanleika. Þannig getur hið opinbera gert þjónustusamninga við
einkaaðila þar sem samið er um verð fram í tímann og framtíðarútgjöld verða þannig fyrirsjáanlegri.
Frá sjónarhóli skattgreiðenda er þetta ákjósanlegt enda er áhættan í höndum einkaaðila í stað þeirra.

2.3.3. Mismunandi leiðir við útfærslu einkarekstrar
Mikilvægt er að gera greinarmun á hugtökunum einkavæðing og einkarekstur í umfjöllun um aðkomu
atvinnulífsins að opinberri þjónustu, en um þau hefur ríkt langlífur misskilningur. Einkavæðing
felur í sér að ákveðin starfsemi sem áður var á vegum hins opinbera er færð í hendur einkaaðila.
Þannig hættir sú starfsemi að teljast til opinberrar þjónustu, þó hún kunni enn að lúta eftirliti og
reglusetningu hins opinbera. Einkarekstur opinberrar þjónustu felur aftur á móti í sér að hið opinbera
semur við einkaaðila um að veita tiltekna þjónustu og greiðir fyrir hana með skattfé. Í því tilfelli hafa
stjórnvöld því eftir sem áður mikla aðkomu að þjónustunni með því að greiða fyrir hana, skilgreina
hana í samningum með möguleika á að setja henni ýmsar skorður.

Einkavæðing

Einkarekstur

Reksturinn í höndum einkaaðila?

Já

Já

Rekið fyrir fjárframlög frá ríkinu?

Nei

Já

Telst sem opinber þjónusta?

Nei

Já

Lýtur eftirliti og reglusetningu hins opinbera?

Já

Já

13 Sjá nánari umfjöllun um vegferð Norðurlandanna í tilfærslu verkefna til einkaaðila í rit Viðskiptaráðs Hið opinbera: Tími til breytinga hér:
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/hid_opinbera_timi_til_breytinga.pdf
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Einkaaðilar geta komið að veitingu opinberrar þjónustu með margvíslegum hætti. Algengast er að
félög geri þjónustusamninga við hið opinbera um veitingu tiltekinnar þjónustu, en aðkoman þarf þó
ekki að einskorðast við rekstur. Þannig geta einkaaðilar einnig sinnt fjármögnun og framkvæmdum
fyrir hið opinbera. Þá getur hið opinbera sett reglur um ákveðna starfsemi án þess að koma að
fjármögnun eða rekstri þeirrar þjónustu sem um ræðir hverju sinni. Fjölmörg tækifæri eru til þess
að auka aðkomu einkaaðila að veitingu opinberrar þjónustu með ávinningi fyrir hvort tveggja hið
opinbera og þjónustuþega.

Tækifæri – aðkoma einkaaðila að opinberri þjónustu
Heilbrigðisþjónusta:
Heilbrigðismál eru meðal stærstu útgjaldaliða hins opinbera
og er rekstur málaflokksins að mestu í höndum hins opinbera.
Þannig er hið opinbera bæði greiðandi og veitandi stærsts hluta
heilbrigðisþjónustu og kostir samkeppnisrekstrar eru því vannýttir.
Með auknum einkarekstri í heilbrigðisþjónustu er mögulegt að
auka gæði þjónustunnar og kostnaðaraðhald í heilbrigðiskerfinu,
sem er nauðsynlegt ef horft er til framtíðar (sjá nánar í 3. kafla). Góð

„Með auknum einkarekstri í heilbrigðisþjónustu er mögulegt
að auka gæði þjónustunnar og kostnaðaraðhald.“

reynsla er af einkarekstri í heilbrigðiskerfinu og sem dæmi má nefna tilkomu einkarekinna heilsugæslustöðva sem hafði jákvæð áhrif á þjónustu heilugæsla. Það er mat Viðskiptaráðs að auka eigi útboð á þjónustu sjúkrahúsa, öldrunarheimila og heilsugæslu til einkaaðila. Það myndi leiða til aukinnar
og virkari samkeppni í heilbrigðisþjónustu sem myndi í kjölfarið auka hagkvæmni og bæta þjónustu
í heilbrigðiskerfinu. Hér er þó mikilvægt að árétta að það sé áfram í höndum hins opinbera að setja
skýran ramma um starfsemina með reglum og eftirliti.
Menntamál:
Í því skyni að skapa umhverfi með þarfir nemenda í huga ætti
í auknum mæli að móta hvata til að einkaaðilar komi að rekstri
menntastofnana á öllum skólastigum. Að mati Viðskiptaráðs er
nauðsynlegt að þarfir nemenda séu í forgangi og að fjármagn
fylgi hverjum nemanda í þá menntastofnun sem nemandinn
eða foreldrar hans kjósa, fremur en að fjármagn sé bundið við
einstaka menntastofnanir. Þetta á jafnt við um dagforeldra,

„Þá myndi samkeppni
milli skóla um bæði
kennara og nemendur
hafa í för með sér framþróun í menntakerfinu.“

leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla eða háskóla. Í þessu fyrirkomulagi er fólgið aðhald fyrir
skólana til að veita bestu mögulegu þjónustu hverju sinni. Í núverandi fyrirkomulagi sér hið opinbera
um nær allan rekstur menntakerfinu og sú staða er mest afgerandi í grunnskólakerfinu. Aðkoma
einkaaðila myndi skapa svigrúm til að semja við kennara á einstaklingsgrundvelli í ríkari mæli.
Þá myndi samkeppni milli skóla um bæði kennara og nemendur hafa í för með sér framþróun í menntakerfinu og auka líkur á því að á boðstólnum sé nám sem spurn er eftir.
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„Fjölmörg tækifæri
eru til þess að auka
aðkomu einkaaðila að
veitingu opinberrar
þjónustu með ávinningi
fyrir hvort tveggja
hið opinbera og
þjónustuþega.“

Eftirlitsstofnanir:
Sumir telja að framkvæmd eftirlits með reglum eigi eingöngu heima hjá hinu opinbera þar sem
einkaaðilar séu ekki jafn vel til þess fallnir að tryggja framfylgni við reglur, sem oft á tíðum varða
mikilvæg öryggismál. Einkaaðilar starfa þó í mörgum tilfellum eftir ströngum kröfum staðla um
hlutleysi, verkferla og samræmi í framkvæmd verka – kröfum sem eru oft á tíðum strangari en hjá
hinu opinbera. Þá sanna dæmin að áhyggjur af aðkomu einkaaðila að eftirlitsstarfsemi eru óþarfar.
Opinbert eftirlit með öryggismálum bifreiða var til að mynda fært til einkaaðila og eru nú starfrækt þrjú
fyrirtæki sem veita þá þjónustu með góðum áhrifum á þjónustustig og verð. Þetta má skoða á fleiri
sviðum og færa einkaaðilum verkefni af sama toga. Hér má til dæmis horfa til MAST og Vinnueftirlitsins.

Fasteignir ríkisins
Ríkissjóður er stærsti eigandi fasteigna á Íslandi og umsvifamesti rekstraraðilinn á fasteignamarkaði.
Samtals á ríkissjóður tæplega 900 þúsund fermetra af húsnæði í um 954 fasteignum og er heildarfasteignarmat þessara eigna um 164 ma.kr.14 Nýting þeirra er óhagkvæm, en árið 2015 var gerð úttekt á vegum starfshóps skipuðum af fjármálaráðuneytinu þar sem kom fram að ríkisstofnanir
á höfuðborgarsvæðinu notuðu nærri tvöfalt fleiri fermetra á hvern starfsmann en alþjóðleg viðmið
segðu til um.15 Fram kom að ýmsar stofnanir leigðu húsnæði af ríkinu og að leiguverðið væri um
helmingi lægra en á almennum markaði. Að mati Viðskiptaráðs leiðir þetta til sóunar og æskilegt væri
ef umræddar eignir væru ekki í eigu ríkisins, heldur einkaaðila. Af þeim síðarnefndu myndu stofnanir
ríkisins svo leigja eignirnar. Leigi hið opinbera fasteignir á almennum markaði á markaðsvirði standa
líkur til þess að nýting umrædds húsnæðis verði betri. Ef tiltekinni starfsemi hins opinbera er jafnvel
betur sinnt af einkaaðilum með jafn miklum eða minni tilkostnaði þá ætti að eftirláta einkaaðilum
að sinna henni. Aðkoma einkaaðila er ekki markmið í sjálfu sér heldur leið til að ná fram aukinni
hagkvæmni hjá hinu opinbera svo hægt sé að gera meira fyrir minna.

14 Heimild: Ríkiseignir https://www.rikiseignir.is/um-okkur/fjarmal-og-rekstur/
15 Skoðun Viðskiptaráðs, Ríkissjóður: stærsta fasteignafélag landsins: https://medium.com/@vidskiptarad/fasteignir-fc63c4a0e171
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