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Tillögur Viðskiptaráðs
Forgangsröðun

Heilbrigðiskerfi

•

•

•

Skilgreina þarf hlutverk hins opinbera í samfélaginu,

huga á opinbert fjármagn að fylgja sjúklingum þangað

Forgangsraða þarf á útgjaldahliðinni í þágu grunn-

sem þeir leita, en ekki að renna til stofnana sem slíkra.

þjónustu, framfærslu og markaðsbresta en minnka

•

umsvif á sviði samfélagsmótunar.

Efling atvinnulífs
•

flytja sjúklinga úr landi í aðgerðir.
•

•

greina framtíðarinnar.

Menntamál

Tryggja þarf aukið frelsi og hagsæld bænda sem og

•

Stuðla þarf að því að einkafjárfesting aukist á ný með

•

kennsludögum ársins til að tryggja betra samræmi við

því að bæta í hvata til nýsköpunar.

nágrannalönd.

Kanna þarf möguleika á því að hið opinbera losi um

keppni, verðmætasköpun og störf innan einkageirans.

Einkarekstur

•

Velferð og almannatryggingar
•

Huga þarf að almannatryggingum og lífeyriskerfinu
vegna áskorana sem blasa við með hækkandi meðalaldri
þjóðarinnar.

•

Í stað þess að meta örorku einstaklinga þarf að meta

Ýmis verkefni má færa frá hinu opinbera til einkaaðila

starfsgetu einstaklinga og bæta aðstoð við þá sem eru

í heilbrigðisþjónustu, menntamálum og eftirlitsstarfsemi,

óvirkir á vinnumarkaði.

líkt og gert er í meiri mæli á hinum Norðurlöndunum.
Nýta þarf tækifæri í samvinnu einka- og opinberra aðila
í auknum mæli, t.d. með samvinnuleið (PPP) um innviðaverkefni.
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Kanna má möguleika á sameiningu þeirra menntastofnana sem ríkið rekur á háskólastigi.

Hafi einkaaðilar haslað sér völl í ákveðinni starfsemi á
ríkið að stíga til hliðar og hætta samkeppnisrekstri.

•

Æskilegt er að stytta grunnskólanám um eitt ár og fjölga

skattalegum hvötum til einstaklinga og fyrirtækja ásamt

Þannig skapast svigrúm til að brúa hallann og auka sam-

•

Draga þarf úr miðstýringu í menntakerfinu, auka sveigjanleika skóla í rekstri sem og faglegt frelsi kennara.

eignarhluta sem hið opinbera fer með í fyrirtækjum.

•

Tryggja þarf umbætur í kaupum hins opinbera á heilbrigðisþjónustu.

samkeppnishæfni landbúnaðar sem atvinnugreinar.
•

Aðgerðum sem ekki er hagkvæmt að sinna á Landspítala
þarf að úthýsa til einkaaðila innanlands í stað þess að

Hið opinbera þarf að leggja áherslu á aukna verðmætasköpun með því að sá í jarðveg nýsköpunar og atvinnu-

•

Með þarfir þeirra sem sækja sér heilbrigðisþjónustu í

ráðast í heildstæða athugun á starfsemi þess.

•

Lífeyrisaldur þarf að hækka í skrefum eða tengja hann við
lífslíkur líkt og tíðkast í nágrannalöndunum.

Rekstur og fjármál hins opinbera

Regluverk

•

Leita þarf tækifæra til að auka framleiðni í opinberum

•

Halda þarf áfram átaki um einföldun regluverks.

rekstri með betri nýtingu skattfjár í huga.

•

Draga þarf úr lögverndun og leyfisskyldu hér á landi.

Horfa þarf til sameininga ríkisstofnana svo þær geti sinnt

•

Tryggja þarf að efnahagslegt mat á áhrifum laga-

•

hlutverkum sínum með fullnægjandi hætti og skörun í

setningar sé fullnægjandi, en nágrannalöndin hafa

verkefnum þeirra sé lágmörkuð.
•
•

Selja á þær fasteignir ríkisins sem leiða til óhagkvæmrar

þróað kerfi í því skyni.

nýtingar.

Skattar

Kanna þarf frekari sameiningar eða samþættingar hjá

•

augum að lágmarka neikvæð áhrif þess á lífskjör.

sýslumannsembættum.
•

Hraða þarf stafvæðingu stjórnsýslunnar.

•

Sameina þarf Samkeppniseftirlitið, Póst- og fjarskipta-

•

sköpun þjóðarinnar og koma í veg fyrir fátæktargildrur.

fela nýrri stofnun eftirlit með fjölmiðlamarkaði.

•

Virðisaukaskattskerfið þarf að einfalda.

Tryggja þarf að sértæk útgjöld vegna efnahagsáhrifa

•

Tryggja þarf tekjuhlutleysi og gagnsæi grænna skatta.

kórónuveirufaraldursins verði ekki varanleg svo opinber

•

Endurskoða þarf fasteignaskatta.

fjármál verði sjálfbær til lengri tíma.
•

Vinna þarf að lækkun jaðartekjuskatta og auka þar með
hvata fyrir alla launahópa til að taka virkari þátt í verðmæta-

stofnun og Neytendastofu og skoða einnig hvort megi
•

Þörf er á endurskoðun skattkerfisins með það fyrir

Að fenginni reynslu er tilefni til að sníða agnúa af lögum

Sveitarfélög

um opinber fjármál og framkvæmd þeirra:

•

•

Tryggja þarf sjálfbærni sveitarfélaga með sameiningum

Lögin verða að endurspegla ófyrirsjáanlegar sveiflur í

með það fyrir augum að leggja niður Jöfnunarsjóð

hagkerfinu.

sveitarfélaga.

•

Fjármálaáætlun og hagspá verða að innihalda hvor aðra.

•

Halda á áfram að vinna eftir árangursmælikvörðum.

•

Vissa eftirlitsstarfsemi sveitarfélaga þarf að sameina í eina
stofnun, m.a. til að tryggja samræmi í vinnubrögðum og
lagatúlkunum.
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Formáli

Á undanförnum mánuðum höfum við verið rækilega minnt á það mikilvæga hlutverk sem hið opinbera gegnir á mörgum sviðum. Rétt eins og
kórónuveirufaraldurinn lenti sem höggbylgja á atvinnulífinu hefur hann
haft í för með sér gríðarlegar áskoranir fyrir alla starfsemi og innviði hins
opinbera. Þetta á ekki síst við um þá starfsemi hins opinbera sem felst
í félagslegu öryggisneti og mikilvægri grunnþjónustu, með það að markmiði að samfélagið gangi fyrir sig með eðlilegum hætti.
Að mörgu leyti stendur hið opinbera styrkum fótum, en því má ekki gleyma
að ávallt þarf að leita tækifæra til að bæta þá mikilvægu þjónustu sem það
veitir. Þetta er ekki síst mikilvægt þegar illa árar. Hið opinbera þarf að horfa
til þess hvernig megi bæta verklag, nýta tækni og aðlagast breytingum
í samfélaginu hratt og örugglega. Framleiðni er þar lykilorðið og grunnforsenda allra framfara, en engu að síður heyrist það orð nær aldrei þegar

Ari Fenger

rætt er um hið opinbera. Í samkeppnisrekstri fyrirtækja er slíkt ekki í boði

Formaður Viðskiptaráðs Íslands

þar sem sá sem dregst aftur úr í framleiðni mun að einfaldlega verða
undir í samkeppni, missa viðskipti og leggja upp laupana að endingu.
Annað gildir um hið opinbera sem í krafti einokunar, skattheimtu og löggjafarvalds býr ekki við sama aðhald neytanda.
Ekki er þar með sagt að hið opinbera þurfi ekki að sníða sér stakk eftir vexti, líkt og fyrirtæki á markaði,
heldur þvert á móti. Jafnvel má segja að ríkari krafa sé til þess að hið opinbera stuðli að aukinni framleiðni en fyrirtæki á markaði í ljósi þess að starfsemi þess er fjármögnuð af skattgreiðendum. Líkt og
fram kemur í ritinu eru merki um að hið opinbera hafi dregist aftur úr í þessum efnum.
Fleira dregur úr hvatanum til að auka framleiðni en eðli og sérstaða hins opinbera, til dæmis
þrýstingur héðan og þaðan um aukin fjárframlög úr ríkissjóði. Þetta bera umsagnir um fjárlög
glögglega með sér. Eðlilegt er að reglulega komi til skoðunar hvort auka þurfi fjárframlög í tiltekna
málaflokka, en hafa ber í huga, líkt og í öðrum rekstri, að þá getur þurft að spara í öðrum svo jafnan
gangi upp. Sjaldan heyrast hugmyndir um slíkt og oft er gengið út frá því að tekjuöflunarleiðir
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hins opinbera séu óendanlegar. Á Íslandi er skattheimta nú þegar með mesta móti í alþjóðlegum
samanburði svo lítið svigrúm er fyrir aukna tekjuöflun hins opinbera. Ef horft er heildstætt á
opinber fjármál blasir við að eina leiðin til að svara slíku ákalli er með aukinni skilvirkni í rekstri hins
opinbera.
Það er allra hagur að hið opinbera hafi framleiðni að leiðarljósi. Bæði skapar það ríki og sveitarfélögum aukið svigrúm til að veita betri þjónustu en á sama tíma hefur það í för með sér forsendur
fyrir minni skattheimtu á fólk og fyrirtæki. Þannig skapast blómlegri lífsskilyrði fyrir okkur öll sem sem
leiða ætti af sér, meiri tekjur í ríkissjóð að endingu. Í þessu riti má finna fjölmargar tillögur, hugmyndir
og annað sem getur nýst í þeirri vinnu að auka framleiðni í rekstri hins opinbera.
Horft fram veginn er COVID-19 stór tímabundin áskorun en mikilvægt er að gleyma ekki að sjá
skóginn fyrir trjánum. Hinu opinbera bíða aðrar stórar áskoranir, má þar nefna að leika lykilhlutverk
í að sporna gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra og aukin umsvif heilbrigðiskerfisins við það
eitt að þjóðin eldist.
Þetta undirstrikar að tíminn til að ræða og rýna í hlutverk hins opinbera er ekki aðeins núna, heldur
nú sem endranær. Þessi skýrsla er innlegg Viðskiptaráðs í þá umræðu.
Ari Fenger, formaður Viðskiptaráðs Íslands
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1. kafli

Hið opinbera
í almennu ljósi
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Hið opinbera; ríki og sveitarfélög, gegnir lykilhlutverki í íslensku samfélagi. Sú staðreynd að hið
opinbera ráðstafar rúmlega fjórum krónum af hverjum tíu sem verða til við verðmætasköpun hér
á landi undirstrikar þetta, svo ekki sé minnst á víðtæk áhrif þess sem fólgin eru í löggjafar- og skatt-

„Fjölmörg álitamál
eru um starfsemi hins
opinbera, en þau eru
þó sjaldan tekin til
skoðunar með heildstæðum hætti.“

lagningarvaldi. Umfang hins opinbera, verkefni þess og hvernig þau verkefni eru útfærð geta þannig
haft gríðarleg áhrif á lífskjör landsmanna. Fjölmörg álitamál eru um starfsemi hins opinbera, en þau
eru þó sjaldan tekin til skoðunar með heildstæðum hætti. Fullt tilefni er til þess, ekki síst í ljósi þeirrar
þröngu stöðu sem uppi er í samfélaginu og efnahagslífinu þegar þetta skrifað.
Almenn sátt ríkir um að hið opinbera tryggi grundvallarréttindi borgara, tryggi þeim aðgang að
mennta- og heilbrigðiskerfi, haldi úti félagslegu stuðningskerfi og veiti þeim sem þurfa á að halda
fjárhagsaðstoð svo þeir hafi lífsviðurværi. Þá hefur einnig verið sátt um að stjórnvöld tryggi hagkvæmari
nýtingu framleiðsluþátta með leiðréttingu markaðsbresta. Líkt og síðar verður rakið hafa heildarumsvif
hins opinbera aukist á undanförnum árum, en hluti hinna auknu umsvifa er tilkominn vegna verkefna
sem ekki ríkir jafn víðtæk sátt um og þau sem að framan voru nefnd.

1.1. Stórar áskoranir framundan
Með þær áskoranir í huga sem blasa við á komandi áratugum verður ekki hjá því komist að velta
því fyrir sér hvort umsvif hins opinbera séu sjálfbær til framtíðar. Í sjálfu sér eru þær áskoranir efni
í aðra skýrslu, en hér verður látið nægja fjalla stuttlega um tvær þeirra: Öldrun þjóðarinnar og uppbyggingu nýrra stoða verðmætasköpunar. Þær áskoranir, að ógleymdum öðrum brýnum verkefnum,
til dæmis í tengslum við loftslagsvá og tæknibreytingar, gera það mikilvægara nokkru sinni fyrr að
auka hagkvæmni í opinberum rekstri.

1.1.1. Öldrun þjóðarinnar breytir samfélaginu
Síðustu áratugi hefur fæðingartíðni farið lækkandi og meðalævin lengst með bættri heilsu og framförum í læknavísindum. Þetta gerir það að verkum að á næstu 40 árum munu 77% fólksfjölgunar hér
á landi verða í aldurshópnum 70 ára og eldri, að því er fram kemur í mannfjöldaspá Hagstofunnar
(mynd 1.1). Þannig mun fjölgun í aldurshópnum 20-69 ára verða 6%, en um 142% í aldurshópnum
70 ára og eldri.1

1 Rétt er að taka fram að spá Hagstofunnar gerir ráð fyrir nokkrum landflótta um fimm ára skeið á næstu árum sem efast má um að verði að veruleika nema
í tilfelli langvarandi efnahagserfiðleika og atvinnuleysis. Ef það rætist ekki verður fjöldi á vinnualdri einkum meiri þegar fram líða stundir sem endurspeglar fyrst
og fremst jákvæð tengsl milli mannfjölda og hagvaxtar.
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„Lykilatriði í því að takast á við öldrun þjóðarinnar er
að auka verðmætasköpun til lengri tíma enda mun að
öðrum kosti draga úr hagsæld þar sem jafn margar
hendur á vinnumarkaði þurfa að vinna fyrir framfærslu
fleiri einstaklinga.“

Mynd Mynd
1.1 Mest
fólksfjölgun næstu áratugi verður í elstu aldurshópunum eftir því sem stórir árgangar
1.1
komast
á efri ár og meðalævi
lengist.verður í elstu aldurshópunum eftir því
Megnið af fólksfjölgun
næstu áratugi
sem stórir árgangar komast á efri ár og meðalævi lengist.
Mannfjöldi á Íslandi
Þúsundir skv. miðspá Hagstofu Íslands.
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Óneitanlega er þessi þróun komin til af góðu enda gera framfarir í læknavísindum, ásamt forvörnum
og heilbrigðari lífstíl, fólki kleift að lifa lengur. Þetta mun þó hafa í för með sér talsverðar breytingar
á samfélaginu sem ýmsar áskoranir fylgja. Að óbreyttu mun álag á velferðar- og heilbrigðiskerfið
aukast, að ógleymdri þeirri staðreynd að hlutfallslega færri munu þurfa að standa undir þessum
grunnkerfum og fjármagna þau. Af framangreindu er ljóst að verkefnið er ærið og ljóst er að stjórnvöld þurfa að marka sér stefnu hvað þessa þróun varðar sem fyrst. Nánar verður vikið að þessu
málefni í 3. kafla.

1.1.2. 1.100 milljarða áskorunin
Lykilatriði í því að takast á við öldrun þjóðarinnar er að auka verðmætasköpun til lengri tíma enda
mun að öðrum kosti draga úr hagsæld þar sem jafn margar hendur á vinnumarkaði þurfa að vinna
fyrir framfærslu fleiri einstaklinga. Um árabil hefur verið talað um 1.000 milljarða áskorunina sem
fyrst kom fram í fram í Charting a Growth Path for Iceland, skýrslu alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækisins
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McKinsey & Company árið 2012, en í henni kom fram að auka þyrfti útflutning sem þeirri upphæð
næmi svo viðhalda mætti hagvexti til framtíðar. Með hliðsjón af áhrifum COVID-19 á útflutning og
ef miðað er við að hagvöxtur verði að meðaltali 3% á ári árin 2019 til 2040, má nú kalla þessa áskorun
„1.100 milljarða áskorunina“ (mynd 1.2). Að því gefnu að ferðaþjónusta nái fyrri styrk eftir COVID-19
þarf að auka útflutning um 1.101 milljarð króna eða um meira en 50 milljarða króna á hverju ári.
Mikilvægi aukins útflutnings kristallast í því hversu háð Ísland er innflutningi sem örríki, þar á meðal
varðandi opinbera þjónustu, en innflutningur var 42% af þjóðarútgjöldum árið 2019.
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3

3 3

Ljóst er að með auknum útflutningstekjum skapast forsendur fyrir því að ríkið geti tekist á við nauðsynleg og aðkallandi verkefni á borð við þau sem nefnd voru hér að framan og jafnvel gefið í.
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1.2. Meira fyrir minna í stað aukinna útgjalda
Mörg spjót standa þó að hinu opinbera um þessar mundir, en líkt og oft áður er krafan sú að ríki og
sveitarfélög auki fjárframlög til muna, veiti ótal ólíkum þjóðfélagshópum, landsvæðum og markmiðum sértækan stuðning. Það gefur augaleið að hvorki ríki né sveitarfélög geta sinnt öllu því sem
óskað er eftir og að forgangsröðun er nauðsynleg. Ótal raddir heyrast á hverju ári um þörf fyrir
auknar fjárveitingar til hinna ýmsu málaflokka, oftast í tengslum við afgreiðslu fjárlaga. Það er út af
fyrir sig eðlilegt, en nauðsynlegt er þó að hafa í huga að slík útgjöld þarf að fjármagna, ýmist með því
að draga úr útgjöldum á öðrum stöðum, hækka skatta eða auka framleiðni. Í umsögnum um fjárlög

„Ótal raddir heyrast á
hverju ári um þörf fyrir
auknar fjárveitingar
til hinna ýmsu málaflokka, oftast í tengslum
við afgreiðslu fjárlaga.“

fer iðulega minna fyrir hugmyndum um aðgerðir af þeim meiði.
Í umsögnum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 eru skýrar vísbendingar um lítinn vilja umsagnaraðila til
að fjármagna þau útgjöld sem beiðst var af hálfu ríkisins (mynd 1.3). Óformleg úttekt Viðskiptaráðs
leiðir í ljós að 22 umsagnaraðilar vildu almennt ráðast í aðgerðir til að auka útgjöld, en í aðeins einni
umsögn kom fram samsvarandi skýr vilji til skattahækkana. Þar að auki var lítill vilji til að lækka útgjöld
og að sama skapi lítill áhugi á því að lækka skatta þrátt fyrir að skattar á Íslandi séu með því hæsta
sem gerist. Meðal umsagnaraðila voru stofnanir sem eiga talsvert undir auknum framlögum frá
ríkinu, án þess endilega sé horft til þess hvernig þau eru fjármögnuð. Þá fór einnig lítið fyrir tillögum
og áherslum um aukna framleiðni til þess að hægt væri að bæta opinbera þjónustu.

MyndMynd
1.3 Umsagnir
um fjárlagafrumvarp 2020 varpa ljósi á þrýsting um aukin fjárframlög, en fáir eru
1.3
þó reiðubúnir að greiða fyrir þau.
Umsagnir um fjárlagafrumvarp 2020 varpa ljósi á þrýsting um aukin fjárframlög,
en fáir eru þó reiðubúnir að greiða fyrir þau.
Skilaboð í umsögnum til fjárlaga 20201
Fjöldi umsagna þar sem tillögur koma fram.
22

Útgjöld
Skattar

6
1
Hækkun

1
Lækkun

1 Mat Viðskiptaráðs á almennu skilaboðum hverrar umsagnar fyrir sig af 28 umsögnum þar sem 2 töldust hlutlausar.
Heimildir: Alþingi, Viðskiptaráð Íslands
1
Mat Viðskiptaráðs á almennu skilaboðum hverrar umsagnar fyrir sig af 28 umsögnum þar sem 2 töldust hlutlausar.
Heimildir: Alþingi, Viðskiptaráð Íslands
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Óraunhæft er að hið opinbera takist á við þær áskoranir sem framundan eru með því að hækka
skatta enda eru skattar hér með því hæsta sem gerist í þróuðum ríkjum (líkt og nánar verður fjallað

„Óraunhæft er að
hið opinbera geti tekist
á við þær áskoranir
sem framundan eru
með því að hækka
skatta enda eru skattar
hér með því hæsta
sem gerist í þróuðum
ríkjum.“

um síðar í þessari skýrslu) og á þeim skala að það ógnar samkeppnishæfni. Slík skattheimta getur
dregið úr útflutningi og verðmætasköpun almennt og þar með unnið gegn markmiðum sínum
til lengdar. Stuðningur við verðmætasköpun og leiðir til að reka hið opinbera á hagkvæmari hátt,
líkt og þúsundir íslenskra fyrirtækja í samkeppnisrekstri gera á degi hverjum, er leiðin fram á við.
Í þessu samhengi telur Viðskiptaráð að lausnin fram á við sé tvíþætt. Í fyrsta lagi þarf að skilgreina
vel hlutverk hins opinbera í samfélaginu. Hins vegar þarf að leita sífellt og í hvívetna að tækifærum
til að auka framleiðni í opinberum rekstri: Að gera meira fyrir minna.

1.3. Rekstur hins opinbera í tölum
Heildarumsvif hins opinbera hafa aukist mjög á síðastliðnum 40 árum (mynd 1.4). Árið 2019 námu
útgjöld 42% af vergri landsframleiðslu (VLF) og tekjur 41%. Hlutfallsleg umsvif ríkis og sveitarfélaga
hafa þó ekki aðeins orðið umfangsmeiri, heldur hafa tekjur og útgjöld hins opinbera á hvern íbúa
einnig aukist nokkuð undanfarin ár og áratugi, samfara efnahagsframförum. Þannig veitti hið
opinbera hverjum íbúa þjónustu fyrir tæplega 3,5 m. kr. árið 2019. Sú þjónusta var þó ekki veitt án
endurgjalds þar sem hið opinbera tók til sín nærri 3,4 m. kr. á hvern íbúa. Ef bornar eru saman tölur
fyrir tíu árum síðan og nú má sjá að hið opinbera tekur til sín nærri 30% meira, jafngildi 800 þúsund
króna,2 á hvern íbúa en það gerði þá, að teknu tilliti til verðbólgu. Hið opinbera hefur því sífellt
stækkað kökusneiðina sem það tekur af verðmætasköpun landsmanna. Þrátt fyrir það hefur með
slíkum verðmætatilfærslum mistekist að standa undir þenslu útgjalda en einungis tvisvar á síðustu
tíu árum hafa tekjur á íbúa verið umfram útgjöld. Þessi þróun er áhyggjuefni og vekur grunsemdir
um ósjálfbæran rekstur hins opinbera.

2 Á föstu verðlagi 2019.
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1 Tekjur 2016 eru leiðréttar fyrir 384 ma. kr. stöðugleikaframlögum. Útgjöld 2008 eru leiðrétt fyrir 170 ma. kr. framlagi
ríkissjóðs til endurfjármögnunar Seðlabanka Íslands.

TekjurHeimildir:
2016 eruHagstofa
leiðréttarÍslands,
fyrir 384
ma. kr. stöðugleikaframlögum.
Útgjöld 2008 eru leiðrétt fyrir 170 ma. kr. framlagi ríkissjóðs
Viðskiptaráð
Íslands
til endurfjármögnunar Seðlabanka Íslands. | Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
1

5

Ísland er þróað ríki og velferð íbúanna ein sú mesta í heimi, samanborið við ríki OECD og hin
Norðurlöndin. Þannig eru hlutfallsleg útgjöld hins opinbera af VLF með þeim hæstu í heimi (mynd
1.5) og eru slík útgjöld að stórum hluta, í alþjóðlegum samanburði, fjármögnuð með sköttum
á tekjur og neyslu.

Mynd
1.5 Umfang
hins opinbera hér á landi er með því mesta í heiminum.
Mynd
1.5

„Ísland er þróað ríki
og velferð íbúanna
ein sú mesta í heimi,
samanborið við
ríki OECD og hin
Norðurlöndin.“

Umfang hins opinbera hér á landi er með því mesta í heiminum.
Alþjóðlegur samanburður við valin ríki á umfangi hins opinbera
Opinber útgjöld 2018 (% af VLF).1
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1 Lífeyrisgreiðslur eru ekki meðtaldar til að tryggja samræmi.
1

Heimildir: OECD, Viðskiptaráð Íslands

Lífeyrisgreiðslur eru ekki meðtaldar til að tryggja samræmi. | Heimildir: OECD, Viðskiptaráð Íslands
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Sagan er þó ekki öll sögð enn því þó að Ísland búi við svipuð opinber útgjöld og hin Norðurlöndin
er tvennt sem bendir til þess að það sé vanmat ef horft er til lengri tíma (mynd 1.6). Í fyrsta lagi er

„Íslenska þjóðin á því
eftir að eldast og það
kallar að öllu óbreyttu
á aukin útgjöld til
tengdra málaflokka.“

þjóðin ung og fólksfjöldaþróun hér á landi einhverjum árum á eftir því sem gerist á eftir hinum
Norðurlöndunum. Íslenska þjóðin á því eftir að eldast og það kallar að öllu óbreyttu á aukin útgjöld
til tengdra málaflokka (sjá 3. kafla). Í öðru lagi er fjárfestingarstig hins opinbera hér á landi fremur lágt
sem gefur vísbendingu um að ekki sé horft í nægum mæli til framtíðar, til dæmis með hliðsjón af
breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Þetta tvennt bendir sterklega til þess að búa þurfi í haginn
og forgangsraða í rekstri hins opinbera á komandi árum, t.d. með því að auka vægi fjárfestingar.

1.6er á miklum breytingum svo opinber fjármál verði sjálfbær í framtíðinni.
MyndMynd
1.6 Þörf
Þörf er á miklum breytingum svo opinber fjármál verði sjálfbær í framtíðinni.
Opinber fjárfesting
% af útgjöldum 2019.

Aldursbreytingar 2020-20401
Fjölgun eldri einstaklinga.
+61%
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60%

37%

6,4%
7,6%

25%

8,5%
46%

11,6%
10,0%

19%
meðaltal 37

meðaltal 8,8

1 Aukning í hlutfalli eldri einstaklinga (65 ára og eldri) af einstaklingum á vinnufærum aldri (20-64 ára).
Heimildir: Hagstofa Íslands, Norðurlandaráð, Viðskiptaráð Íslands

Aukning í hlutfalli eldri einstaklinga (65 ára og eldri) af einstaklingum á vinnufærum aldri (20-64 ára). | Heimildir: Hagstofa
Íslands, Norðurlandaráð, Viðskiptaráð Íslands
1

Árið 2015 gerði Viðskiptaráð ítarlega greiningu á umsvifum hins opinbera þar sem kom skýrt fram að
þensla ríkisvaldsins hefði gengið of langt. Hið opinbera hafði þá farið út fyrir eðlilegt verksvið sitt og
þróunin var að mörgu leyti varhugaverð. Færðar voru fram hagkvæmar lausnir um hvernig hagræða
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mætti í ríkisrekstri og tryggja að hið opinbera gæti sinnt þeim verkefnum sem flestir sammælast
um að eigi að vera á forræði þess á sem skilvirkastan hátt. Á útgjaldahliðinni var meðal annars bent
á að kostnaður hins opinbera vegna framfærslu einstaklinga og grunnþjónustu hefði aukist hratt
en einnig væri verulegum útgjöldum varið í hlutverk sem ekki væri sjálfgefið að væru á könnu hins
opinbera. Ekki þyrfti að kafa djúpt til að hagræða á þessum sviðum. Litlar framfarir hafa orðið í þessa
veru að því er fram kemur í ársreikningi hins opinbera frá árinu 2018 (mynd 1.7).3 70% útgjalda hins
opinbera var varið í að tryggja einstaklingum grunnþjónustu og lífsviðurværi, en sú tala var 67% árið
2013. Nánar verður fjallað um skiptingu útgjalda hins opinbera eftir málaflokkum í 2. kafla.

Mynd 1.7 Verkefni hins opinbera eru fjölbreytt og vægi grunnþjónustu er mikið.
Mynd 1.7

Verkefni hins opinbera eru ölbreytt og vægi grunnþjónustu er mikið.
Útgjöld hins opinbera
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1 Samkvæmt ríkisreikningi og ársreikningum sveitarfélaga fyrir árið 2018. Auk útgjalda til mála kka nema
önnur útgjöld, að mestu vaxtagjöld og lífeyrisskuldbindingar, 133 ma. kr. Opinber útgjöld nema því 1.083 ma. kr.
2 Á verðlagi
2018. og ársreikningum sveitarfélaga fyrir árið 2018. Auk útgjalda til málaflokka nema önnur útgjöld, að
Samkvæmt
ríkisreikningi

mestu vaxtagjöld
og lífeyrisskuldbindingar,
133 ma.
kr. Opinber
útgjöld
nema því
1.083 ma. Íslands
kr.
Heimildir: Fjársýsla
ríkisins, Hagstofa Íslands,
Samband
íslenskra
sveitarfélaga,
Viðskiptaráð
2
Á verðlagi 2018. | Heimildir: Fjársýsla ríkisins, Hagstofa Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Viðskiptaráð Íslands

Með gögnum frá Hagstofunni má einnig sjá hvaða útgjaldaliðir, þvert á málaflokka, vega þyngst og
hafa vaxið mest (mynd 1.8). Í ljós kemur að lægri vaxtabyrði í kjölfar betra lánshæfismats ríkissjóðs
hefur verið nýtt til að auka tilfærslur til heimilanna (sjá 3. kafla) og launagreiðslur. Þannig var 420
mö. kr. varið í laun opinberra starfsmanna í fyrra sem er rúmlega 14% af landsframleiðslu, en 110
milljörðum minna var veitt í næst stærsta útgjaldaliðinn (aðföng). Launakostnaður hefur því aukist
um 25% á síðustu fimm árum en yfir sama tímabil hefur fjöldi vinnustunda aukist um 12% (mynd 1.9).
Vöxtur launa umfram vinnustundir á þessu tímabili hefur leitt til þess að laun opinberra starfsmanna
hafa að meðaltali aukist um 9% á ári sem er 2% meira en á almennum vinnumarkaði og á það við

„Launakostnaður
hefur því aukist um
7
25% á síðustu fimm
árum en yfir sama
tímabil hefur fjöldi
vinnu stunda aukist
um 12%.“

um öll fjórðungsmörk.

5
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3 Samband íslenskra sveitarfélaga hefur ekki gefið út nægilegar rekstarupplýsingar til að setja fram ítarlegar skiptingar á tekjum og gjöldum hins opinbera fyrir
árið 2019.
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Mynd 1.8 Lækkandi vaxtabyrði hefur verið nýtt til að hækka laun starfsmanna og félagslegar tilMynd 1.8
færslur til heimila.
Lækkandi vaxtabyrði hefur verið nýtt til að hækka laun starfsmanna og
félagslegar tilfærslur til heimila.
Þróun útgjalda hins opinbera
Ma. kr. á föstu verðlagi 2019.
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1 Tilfærsluútgjöld samanstanda af fjárframlögum og öðrum tilfærsluútgjöldum en fjárframlögum. Ekki er tekið tillit til
afskrifta í þessari flokkun.
1
Heimildir: Hagstofa
Íslands,af
Viðskiptaráð
Íslandsog öðrum tilfærsluútgjöldum en fjárframlögum. Ekki er tekið tillit til afskrifta
Tilfærsluútgjöld
samanstanda
fjárframlögum
í þessari flokkun. | Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
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MyndMynd
1.9 Fjöldi
1.9 vinnustunda innan hins opinbera hefur vaxið töluvert umfram fjölda vinnustunda
einkageiranuminnan
á síðustu
árum. hefur vaxið töluvert umfram fjölda
Fjöldií vinnustunda
hins30
opinbera
vinnustunda í einkageiranum á síðustu 30 árum.
Fjöldi vinnustunda á viku1
Vísitala (2000 = 100).

Hið opinbera
Viðskiptahagkerfið
12%
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1 Flokkað eftir ÍSAT bálkum. Hið opinbera er skilgreint út frá bálkum O-P. Restin af bálkunum falla undir
viðskiptahagkerfið.
1
FlokkaðHeimild:
eftir ÍSATHagstofa
bálkum.Íslands
Hið opinbera er skilgreint út frá bálkum O-P. Restin af bálkunum falla undir viðskiptahagkerfið.
Heimild: Hagstofa Íslands
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„Hins vegar hefur framleiðni
í opinberri þjónustu setið eftir
í samanburði við aðrar atvinnugreinar, frá efnahagshruninu
árið 2008.“

Að mati Viðskiptaráðs er mikilvægt að hið opinbera hafi öflugt fólk á sínum snærum og að launastigið endurspegli það. Hins vegar hefur framleiðni í opinberri þjónustu setið eftir í samanburði við
aðrar atvinnugreinar, frá efnahagshruninu árið 2008 (mynd 1.10). Í þessu ljósi eru áleitnar spurningar
um hvort laun innan hins opinbera séu orðin ósjálfbær í hlutfalli við afköst og hvort meðferð skattfjár
sé forsvaranleg.

Mynd 1.10 Á sama tíma og vinnustundum hjá hinu opinbera hefur fjölgað, hefur framleiðnivöxtur
Mynd
1.10
þess
dregist aftur úr.
Á sama tíma og vinnustundum hjá hinu opinbera hefur ölgað, hefur
framleiðnivöxtur þess dregist aftur úr.
Framleiðnivöxtur innan mismunandi atvinnugreina
Árlegur meðalvöxtur 2008-2019.
Upplýsingar og fjarskipti
Heild- og smásöluverslun
Flutningar og geymsla
Fjármála- og vátryggingastarfsemi
Framleiðsla
Rekstur gististaða og veitingarekstur
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
Opinber þjónusta
Menningar- og félagsmál

3,5%
3,0%
2,9%
2,6%
2,6%
2,5%
2,2%
1,4%
1,2%
1,0%
0,6%

5,1%

Hagkerfið í heild: 2,0%
1 Undir opinbera þjónustu fellur opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta.
Heimild: Hagstofa Íslands
1

Undir opinbera þjónustu fellur opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta. | Heimild: Hagstofa Íslands

„Skatttekjur sem hið
opinbera aflar frá
vinnu og neyslu einstaklinga og fyrirtækja hafa aukist
töluvert og eru nú
umfangsmeiri en þær
voru árið 2015.“

++

Í skýrslu Viðskiptaráðs frá 2015 um rekstur hins opinbera var einnig til umfjöllunar hversu íþyngjandi
skattkerfið væri fyrir atvinnulífið og bent á það háa hlutfall sem fyrirtæki og einstaklinga greiða af
verðmætasköpun sinni í sameiginlega sjóði. Ef litið er til þróunar skatttekna á föstu verðlagi síðustu
fimm ár sést að lítið hefur breyst (mynd 1.11). Skatttekjur sem hið opinbera hefur af vinnu og neyslu
einstaklinga og fyrirtækja hafa aukist töluvert og eru nú umfangsmeiri en þær voru árið 2015.4
Ekki þarf að eyða mörgum orðum í að útskýra hve letjandi áhrif slíkt hefur á einkaframtakið sem
í framhaldi dregur úr hagvexti auk framþróunar lífsgæða og velmegunar almennt.
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4 Árið 2015 var umfang þessara skatta 77% af heildarskatttekjum. Á síðasta ári var það 80%.
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Mynd 1.11 Á síðustu fimm árum hafa skattar á tekjur, hagnað, vörur og þjónustu hækkað töluvert
Mynd 1.11
í hlutfalli við aðra tekjuflokka hins opinbera.
Á síðustu fimm árum hafa skattar á tekjur, hagnað, vörur og þjónustu hækkað
töluvert í hlutfalli við aðra tekjuflokka hins opinbera.
Þróun tekna hins opinbera
Ma. kr. á föstu verðlagi 2019.

2015

„Eftir stendur að ríkissjóður verður rekinn
með um 300 ma. kr.
halla á þessu ári og
ekki er útlit fyrir að
hægt verði að brúa
fjárlagagatið í bráð.“

2019
+27%
530

+26%
+8%
-35%
5

4

Tollar

+42%
14 20

+33%

+9%

48 63

62 68

Neyslu- og Eignar- Vörugjöld
leyfisskattar skattar

+14%

172 185

206

417

259

95 107
Gjöld á
Annað1
laungreiðendur

Skattar á Skattar á
vöru og tekjur og
þjónustu hagnað

1 Aðrar tekjur samanstanda af fjárframlögum og öðrum, hér að ónefndum, sköttum og tekjum.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands

Aðrar tekjur samanstanda af fjárframlögum og öðrum, hér að ónefndum, sköttum og tekjum.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
1

12

Af framangreindu er ljóst betur hefði mátt standa að hagræðingu í opinberum rekstri á síðastliðnum
fimm árum. Oft er bent á að árangur hafi náðst við niðurgreiðslu skulda og ekki er hægt að neita því
að vel hefur tekist í þeim málum. Hins vegar litast sá árangur af vexti skatttekna frá einkageiranum,
lækkandi vaxtastigi og stöðugleikaframlögum kröfuhafa föllnu bankanna. Þannig komst hið opinbera hjá þeirri hagræðingu sem þó var talin nauðsynleg árið 2015. Nú er staðan gjörbreytt og hefur
kórónuveirufaraldurinn sett strik í reikning ríkissjóðs sem hefur þurft að bregðast við samdrætti
í hagkerfinu með auknum útgjöldum og skattaívilnunum (mynd 1.12). Eftir stendur að ríkissjóður
verður rekinn með um 300 ma. kr. halla á þessu ári og ekki er útlit fyrir að hægt verði að brúa fjárlagagatið í bráð.
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MyndMynd
1.12 Kórónuveirufaraldurinn
hefur sett strik í rekstrarreikning ríkissjóðs.
1.12

Kórónuveirufaraldurinn hefur sett strik í rekstrarreikning ríkissjóðs.
Breytingar á áætluðum útgjöldum ríkissjóðs fyrir árið 2020
Ma. kr.

Fjárlög

27

34

919

1.057

37

22

18

Hlutabætur Greiðslur í Fjárfestingar- Aðrar
Aukið
uppsagnarátak
Covid atvinnuleysi
frestum
aðgerðir

Heildarútgjöld

Breytingar á áætluðum tekjum ríkissjóðs fyrir árið 2020
Ma. kr.
909

-99
Fjárlög

Skattar og
tryggingagjöld

762

-23

-18

-7

Arður1

Covid
aðgerðir

Annað

Heildartekjur

1 Frá ríkisfyrirtækjum.
1

Heimildir: Áætlun Fjármála- og efnahagsráðuneytisins (maí, 2020), Viðskiptaráð Íslands

Frá ríkisfyrirtækjum. | Heimildir: Áætlun Fjármála- og efnahagsráðuneytisins (maí, 2020), Viðskiptaráð Íslands

Í þeirri kreppu sem blasir við, og í ljósi þeirrra áskorana sem að framan voru reifaðar, er að mati
Viðskiptaráðs þörf á ítarlegri og heildstæðri yfirferð á starfsemi hins opinbera. Sem fyrr sagði er
hvort tveggja nauðsynlegt til framtíðar litið, að skilgreina vel hlutverk hins opinbera í samfélaginu
og leita í sífellu leiða til að auka framleiðni í opinberum rekstri. Í ljósi fyrirséðs halla á ríkissjóði og
þeirra efnahagsþrenginga sem blasa við er nauðsynlegt að staldra við og spyrja hvort fjármunum
hins opinbera sé varið á forsvaranlegan, skynsamlegan og hagkvæman hátt. Koma þarf auga á alla
þá útgjalda- og tekjuliði sem umbreyta má, svo þeir verði sem minnst byrði fyrir skattgreiðendur
og hamli ekki verðmætasköpun. Að mati Viðskiptaráðs er þetta nauðsynlegt ef markmiðið er að viðhalda velferð hér á landi á næstu árum. Í næstu köflum verður ítarlega fjallað um sýn Viðskiptaráðs
á hlutverk hins opinbera, starfsemi og hvernig fjármagna eigi rekstur þess.
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+3

„Koma þarf auga á
alla þá útgjalda- og
tekjuliði sem umbreyta má, svo þeir
verði sem minnst byrði
fyrir skattgreiðendur
og hamli ekki verðmætasköpun.“

2. kafli

Hvert er hlutverk
hins opinbera?

23

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.
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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

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

0

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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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

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

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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1

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
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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.“
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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.

29

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).
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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

39

3. kafli

Hvernig getur hið opinbera
sinnt hlutverki sínu betur?
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Að framan var farið yfir sýn Viðskiptaráðs á hlutverk hins opinbera, en hér verður fjallað nánar um þau
tækifæri sem fyrir hendi eru til að sinna þeim verkefnum betur sem hið opinbera á að mati ráðsins að
sinna. Mikilvægt er að hið opinbera rýni sífellt í starfsemi sína með gagnrýnum hætti til að hámarka

„Aukin framleiðni í
atvinnulífinu eykur
skatttekjur án þess að
skatt þurfi að hækka
og gerir hinu opinbera
um leið kleift að sinna
verkefnum sínum
betur.“

frammistöðu og hagkvæmni á öllum sviðum. Það verður aðeins gert með aukinni framleiðni sem
þýðir að alltaf þarf að leita leiða til að opinber þjónusta sé sem best og verði veitt fyrir sem minnsta
fjármuni. Samhliða þessu þarf að tryggja hagfellda umgjörð verðmætasköpunar og þar með aukna
framleiðni í einkageiranum. Í því skyni er nauðsynlegt að forðast setningu íþyngjandi laga og reglna,
til dæmis um verndartolla, sem og aðrar viðskiptahindranir sem stuðla að óhagkvæmni, sóun og
velferðartapi. Tryggja þarf að stjórnsýsla, regluverk og eftirlit sé með þeim hætti að viðskiptaumhverfi hérlendis sé alþjóðlega samkeppnishæft.
Aukin framleiðni í atvinnulífinu eykur skatttekjur án þess að skatt þurfi að hækka og gerir hinu opinbera um leið kleift að sinna verkefnum sínum betur. Þá leiðir hagfellt viðskiptaumhverfi til þess að
samkeppnishæfni Íslands eykst sem styður við aukna verðmætasköpun og þar með bætt lífsgæði.
Með þá starfsemi í huga sem æskilegt að hið opinbera haldi úti upp að einhverju marki; stjórnkerfi,
grunnþjónustu og framfærslu, er ljóst að fjölmörg tækifæri eru til að ná þessum markmiðum.

3.1. Tölum um framleiðni hins opinbera
Allir eru sammála um að opinbera þjónustu eigi að veita með sem skilvirkustum hætti. Í því felst að
bæði fjármagn og vinnuafl séu nýtt á hagkvæman máta. Enginn einn mælikvarði er til þess að mæla
magn eða gæði opinberrar þjónustu og því getur reynst flókið að mæla framleiðni hins opinbera.
Engu að síður eru til staðar vísbendingar um þróun hennar. Til dæmis má líta til þróunar rekstrarkostnaðar hjá einkageiranum og í opinberri þjónustu (mynd 3.1), en af henni má álykta að hægt sé
að halda aftur af kostnaði með nýjum leiðum eins og gert hefur verið almennt í einkageiranum.
Augljós tækifæri eru til dæmis á sviði stafvæðingar (e. digitalisation), til að mynda innan stofnana
þar sem mikil þörf er á eftirfylgni og gagnaskráningu sem hæglega má framkvæma á greiðari hátt
með að hámarka nýtingu á nýjustu tækni hverju sinni. Með því sparast tími, pappírsvinna minnkar
og fjármunir sparast sem mögulegt er að nýta í þjónustu annars staðar.
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„Tækifæri til aukinnar framleiðni
er að finna í flestum málaflokkum þó
þau veigamestu sé að finna í stærstu
málaflokkunum – grunnþjónustu
og framfærslu.“

Mynd 3.1 Álykta má að einkageiranum hafi gengið betur en hinu opinbera að innleiða tækni og
Mynd
3.1
ferla
sem sporna við hækkun rekstrarkostnaðar.
Álykta má að einkageiranum hafi gengið betur en hinu opinbera að innleiða
tækni og ferla sem sporna við hækkun rekstrarkostnaðar.
Þróun rekstrarkostnaðar á starfsmann/ársverk
Árlegur meðalvöxtur 2010-2018. Verðlag 2018
Mennta- og menningarmálaráðuneytið

5.5%
4.9%

Landspítalinn

4.7%

HMS

4.5%

RÚV

4.3%

RSK
3.6%

Sorpa
2.8%

Reykjavíkurborg
Viðskiptahagkerfið1

1

0.8%

1 Að undanskilinni lyfjaframleiðslu, sorphirðu, fjármála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 03-20, 22-37, 39-63, 68-82, 9596). Við útreikning á rekstrarkostnaði er tekið tillit til vöru og hráefnisnotkunar, launakostnaðar, fyrninga og annars
rekstrarkostnaðar.
Rekstrarkostnaðinum
er deilt með
fjölda launþega.
Að undanskilinni lyfjaframleiðslu,
sorphirðu, fjármálaog vátryggingastarfsemi
(ÍSAT nr. 03-20, 22-37, 39-63, 68-82, 95-96). Við út-

reikning áHeimildir:
rekstrarkostnaði
er tekið
tillit til vöru
og hráefnisnotkunar,
fyrninga og annars rekstrarkostnaðar.
Ársreikningar
viðkomandi,
Hagstofa
Íslands, Útreikningarlaunakostnaðar,
Viðskiptaráðs Íslands
Rekstrarkostnaðinum er deilt með fjölda launþega. | Heimildir: Ársreikningar viðkomandi, Hagstofa Íslands, útreikningar
Viðskiptaráðs Íslands

Tækifæri til aukinnar framleiðni er að finna í flestum málaflokkum þó þau veigamestu séu í stærstu
málaflokkunum – grunnþjónustu og framfærslu. Nauðsynlegt er við núverandi efnahagsaðstæður
að hið opinbera hugi að þeim og nýti sem frekast er unnt.

3.1.1. Stjórnkerfi
Til stjórnkerfisins heyra þær stofnanir teljast nauðsynlegar til að hið opinbera geti sinnt hlutverki sínu
með fullnægjandi hætti, til dæmis Alþingi, dómstólar og ráðuneyti. Stjórnkerfið er nauðsynlegt og
almenn sátt er um að rekstur þess krefjist ríkrar aðkomu hins opinbera. Ekki er þó þar með sagt að
núverandi fyrirkomulag á rekstri þess sé hagkvæmt og þrátt fyrir að góðar breytingar hafi átt sér stað
í rekstri stjórnkerfisins á síðustu árum er enn að finna tækifæri til umbóta.
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1

Sameiningar hjá sýslumönnum
Í kjölfar samdráttar í rekstri hins opinbera árið 2009 voru kannaðir möguleikar á sameiningum og
annarri hagræðingu í rekstri sýslumannsumdæma. Í framhaldinu var sýslumannsumdæmum fækkað úr
24 í 9 árið 2015. Markmiðið var að auka gæði þjónustu, hagkvæmni og efla stjórnsýslu embættanna.
Að mati Viðskiptaráðs er æskilegt að kannaðir verði möguleikar á frekari sameiningu embættanna
og að reksturinn verði samþættur fyrir landið allt. Með þeim hætti væru fjármál, mannauðsmál og
stoðþjónusta í miðlægri umsjón sem myndi spara fjármuni og bæta þjónustu. Að sama skapi eru
tækifæri til úthýsingar ýmissar þjónustu sýslumanna til fyrirtækja á almennum samkeppnismarkaði,
t.d. lögfræðiþjónustu vegna þinglýsinga, skráningar vegna sifja- og erfðamála, nauðungarsala,
sáttaumleitana ofl.

Stafrænt Ísland – fagnaðarefni til að byggja á áfram
Viðskiptaráð hefur lengi kallað eftir átaki í stafrænni þjónustu og að stjórnsýslan svari kalli neytenda
um nútímalegri og skilvirkari þjónustu. Með innleiðingu og notkun stafrænna lausna í starfsemi
hins opinbera má spara tíma, lækka kostnað og auka aðgengi að þjónustu. Því var fagnaðarefni er
verkefnastofan Stafrænt Ísland var stofnuð hjá hinu opinbera, en henni er ætlað að byggja upp og
styrkja stafræna innviði. Segja má að tilkoma hennar hafi verið löngu tímabær þar sem stjórnvöld
höfðu stefnt að stafrænni stjórnsýslu í hátt í 20 ár.
Eistland hefur reglulega verið nefnt sem fyrirmyndarríki í þessum efnum. Á Viðskiptaþingi 2018
fjallaði Viðskiptaráð sérstaklega um vegferð Eista, en þeir settu sér markmið árið 1997 um að færa
alla þjónustu hins opinbera á internetið. Síðan þá hefur eistneska ríkið verið leiðandi í því að tileinka
sér tækninýjungar á einfaldan og öruggan hátt.16 Með stafvæðingu stjórnsýslunnar hér á landi er
talið að spara megi um 5 til 7 ma. kr. á árunum 2020-2022 og vafalaust eru möguleikarnir fleiri þegar
fram í sækir.17 Það sem meiru skiptir eru þær gríðarlegu umbætur í þjónustunni sem ná má fram
með stafvæðingu. Viðskiptaráð telur brýnt að hraða innleiðingu Stafræns Íslands sem kostur er.
Mikil tækifæri eru til samræmingar í stjórnsýslunni, t.d. varðandi leyfisveitingar, en misræmi getur
myndast í slíkum málum sem koma má í veg fyrir þegar þjónustuþegar geta til að mynda sótt sér
upplýsingar á einn stað.

16 Sjá myndband frá Viðskiptaþingi 2018: https://youtu.be/iowpjZQ1y8E
17 Sjá umfjöllun hér: https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Upplysingafundur-SUT-26.05.20.pdf
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3.1.2. Grunnþjónusta
Líkt og fram kom í 2. kafla tryggir hið opinbera einstaklingum grunnþjónustu á borð við heilbrigðisþjónustu og menntun. Samstaða ríkir um að á Íslandi sé rekið öflugt velferðarkerfi sem
byggir meðal annars á því að þessi grunnþjónusta sé til staðar. Í ljósi þess að útgjöld vegna grunnþjónustu hafa vaxið hratt á undanförnum árum og fyrirséð er að hækkandi meðalaldur muni leiða
til aukins álags á velferðarkerfið er þó brýnt að auka hagkvæmni í veitingu hennar svo komið verði
í veg fyrir að hún verði hinu opinbera ofviða í framtíðinni.

3.1.2.1. Menntun
Íslenska menntakerfið er að megninu til fjármagnað af hinu opinbera líkt og á hinum Norðurlöndunum og fyrir slíku fyrirkomulagi má færa sterk rök. Samfélagslegir hagsmunir af menntun eru
miklir og efnahagslegur ávinningur af háu menntastigi er ótvíræður. Vegferð þjóða til bættra lífskjara
stýrist því verulega af árangri í menntamálum. Gott aðgengi að menntun eflir samkeppnishæfni og
verðmætasköpun þar af leiðandi og stuðlar þar að auki að fjölþættum samfélagslegum ávinningi.
Ekki kemur á óvart að fjárframlög til menntunar séu á meðal stærstu útgjaldaliða hins opinbera, en
í alþjóðlegum samanburði eru útgjöld Íslendinga til menntamála há. Árið 2015 varði Ísland 2,2% af
landsframleiðslu til barnastigs grunnskóla, en í hinum OECD-ríkjunum var hlutfallið aðeins hærra í
Ísrael. Á síðasta ári var hlutfallið sambærilegt og að viðbættu framlagi til unglingastigs var 3,4% af
landsframleiðslu varið til grunnskóla. Þrátt fyrir að miklum fjármunum sé veitt í menntakerfi hér á
landi standa íslenskir nemendur höllum fæti gagnvart nemendum í nágrannalöndum Íslands þegar
horft er til tölulegra mælikvarða, þannig er Ísland í 29. sæti PISA, alþjóðlegs námsmatskerfi OECD árið
2018. Til samanburðar höfnuðu Svíþjóð, Noregur og Finnland öll fyrir ofan Ísland þrátt fyrir að verja
minni hluta af landsframleiðslu til grunnskóla (mynd 3.2).
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3.2 fyrir að miklum fjármunum sé veitt í menntakerfi hér á landi standa íslenskir
MyndMynd
3.2 Þrátt
Þrátt fyrir
að miklum
fjármunum
sé veitt
í menntakerfi
hér á landi standa
nemendur
höllum
fæti gagnvart
nemendum
í nágrannalöndum
Íslands.
íslenskir nemendum höllum fæti gagnvart nemendum í nágrannalöndum
Íslands.
Námsárangur
PISA 2018, meðaltal.1

Heildarfjárframlög til barnaskóla2
% af VLF.
516

2,2%

502

2,1%

501
497
481

1,8%
1,4%

1 Meðaltal einkunna í stærðfræði, lestri og náttúrufræði.
2 Samtal fjárframlaga frá opinberum aðilum og einkaaðilum til barnaskóla (1-7 bekkur). Nýjustu tölur frá OECD sem eru
frá 2015. Gögnin innihalda ekki upplýsingar um Danmörk.

1
Meðaltal einkunna í stærðfræði, lestri og náttúrufræði.
Hagstofa
Íslands, OECD,
Viðskiptaráð
Íslands til barnaskóla (1-7 bekkur). Nýjustu tölur frá OECD sem eru frá 2015.
2 SamtalHeimildir:
fjárframlaga
frá opinberum
aðilum
og einkaaðilum
Gögnin innihalda ekki upplýsingar um Danmörk. | Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD, Viðskiptaráð Íslands

Þegar litið er til útgjalda ríkja OECD á mismunandi skólastigum er ljóst að Ísland er eina Norðurlandaþjóðin og ein fárra innan OECD, þar sem fjárframlög á hvern nemanda í grunnskólanámi eru hærri
en á hvern nemanda í háskólanámi. Að auki greiðir Ísland lægra hlutfall af landsframleiðslu til háskóla
(1.3%) en hin Norðurlöndin (meðaltal 1.7%).18 Af þessu má ráða að hér á landi séu umbætur í menntakerfinu ekki endilega fólgnar í frekari fjárframlögum heldur þurfi að leita leiða til að fá sem mest fyrir
það fjármagn sem varið er til málaflokksins.
Rannsóknir benda til þess að breytingar á nálgun og skipulagi í því skyni t.d. að gera kennarastarfið
meira aðlaðandi, beri árangur í umbótastarfi innan menntakerfisins.19 Í menntakerfi dagsins í dag er
hlutfallslega miklum fjármunum varið í fyrri stig námsferilsins samanborið við þau síðari. Mikilvægi
háskólastarfs fyrir nýsköpun, rannsóknar- og þróunarstarf er ótvírætt og hætt er við því að óbreytt
staða dragi verulega úr samkeppnishæfni og vaxtartækifærum Íslands á komandi árum. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að ná skuli meðaltali Norðurlanda um fjármögnun háskólastigsins
fyrir árið 2025. Ef skapa á svigrúm fyrir slíkri hækkun þarf því nauðsynlega að rýna í kerfið og fyrirkomulag þess, einkum á fyrri stigum. Grunnskólastigið er vel fjármagnað en hátt brottfall nemenda
í framhaldsskólum landsins og árangur í könnun PISA benda til þess að undirbúningur nemenda

„Rannsóknir benda til
þess að breytingar á
nálgun og skipulagi í
því skyni t.d., að gera
kennarastarfið meira
aðlaðandi, beri árangur
í umbótastarfi innan
menntakerfisins.“

í grunnskóla geti verið betri.

18 Byggt á nýjustu tölum frá OECD: https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm og Hagstofu Íslands: https://hagstofa.is/talnaefni/
efnahagur/fjarmal-hins-opinbera/utgjold-til-fraedslumala/
19 Sjá skýrslu alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins Mckinsey&Co; How the world’s most improved school systems keep getting better: https://www.mckinsey.com/~/
media/mckinsey/industries/social%20sector/our%20insights/how%20the%20worlds%20most%20improved%20school%20systems%20keep%20getting%20
better/how_the_worlds_most_improved_school_systems_keep_getting_better.pdf
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Umbætur á grunnskólastigi – faglegt frelsi og kraftar samkeppni
Við umbætur á grunnskólastigi menntakerfisins er nauðsynlegt að líta til kennslu og kennsluhátta.
Markvissara frammistöðumat og endurgjöf, áhersla á faglega forystu skólastjórnenda, breytingar
á kennaramenntun, markviss stefnumótun og eftirfylgni eru meðal þeirra þátta sem geta bætt árangur
á þessu sviði. Draga þarf úr miðstýringu og auka valfrelsi nemenda og foreldra þeirra svo kraftar
samkeppni verði virkjaðir í auknum mæli. Þörf er á auknu sjálfstæði og sveigjanleika skóla svo þeim
verði gert kleift að taka betur mið af þörfum þeirra sem þjónustu þeirra njóta. Þannig gætu skólarnir
keppt sín á milli um að veita sem besta þjónustu. Aukin þátttaka einkaaðila í menntakerfinu getur
stuðlað að aukinni nýsköpun og frekari samkeppni á milli skóla. Í mörgum nágrannalöndum Íslands
hafa menntakerfi verið byggð upp með meiri aðkomu einkaaðila en hér tíðkast.
Í dag er skólum og kennurum veitt of lítið svigrúm til að móta
kennsluna þar sem ítarlegar reglur um bæði form og efni kennslu
liggja fyrir frá stjórnvöldum. Ákjósanlegt væri ef skólarnir hefðu
aukið frelsi bæði náms- og rekstrarlega séð. Þannig fengju þeir
frjálsari hendur til að móta eigin námskrár og kennsluefni út frá
almennari grunnviðmiðum. Breytingar í þessa veru hafa átt sér
stað í öðrum löndum og gefist vel.20 Með auknu sjálfstæði skóla
skapast aukið svigrúm til að umbuna metnaðarfullum kennurum
fyrir góðan árangur í starfi, en nemendur í löndum þar sem laun

„Í dag er skólum og
kennurum veitt of
lítið svigrúm til að
móta kennsluna þar
sem ítarlegar reglur
um bæði form og efni
kennslu liggja fyrir
frá stjórnvöldum.“

kennara eru að einhverju leyti árangurstengd ná að jafnaði betri námsárangri.21 Sé tenging umbunar
og áranngurs útfærð með skýrum hætti og endurgjöf gerð hluti ferlsins standa líkur þar að auki til
þess að starfsánægja kennara aukist.
Þessu til viðbótar er nauðsynlegt að ráðast í umbætur sem eru til þess fallnar að bæta nýtingu
fjármuna. Kanna mætti möguleika á sameiningum grunnskóla og auknu kostnaðaraðhaldi í rekstri.
Svigrúmið sem þá skapaðist í rekstrinum mætti þá nýta til að bæta kjör þeirra kennara sem næðu
góðum árangri og auka þannig hvata til bættra kennsluhátta.
Vegferð Póllands í breytingum á menntakerfinu sýnir hvernig árangursríkar umbætur geta skilað
hröðum og mikilvægum breytingum menntakerfisins. Þökk sé umfangsmiklum kerfisbreytingum
tókst Póllandi að stórbæta árangur sinn í menntamálum á árunum 2000-2012, en fjárframlög á hvern
nemanda voru hin sömu á meðan. Umbætur Pólverja fólu meðal annars í sér að grunnskólastigum var
skipt upp, endurmenntun kennara var aukin og þeim gefið meira frelsi til að móta námsefnið. Þá var
námsskráin útvíkkuð og nýtt frammistöðumat tekið í gagnið sem styrkti faglega þróun kennara í starfi.22
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20 Skýrsla Mckinsey: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/How%20does%20a%20
school%20system%20improve/How%20the%20worlds%20most%20improved%20school%20systems%20keep%20getting%20better.pdf
21 Sjá nánari umfjöllun: Viðskiptaráð Íslands, Stærsta efnahagsmálið: Sóknarfæri í menntun: https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/kynningar/2014_10_09_
menntakynning.pdf
22 Skýrsla McKinsey: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/How%20does%20a%20
school%20system%20improve/How%20the%20worlds%20most%20improved%20school%20systems%20keep%20getting%20better.pdf

Stytting grunnskólans
Að mati Viðskiptaráðs voru mikilvæg skref stigin með styttingu framhaldsskóla hér á landi. Umtalsverður ávinningur hlýst af því að skila námsmönnum út á vinnumarkaðinn á svipuðum tíma og
í nágrannalöndum okkar. Að mati Viðskiptaráðs ætti þó einnig að kanna möguleika á styttingu
grunnskólanáms. Þrátt fyrir að íslenskir nemendur verji u.þ.b. jafnmiklum tíma í grunnskóla og jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum með tilliti til kennsludaga, eru þeir ári lengur að ljúka grunnskólagöngunni. Að mati OECD skiptir fjöldi kennslustunda þó ekki höfuðmáli þegar gæði náms eru
annars vegar, heldur nýting þess tíma sem fer í námið, innihald kennslunnar o.fl. Að því sögðu telur
Viðskiptaráð tækifæri fólgin í því að stytta grunnskólann um eitt ár og samhliða mætti fjölga kennsludögum ársins í samræmi við það sem tíðkast á Norðurlöndunum. Þannig yrði sumarfrí grunnskólabarna stytt, en líkt og bent hefur verið á hafa löng sumarfrí slæm áhrif á námsárangur barna, einkum
þeirra sem koma úr lágtekjufjölskyldum eða hafa erlent móðurmál.23 Þannig væri rétt að ráðast í
styttingu grunnskólans – ekki með styttingu námsins sem sjálfstætt markmið, heldur með það fyrir
augum hvernig auka megi gæðin, bæta námsárangur íslenskra barna og þar með auka framleiðni
í menntakerfinu.

Sameining háskóla
Á Íslandi starfa sjö háskólar en að mati Viðskiptaráðs er æskilegt að þeir verði sameinaðir upp að einhverju marki svo betur megi nýta opinbert fé á háskólastiginu. Í Evrópu hafa mál þróast á þann veg og
eru fjölmörg rök fyrir sameiningu þeirra, fjárhagsleg sem og fagleg. Þá telur Viðskiptaráð tækifæri
felast í sameiningu eða samþættingu þeirra menntastofnana sem ríkið rekur, upp að einhverju marki.
Háskóli Íslands

Tilraunastöð Háskólans á Keldum

Háskólinn á Akureyri

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Landbúnaðarháskóli Íslands

Hólaskóli – Háskólinn á Hólum

23 The Economist: Why school summer holidays are too long:
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/08/20/why-school-summer-holidays-are-too-long
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3.1.2.2. Heilbrigðismál
Íslendingar búa við góða heilbrigðisþjónustu í alþjóðlegum samanburði, en innviðir íslenska heilbrigðiskerfisins eru taldir þeir 17. bestu í heimi samkvæmt IMD-háskólanum í Sviss og kerfið er vel
fjármagnað í alþjóðlegum samanburði.24 Sem kunnugt er hefur þjónusta heilbrigðiskerfisins hefur
skilað góðum árangri, en væntur lífaldur þjóðarinnar er þremur árum hærri en að meðaltali
í OECD-ríkjum og ungbarnadauði nærri hvergi lægri en á Íslandi. Árangurinn er ekki að kostnaðarlausu, en heilbrigðismál eru annar stærsti útgjaldaliður hins opinbera í dag og fjárframlög hins
opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu eru yfir meðaltali OECD ríkja auk þess sem að hlutdeild
þess í heilbrigðisútgjöldum er meiri en tíðkast annars staðar. Heilbrigðisþjónusta er þó að nokkrum
hluta fjármögnuð af einstaklingum þegar þeir nýta þjónustuna, þ.e. til viðbótar við þær skatttekjur
sem hið opinbera hefur af einstaklingum, en útgjöld þeirra til heilbrigðismála námu um 44 mö. kr.
í fyrra – sem jafngildir að meðaltali 123 þús. kr. á íbúa. Svigrúm til áframhaldandi vaxtar heilbrigðisútgjalda er því takmarkað.
Framundan eru breytingar sem munu auka þrýsting á að framlög til heilbrigðiskerfisins hækki enn
frekar líkt og sérstaklega verður fjallað um síðar í þessum kafla. Fjölgun aldraðra mun auka álag
á sjúkrahús og öldrunarstofnanir enda fellur stór hluti kostnaðar vegna heilbrigðisþjónustu til á síðari
skeiðum ævinnar. Samhliða fjölgun aldraðra lækkar hlutfall vinnandi einstaklinga og þar með fækkar
þeim skattgreiðendum sem standa undir heilbrigðiskerfinu – sem eykur enn á vandann. Ljóst er að
ráðast þarf í breytingar í málaflokknum áður en þjónustunni hrakar. Mikilvægt er að þær breytingar
taki mið af betri nýtingu fjármagns, því veruleg hætta er á að heilbrigðiskerfi okkar í núverandi mynd
verði hinu opinbera ofviða í náinni framtíð.
Kórónuveirufaraldurinn og viðbrögð við honum hérlendis hafa sýnt fram á styrkleika og aðlögunarhæfni íslensks heilbrigðiskerfisins, bæði hvað varðar opinbera aðila og einkaaðila. Í viðbragðshraða
kerfisins í faraldrinum kristallast það mat Viðskiptaráðs að í heilbrigðiskerfinu geti hvort tveggja opinberir og einkaaðilar gegnt lykilhlutverki. Mörg tækifæri eru til aukinnar skilvirkni innan heilbrigðiskerfisins,
en þörf er á stórtækum kerfisbreytingum svo unnt sé að nýta þau til fulls.

Þarfir sjúklinga, ekki stofnana
Með þarfir sjúklinga í huga þarf að tryggja að fjármagn fylgi sjúklingum þangað sem þeir velja
að sækja heilbrigðisþjónustu fremur en að í upphafi sé ákveðið að fjármunirnir renni til tiltekinna
stofnana, óháð þörfum sjúklinganna - heilbrigðisþjónusta á enda að snúast um þarfir sjúklinga,
en ekki stofnana. Áherslan á fyrst og fremst að vera á að veita fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu með
öruggum hætti og með litlum töfum. Þannig geta sjúklingar fengið þá heilbrigðisþjónustu sem
þeir þurfa, óháð því t.d. hvert rekstrarform veitenda þjónustunnar er og án þess að þurfa að bíða
óhóflega lengi eftir þjónustu eða að það bitni á öryggi eða gæðum þjónustunnar. Sem kaupandi
heilbrigðisþjónustu ætti hið opinbera þannig að beita sér til að ná fram sem bestu kjörum, tryggja
betri gæði og hámarksskilvirkni í heilbrigðiskerfinu, hvort sem hið opinbera veitir þjónustuna sjálft
eða mótar ramma utan um hana og úthýsir henni með einum eða öðrum hætti.
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24 IMD World Competitiveness Report 2020.

„Í viðbragðshraða
kerfisins í faraldrinum
kristallast það mat
Viðskiptaráðs að í
heilbrigðiskerfinu geti
hvort tveggja opinberir
og einkaaðilar gegnt
lykilhlutverki. “

Gott dæmi um það hvernig sjúklingurinn hefur verið settur í forgang eru úrbætur sem gerðar voru á
fjármögnunarlíkani heilsugæslustöðva, en fjármagn fylgir sjúklingnum nú í þá heilsugæslu sem hann
velur sér óháð rekstrarformi hennar. Í þjónustukönnun heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu
sem Maskína framkvæmdi fyrir Sjúkratryggingar Íslands kom fram að mest ánægja væri með þær
heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu sem eru einkareknar, en þetta er til þess fallið að hafa góð
áhrif á aðrar heilsugæslustöðvar þar sem heilbrigð samkeppni myndast þá um þjónustu við sjúklinga.25
Ólíkt því sem gildir um opinbera þjónustu sem fjármögnuð er með fjárveitingum Alþingis, er
einkarekin þjónusta fjármögnuð í opnum og vísitölutryggðum samningum milli Sjúkratrygginga
Íslands og stéttarfélaga heilbrigðisstétta. Eðlilegra væri að greitt sé fyrir samskonar þjónustu á sama
hátt, eins og reynst hefur vel í heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu, óháð því hvort hún er
rekin af opinberum aðilum eða í einkarekstri. Með því að tengja fjárframlög til heilbrigðisstofnana
í auknum mæli við þá þjónustu sem er raunverulega veitt má auka gagnsæi í fjárveitingum, en
í þessu felst einnig aukið aðhald. Þá er grundvallaratriði að greina ólíka valkosti við t.a.m. valkvæðar
aðgerðir sem er ekki endilega hagkvæmt að sinna innan Landspítalans vegna bráðahlutverks spítalans
sem veldur löngum biðlistum á þessum aðgerðum. Svipuðum aðgerðum er jafnan útvistað
á Norðurlöndum, s.s. liðskiptaaðgerðum, augasteinaaðgerðum.
Hér á landi gætir misskilnings og jafnvel fordóma gagnvart einkaframtaki í heilbrigðisstarfsemi,
einkum í tengslum við greiðsluþátttöku einstaklinga. Þannig hefur því verið haldið fram að hagnist
fyrirtæki eða einstaklingur á starfseminni sé hún þar af leiðandi dýrari fyrir kaupandann. Þetta er ekki
rétt – umrædd þjónusta getur reynst mun hagkvæmari þannig að niðurstaðan er ódýrari og betri
þjónusta til neytenda. Í heilbrigðiskerfinu hefur borið á því að sjúklingar séu fluttir úr landi í hinar
ýmsu aðgerðir með gríðarlega háum kostnaði, í stað þess að samið sé við innlenda einkaaðila með
auknu hagræði fyrir sjúklinginn og hið opinbera. Ef vel er staðið að gerð slíkra samninga skiptir engu
hvort þjónustan sé framkvæmd á vegum hins opinbera eða einkaaðila enda er upphæðin sem fylgir
sjúklingnum í báðum tilvikum sú sama.

„Hér á landi gætir
misskilnings og jafnvel
fordóma gagnvart
einkaframtaki í
heilbrigðisstarfsemi,
einkum í tengslum
við greiðsluþátttöku
einstaklinga.“

Sjúkratryggingar Íslands
Tengt því sem rakið var hér að framan rakið telur Viðskiptaráð umbóta þörf í kaupum hins opinbera
á heilbrigðisþjónustu, en í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2018 kom fram að annmarkar væru
á innkaupum ríkisins að þessu leyti.26 Í nýrri heilbrigðisstefnu sem samþykkt var á Alþingi sumarið
2019 var kafla um skilvirk þjónustukaup að miklu leyti ætlað að bregðast við gagnrýni Ríkisendurskoðunar. Í skýrslu sem KPMG vann í lok árs 2019 voru annmarkarnir frekar raktir og þar kom fram að
vinnubrögð og fyrirkomulag Sjúkratrygginga Íslands við innkaup væri afar óskýrt og að ekki væri til
staðar nægileg þekking til greiningar, samningsgerðar og eftirlits með samningum.27 Líkt og fram
kom í skýrslu KPMG stóðu væntingar til þess að í kjölfar athugasemda Ríkisendurskoðunar og nýrrar
heilbrigðisstefnu myndu vinnubrögð taka breytingum og dregið yrði úr þeim annmörkum sem
fjallað var um. Slíkar breytingar hafi ekki enn átt sér stað.

25 Þjónustukönnun heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu, framkvæmd af Maskínu fyrir SÍ, sjá hér: https://www.maskina.is/maelabord/heilsugaesla/
26 Sjá skýrslu Ríkisendurskoðunar hér: https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2018/02/Sjukratryggingar-Islands-sem-kaupandi-heilbrigdisthjonustu.pdf
27 Sjá skýrslu KPMG hér: https://samtok.is/wp-content/uploads/2019/12/Loka%C3%BAtg%C3%A1fa_-_starfsumhverfi_%C3%BEj%C3%B3nustuveitenda.pdf
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3.1.3. Framfærsla
Til viðbótar við grunnþjónustu hins opinbera veitir það ýmsum þjóðfélagshópum fjárhagslegan
stuðning sem ætlað er að tryggja öllum lífsviðurværi óháð fjárhagsstöðu. Félagslegar tilfærslur til
heimila námu 220 mö. kr. árið 2019 og að viðbættum öðrum tilfærslugjöldum (60,5 ma. kr.) sem fela
m.a. í sér Menntasjóð námsmanna og jöfnun örorkubyrði, er um að ræða 23% af útgjöldum hins opinbera. Almenn sátt ríkir um að hið opinbera styrki þá einstaklinga sem á þurfa að halda. Markmið
í þessa veru eru enda í samræmi við ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu. Sem endranær er þó
nauðsynlegt að tryggja að markmiðum sem þessum verði náð með eins árangursríkum og hagkvæmum hætti og unnt er, en mikill vöxtur hefur verið í útgjöldum til þessa málaflokks (mynd 3.3)
og er hann að miklu leyti til kominn vegna fjölgunar óvinnufærra íbúa (mynd 3.4).

Mynd 3.3 Útgjöld hins opinbera vegna framfærslu hafa farið vaxandi.
Mynd 3.3
Útgjöld hins opinbera vegna framfærslu hafa farið vaxandi.
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Heimild: Hagstofa Íslands

Heimild: Hagstofa Íslands
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3.4 sker sig úr í fjölgun örorkuþega.
MyndMynd
3.4 Ísland
Ísland sker sig úr í fjölgun örorkuþega.
Þróun á fjölda örorkuþega1
Vísitala (2007 = 100).
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1 Til örorkubóta teljast einnig endurhæfingarbætur. Ekki eru gefnar upp tölur fyrir 2017-2019.
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Heimild: OECD

Til örorkubóta teljast einnig endurhæfingarbætur. Ekki eru gefnar upp tölur fyrir 2017-2019. | Heimild: OECD
3

Þar vegur þyngst 10% árlegur meðalvöxtur í nýgengi endurhæfingarlífeyrisþega frá árinu 2010 sem
hefur komið til viðbótar við fjölgun öryrkja. Þar að auki hefur vöxtur opinberra útgjalda vegna vangetu,
örorku og veikinda einnig verið hraður í samanburði við hin Norðurlöndin, ásamt því að tíðni örorku
meðal fólks á vinnualdri er hvergi meiri (mynd 3.5).28

28 Skýrsla KPMG frá 2018 um þróun örokur: https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%C3%9Er%C3%B3un%20%C3%B6rorku_Sk%C3%BDrsla%20
KPMG%2015022018.pdf
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1 Leiðrétt fyrir verðlagsbreytingum. Vert er að taka fram að árið 2015 greiddi Ísland 2,8% af VLF til örorku og veikinda á
sama tíma og meðaltalið á hinum Norðurlöndunum var 4,1%. Hér eru eingöngu skoðaðar greiðslur frá hinu opinbera,
ekki lífeyrissjóðum.
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Þessi þróun hefur leitt til þess að í dag þiggja nær 8 af hverjum 100 einstaklingum á vinnualdri örorkugreiðslur frá Tryggingastofnun. Í rannsókn sem vísað var til í tillögum Samráðsvettvangs um aukna
hagsæld kom fram að vinnuáhugi og vinnuvilji væri mjög mikill meðal örorkulífeyrisþega á Íslandi.
Umhugsunarvert er að aðeins 5% þeirra sem lýstu vilja til vinnu fundu sér starf á vinnumarkaði.29 Það
gefur til kynna að nauðsynlegt sé að gera aðstoð við þá sem eru óvirkir á vinnumarkaði, bæði vegna
örorku og endurhæfingar, skilvirkari. Núverandi fyrirkomulag leiðir til þess að fjöldi einstaklinga sem hafa
starfsgetu upp að ákveðnu marki finnur sér ekki störf þrátt fyrir að hafa vilja til þess. Verði ekki ráðist
í endurbætur munu margir ekki geta tekið þátt í samfélaginu að því marki sem þeir hafa vilja og getu til.

„Núverandi fyrirkomulag leiðir til þess að
fjöldi einstaklinga sem
hafa starfsgetu upp að
ákveðnu marki finnur
sér ekki störf þrátt fyrir
að hafa vilja til þess.“

Sú breyting sem er mest aðkallandi í þessu samhengi felst í að meta starfsgetu einstaklinga í stað
þess að meta örorku þeirra, en þetta var lykilhluti tillagna verkefnisstjórnar Samráðsvettvangs um
aukna hagsæld um aukna atvinnuþátttöku öryrkja. Sömu hugmynd lagði til nefnd sem skipuð var til
að endurskoða almannatryggingakerfið árið 2016. Því miður hefur ekki orðið af breytingum í þessa veru.
Starfsgetumat felur í sér að geta einstaklings er metin, hvort tveggja styrkleikar og skerðingar með
tilliti til möguleika á þátttöku á vinnumarkaði. Aðferðafræðin hefur skilað góðum árangri í öðrum
löndum og alls staðar er markmiðið það sama, að auka virkni og endurkomu þeirra á vinnumarkað
sem hafa misst úr vinnu vegna heilsufars eða jafnvel hafa aldrei komið inn á vinnumarkað.30 Misjafnt
er hvernig okkar nágrannalönd hafa nálgast breytingar á sínum kerfum, en flest þeirra hafa reynt að
breyta matsaðferðum sínum í átt að starfsgetumati og breytingum sem styðja við slíkt mat.
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29 Samráðsvettvangur um aukna hagsæld á Íslandi: https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/samradsvettvangur/fundargogn-samradsvettvangur-3-fundur-netid.pdf
30 Sjá m.a. umfjöllun um starfsgetumatskerfið í Danmörku hér: https://star.dk/media/5870/hovedrapport-foep-fleks-160318-final.pdf

Að mati Viðskiptaráðs er brýnt að ráðist verði í endurskoðun á bótakerfum hér á landi með framangreint í huga. Bótakerfi hins opinbera eiga að endurspegla aðstæður einstaklinga. Búi einstaklingar
yfir starfsgetu að hluta til, en fá ekki störf er eðlilegt að þeir þiggi atvinnuleysisbætur til móts við
örorkubætur. Það skapar aukið gagnsæi um raunverulega stöðu þessara einstaklinga og heildarumfang atvinnuleysis hérlendis. Jafnframt hafa stjórnvöld þá aukin tækifæri til að aðstoða viðkomandi
einstaklinga með þeim vinnumiðlunarúrræðum sem til staðar eru í dag.

3.1.4. Öldrun þjóðarinnar leggur miklar byrðar á ríkissjóð
að óbreyttu

„Tvöföldun hlutfallsins
þýðir að óbreyttu að
þeir sem eru starfandi
á hverjum tíma þurfa
að láta tvöfalt meira
af þeim verðmætum
sem til verða renna til
þeirra sem eru komnir
á ellilífeyrisaldur.“

Tvöföldun framfærsluhlutfalls framundan
Líkt og rakið var í 1. kafla er íslenska þjóðin að eldast sem hefur ýmsar afleiðingar. Hækkandi
framfærsluhlutfall, sem hægt er að líta á sem hlutfall 65 ára og eldri á móti þeim sem eru almennt
á vinnualdri eða 15-64 ára, er ein birtingarmyndin (mynd 3.6). Við aldamót stóð hlutfallið í 18%, við
síðustu áramót var það í 22% og samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar mun það á næstu árum
hækka hraðar og fara yfir 45% árið 2062. Tvöföldun hlutfallsins þýðir að óbreyttu að þeir sem eru
starfandi á hverjum tíma þurfa að láta tvöfalt meira af þeim verðmætum sem til verða renna til þeirra
sem eru komnir á ellilífeyrisaldur.

MyndMynd
3.6 Þjóðin
3.6 er að eldast og mun sú þróun halda áfram næstu áratugi að óbreyttu.
Þjóðin er að eldast og mun sú þróun halda áfram næstu áratugi að óbreyttu.
Mannfjöldi eftir aldri
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Heimild: Hagstofa Íslands (mannfjöldaspá frá nóvember 2019)
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Kostnaður heilbrigðisþjónustu hækkar mikið með aldri
Ef horft er til áhrifa öldrunar þjóðarinnar á verkefni og fjármál hins opinbera liggur beint við að líta
til heilbrigðiskerfisins. Afleiðingarnar af þróuninni eru þar meiri en virðast kann í fyrstu, í ljósi þess
að þeir sem eru eldri þurfa almennt á meiri heilbrigðisþjónustu að halda en aðrir. Ekki liggja fyrir
nýlegar tölur um kostnað eftir aldurshópum hér á landi, en árið 2000 var hann gríðarlega misjafn
og kostnaður á íbúa eldri en 85 ára ríflega áttfalt meiri en meðalkostnaður aldurshópsins 45-64 ára
(mynd 3.7). Nýlegri gögn frá Hollandi segja svipaða sögu, en benda þó til þess að munur milli þessara
aldurshópa sé heldur minni.

Mynd 3.7 Kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu hækkar mikið með hækkandi aldri, bæði hér á landi
Mynd
og3.7
erlendis.
Kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu hækkar mikið með hækkandi aldri, bæði
hér á landi og erlendis.
Heilbrigðiskostnaður á íbúa eftir aldri
Vísitala, 0-4 ára = 1.
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Ísland 20001

14
12
10
8
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1 Byggir á bls. 99 í skýrslu Hagfræðistofnunar: http://www.ioes.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/Bseries/Med_forsidu/Fjarmognun_og_rekstur_heilbr.pdf

1 Byggir áHeimildir:
bls. 99 í skýrslu
Hagfræðistofnunar: http://www.ioes.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/B-series/Med_forsidu/Fjarmognun_og_
OECD, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Viðskiptaráð Íslands
rekstur_heilbr.pdf | Heimildir: OECD, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Viðskiptaráð Íslands
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Helmings aukning til heilbrigðismála að óbreyttu vegna fólksfjöldaþróunar til 2050
Til að varpa ljósi á þá áskorun sem við blasir má áætla hversu mikið kostnaður við heilbrigðisþjónustu
eins og hún er í dag myndi vaxa með lýðfræðilegum breytingum. Árið 2018 voru opinber útgjöld til
heilbrigðismála 219 ma. kr. og með útgjöldum heimila voru þau 272 ma. kr. Með því að nota gögnin
á mynd 3.7 frá Hollandi sem eru mjög svipuð eldri og takmarkaðri gögnum frá Íslandi, er hægt að
gera sér í hugarlund hve mikið kostnaður við heilbrigðismál vex á komandi árum vegna öldrunar
og fólksfjölgunar.
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Á mynd 3.8 má sjá að þessir þættir munu auka kostnað um tæplega 50 ma. kr. á áratug næstu 20 ár,
eða tæplega 5 ma. kr. á ári. Eftir 2040 tekur svo að hægja á vextinum, en niðurstaðan er um 56%
aukning í útgjöldum, eða sem nemur 153 mö. kr., til ársins 2060. Ef litið er til kostnaðar á fólk á
hefðbundnum vinnualdri (16-64 ára) eykst kostnaðurinn litlu minna (49%) en líklegt er að sá hópur
muni áfram að miklu leyti bera þjónustuna uppi.

Mynd 3.8 Með fólksfjölgun og breyttri aldurssamsetningu gætu útgjöld þjóðarinnar til heilbrigðisMynd 3.8
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Hér er því ekki spáð hvernig kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu mun þróast á næstu árum.
Tilgangurinn er eingöngu sá að varpa ljósi á þá áskorun sem hækkandi aldur felur í sér fyrir heilbrigðiskerfið, verði ekki gripið til aðgerða til að auka hagkvæmni í kerfinu. Breytingar á borð við hækkandi
aldur þjóðarinnar taka tíma, en þó brýnt er að stjórnvöld hugi strax að því hvernig heilbrigðiskerfið
verði sem best búið að takast á við verkefnið.

„Stjórnvöld þurfa að
horfa á þróun sem
þessa og leggja áherslu
á að undirbúa heilbrigðiskerfið fyrir hana,
sem og önnur svið.“

Hækkandi aldur eykur víðar þrýsting á velferðarkerfið
Heilbrigðiskerfið er aðeins dæmi um eitt svið þar sem breytt aldurssamsetning þjóðarinnar gæti
haft áhrif fyrir hið opinbera.. Þekkt er að útgreiðslur úr lífeyriskerfinu munu stóraukast á komandi
áratugum. Hversu mikið samskonar greiðslur ríkisins aukast ræðst af miklu af þróun ýmissa þátta
í lífeyriskerfinu, t.d. iðgjalda, ávöxtunar og lífeyrisaldurs.
Einnig er þekkt að örorka, sem fjallað var um hér að framan, er algengari í eldri aldurshópum og
hægt er að geta sér um að önnur þjónusta og stuðningur hins opinbera við þann hóp muni þurfa
að aðlagast hækkandi meðalaldri. Útgjöld til öldrunar- og örorkumála voru 61% af útgjöldum hins
opinbera til almannatrygginga og velferðarmála árið 2019, eða 196 ma. kr. af 320 mö. kr. Það gerir
1,3 m. kr. á hvern einstakling á hefðbundnum vinnualdri, þar af 412 þ. kr. til örorku og fötlunar og
409 þús. kr. til öldrunar (mynd 3.9). Hér er um að ræða verulegar fjárhæðir sem gætu hæglega hækkað
með hækkandi meðalaldri.

Mynd 3.9
Mynd 3.9 Með hækkandi meðalaldri mun þrýstingur um hækkanir útgjalda fara vaxandi.
Með hækkandi meðalaldri mun þrýstingur um hækkanir útgjalda fara vaxandi.
Opinber útgjöld til almannatrygginga og velferðarmála á íbúa 16-64 ára 2019
Þúsundir króna og % af heild.
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
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Bregðast þarf tímanlega við í allri stefnumótun og með markvissum aðgerðum

„Vissulega er jákvætt
að fólk lifi lengur en
verkefnið er stórt og
tíminn til að búa í
haginn vegna fyrirséðrar þróunar er
núna, ekki seinna.“

Umfjöllunin hér að framan er ekki tæmandi um þær áskoranir sem öldrun þjóðarinnar hefur í för
með sér til lengri tíma. Vissulega er jákvætt að fólk lifi lengur en verkefnið er stórt og tíminn til að
búa í haginn vegna fyrirséðrar þróunar er núna, ekki seinna. Viðskiptaráð telur að stjórnvöld þurfi
að leggjast í heildstæða greiningu og áætlanagerð svo takast megi á við breytingarnar, til dæmis
með sambærilegum hætti og gert er í aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Að mati Viðskiptaráðs er
nauðsynlegt að horfa til eftirtalinna þátta:
•

Aukin verðmætasköpun. Líkt og á svo mörgum sviðum liggur beinast við að leggja áherslu
á aukna verðmætasköpun með því að sá í jarðveg nýsköpunar og atvinnugreina framtíðarinnar.
Þannig má takast á við aukinn heilbrigðiskostnað, án þess leggja auknar byrðar á borgarana. Það
gæti líka laðað til landsins fleira fólk á vinnualdri sem vegur á móti fjölgun í eldri aldurshópum.

•

Hækkun lífeyrisaldurs í skrefum úr 67 árum. Lengri ævilengd og aukið heilbrigði þýðir að
flest búum við lengur við fulla starfsgetu en var þegar 67 ára lífeyrisaldurinn var settur árið
1947. Hækkun lífeyrisaldurs myndi í reynd vinna gegn hækkun framfærsluhlutfallsins og viðhalda verðmætasköpun á mann, en áformum um hækkun var síðast frestað árið 2018. Þess má
geta að Danmörk, Finnland og Svíþjóð hafa öll innleitt breytingar á lífeyrisaldri sem taka mið
af lífslíkum.

•

Hugað að lífeyriskerfinu í víðu samhengi. Íslendingar eru gæfusamir að búa við burðugt
óopinbert lífeyriskerfi sem byggir á sjóðssöfnun. Kerfið mun leika lykilhlutverk í því að takast
á við áskoranir framtíðarinnar og því er mikilvægt að það styðji við aukna verðmætasköpun
í atvinnulífinu til framtíðar og tryggi lífeyrisþegum framfærslu í nútíð og framtíð. Sífellt þarf að
leita að tækifærum til umbóta í lífeyriskerfinu. Til að mynda eru sterk rök fyrir því að einstaklingar
fái aukið frelsi í því hvernig þeir ráðstafa lífeyrissparnaði sínum. Aðalatriðið er þó að stuðla að því
að kerfið gegni sem best hlutverki sínu.

•

Stöðugar umbætur og framleiðniaukning í heilbrigðis- og velferðarkerfinu. Fyrirtæki
í samkeppnisrekstri leita stöðugt tækifæra til að auka afköst og vinna verkefni með hagkvæmarir
hætti. Hjá hinu opinbera þarf að vinna að slíku en þar sem kraftar samkeppni eru ekki til staðar
er þörf á markvissari nálgun í þessa veru. Eins og fram kom hér framar í kaflanum hefur hið
opinbera setið eftir í framleiðnivexti og því til mikils að vinna.

•

Útvistun og aðkoma einkaaðila. Í mörgum tilfellum má ná fram meiri afköstum og betri
þjónustu með því að horfa til einkarekstrar og samvinnuleiða líkt og fjallað var um fyrr í þessum kafla.
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3.2. Regluverk og hvatar
Regluverk er nauðsynlegt og getur haft í för með sér samfélagslegan ávinning, en hefur þó óhjákvæmilega í för með sér kostnað, ekki síst í viðskiptum. Eitt aðalhlutverk hins opinbera er að semja,
innleiða og tryggja framfylgni við lög og reglur. Þeir sem keppa á markaði þurfa með auðveldum
hætti að geta kynnt sér reglurnar og lagað hegðun sína að þeim. Því er mikilvægt að stíga varlega
til jarðar í reglusetningu enda geta of miklar skorður leitt til sóunar og í verstu tilfellum til afturfarar.
Of íþyngjandi reglur leiða til mikils kostnaðar fyrirtækja og einstaklinga sem t.a.m. hamlar samkeppni og skapar aðgangshindranir á markaði. Þá geta slíkar reglur haft í för með sér hindranir við
markaðssetningu nýrra vara sem hamla nýsköpun í atvinnulífinu og virkni markaða auk þess sem

„Of íþyngjandi reglur
leiða til mikils kostnaðar fyrirtækja og
einstaklinga sem t.a.m.
hamlar samkeppni
og skapar aðgangshindranir á markaði.“

samkeppnishæfni atvinnulífsins getur borið skaða af. Minni samkeppnishæfni hefur í för með sér
fækkun starfa og minna starfsöryggi, fyrirtæki skila minni skatttekjum sem veldur því að hið opinbera
er, þegar uppi er staðið, verr í stakk búið til að veita fullnægjandi þjónustu.

Að mati Viðskiptaráðs þarf regluverk að ...
... vera einfalt og aðgengilegt fólki og
fyrirtækjum í landinu.

... hvetja til nýsköpunar á meðan það verndar
almenning fyrir ófyrirséðum afleiðingum.

... vera skilvirkt og ýta undir góða þjónustu hins
opinbera með nýjum og tæknilegum lausnum.

3.2.1. Hver er staða Íslands?
Staða Íslands er að mörgu leyti slæm þegar horft er til umfangs regluverks og áhrifa þess á athafnir
einstaklinga og fyrirtækja hér á landi. Í fyrsta lagi bendir sögulegur samanburður til þess að á Íslandi sé
regluverk of íþyngjandi. Umfang gildandi reglugerða er gríðarlegt og fjöldi breytinga er gerður á þeim
á hverju ári. Hvort tveggja gerir fyrirtækjum, einkum þeim smærri, erfiðara um vik í starfsemi sinni.
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Á undanförnum áratug hefur fjöldi reglugerðabreytinga margfaldast samanborið við áratugina
á undan (mynd 3.10). Á síðustu tíu árum hafa breytingar þannig að meðaltali verið um 340 talsins á
hverju ári, samanborið við 120 breytingar að meðaltali á árunum 1990-2008. Reglugerðum var því að
jafnaði breytt nánast daglega síðustu tíu ár. Þessar tölur benda sterklega til þess að reglubyrði hafi

„Reglugerðum var
því að jafnaði breytt
nánast daglega
síðustu tíu ár. Þessar
tölur benda sterklega
til þess að reglubyrði
hafi farið vaxandi hér
á landi og jafnvel úr
hófi fram.“

farið vaxandi hér á landi og jafnvel úr hófi fram.

3.10
MyndMynd
3.10 Reglugerðum
hefur fjölgað hratt á síðasta áratug.
Reglugerðum hefur fjölgað hratt á síðasta áratug.
Breytingar
Fjöldi breytinga á reglugerðum.
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Heimildir: Reglugerd.is, Viðskiptaráð Íslands

Heimildir: Reglugerd.is, Viðskiptaráð Íslands
9

Í öðru lagi gefur framkvæmd innleiðingar regluverks Evrópusambandsins ákveðna mynd af byrði
regluverks og hvort stjórnvöld séu að nýta möguleika á einföldun þess. Í úttekt forsætisráðuneytisins
árið 2016 kom fram að íslensk stjórnvöld hefðu í þriðjungi tilfella ákveðið að innleiða EES-reglur með
meira íþyngjandi hætti en þörf var á til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands.31 Fjögur ár eru
liðin frá því að úttektin var gerð og þrátt fyrir áform stjórnvalda um úrbætur eru fjölmörg dæmi þess
á síðustu tveimur árum, að innleiðing EES-reglna hafi farið fram með óþarflega íþyngjandi hætti.
Í þriðja lagi eru vísbendingar um að íslenskt regluverk sé óskilvirkt í alþjóðlegum samanburði. Í árlegri
úttekt IMD viðskiptaháskólans á samkeppnishæfni er meðal annars kannað mat stjórnenda á lykilþáttum regluverks og þar kemur Ísland iðulega verr út en hin Norðurlöndin sem gefur vísbendingu
um að regluverk á Íslandi sé meira íþyngjandi en í grannríkjum okkar (mynd 3.11).
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31 Sjá úttektina hér: https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-skjol/EES_skyrsla_15.pdf

Mynd 3.11
Mynd 3.11 Vísbendingar eru um að íslenskt regluverk sé óskilvirkt í alþjóðlegum samanburði.
Vísbendingar eru um að íslenskt regluverk sé óskilvirkt í alþjóðlegum
samanburði.
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3.2.2. Hvað þarf að gera?
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er átak boðað í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings og áhersla lögð á að stjórnsýslan sé skilvirk og réttlát.32 Segja má að þetta átak hafi hafist þegar
landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra og iðnaðar-, ferðamála- og nýsköpunarráðherra kynntu
áætlun um einföldun regluverks og felldu um 100 reglugerðir úr gildi og einfölduðu núgildandi regluverk að hluta til. Þá settu ráðuneytin tvö sér þriggja ára áætlun um einföldun regluverks. Betur má
þó ef duga skal og óskandi væri að fleiri ráðherrar stæðu við hin fögru fyrirheit. Af nægu er að taka.
Í aðdraganda heildstæðs átaks af þessum toga er æskilegt að mati Viðskiptaráðs að heildræn
greining verði gerð á íslensku regluverki og rannsakað í hvaða mæli það feli í sér íþyngjandi reglubyrði. Slík greining var unnin á vegum OECD fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið á
regluverki ferðaþjónustu og byggingastarfsemi, en þarf að mati ráðsins að fara fram á öllum geirum
atvinnulífsins sé ætlunin að öðlast heildarsýn og ná sambærilegum árangri og hin Norðurlöndin.
Þá þarf að mati Viðskiptaráðs að tryggja að mat á efnahagslegum áhrifum laga- og reglusetningar
sé fullnægjandi, en hér á landi má segja að það sé meginregla fremur en undantekning að slíku
mati sé verulega ábótavant eða að það sé jafnvel ekki til staðar. Áður en ráðist er í lagasetningu sem
t.d. gæti haft í för með sér talsverðan kostnað eða aðrar afdrifaríkar afleiðingar, er nauðsynlegt að
áhrif hennar séu metin eins og kostur er. Norðurlöndin, svo dæmi sé tekið, hafa þróað kerfi í þessum
efnum auk Bretlands, sem hafa má til fyrirmyndar. Í þessum löndum er efnahagslegt mat í aðdraganda

32 Sáttmála ríkisstjórnarinnar má nálgast hér: https://www.stjornarradid.is/library/05-Rikisstjorn/sattmali-rikisstjornarsamstarf.pdf

„Áður en ráðist er í
lagasetningu sem t.d.
gæti haft í för með sér
talsverðan kostnað eða
aðrar afdrifaríkar afleiðingar, er nauðsynlegt að áhrif hennar
séu metin eins og
kostur er.“
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lagasetningar talið nauðsynlegt og ítarlegt mat framkvæmt, einkum í stærri málum. Með þessu má
fyrirbyggja að óþarflega íþyngjandi reglur séu settar til að byrja með. Stofnanir sem framkvæma
mat af þessum toga starfa að jafnaði framkvæmt í armslengd frá hefðbundinni stjórnsýslu og afurðir
þeirra, þ.e.a.s. einkunnir sem lagafrumvörp fá, hafa sannað gildi sitt í þjóðþingum og þjónað sem

„Reglugerðum var
því að jafnaði breytt
nánast daglega
síðustu tíu ár. Þessar
tölur benda sterklega
til þess að reglubyrði
hafi farið vaxandi hér
á landi og jafnvel úr
hófi fram.“

gagnlegar upplýsingar fyrir kjörna fulltrúa í þinglegri meðferð.33

Lögverndun og leyfisskylda
Lögverndun á hinum ýmsu starfsheitum og starfsemi sem yfirleitt er sett í nafni neytendaverndar
getur í vissum tilfellum haft þveröfug áhrif frá sjónarhóli neytanda. Hindranir verða til fyrir þá sem
vilja hefja störf í tilteknum atvinnugreinum og störfum fækkar í viðkomandi grein. Afleiðingar þessa
eru minni samkeppni og þar af leiðandi hærri verð fyrir viðskiptavini en ella. Þá getur lögverndun haft
neikvæð áhrif á nýsköpun með kröfum hins opinbera um ákveðna menntun eða aðferðir, en þetta
torveldar þróun nýrra aðferða og lausna. Hér skal þó tekið fram að vitanlega getur slæm þjónusta við
vissar aðstæður leitt til verulegs tjóns fyrir viðskiptavini. Þá getur verið erfitt að meta gæði þjónustuveitenda fyrirfram. Í slíkum tilfellum er lögverndun nauðsynleg, en slíkar aðstæður geta til dæmis
skapast á sviði heilbrigðisþjónustu.
Hérlendis tíðkast lögverndun almennt í iðngreinum og heilbrigðisþjónustu. Þá eru ýmis sérfræðistörf lögvernduð sem og flest
kennslustörf. Íslendingar búa við strangara form lögverndunar
en íbúar annarra Norðurlanda. Til dæmis er leyfisskyldu, mest
íþyngjandi formi lögverndunar, beitt í talsvert meiri mæli hér
á landi en annars staðar. Sem dæmi má nefna að fjölmargar iðngreinar eru leyfisskyldar hérlendis sem eru lögverndaðar í fáum

„Vandséð hvernig verulegt tjón geti skapast
af slæmri þjónustu
þegar kemur að hattsaumi eða skrúðgarðyrkju.“

eða jafnvel engu öðru Evrópuríki. Hér er til dæmis um að ræða veggfóðrun, hattasaum, skóviðgerðir
og skrúðgarðyrkju. Með tilliti til þess að lögverndun er gjarnan sett í nafni neytendaverndar og þess
tjóns sem neytendur geta borið er vandséð hvernig verulegt tjón geti skapast af slæmri þjónustu
þegar kemur að hattsaumi eða skrúðgarðyrkju. Ekki verður því séð hvernig almannahagsmunir séu
að baki leyfisskyldu í þessum greinum.34
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33 Um þetta var fjallað á ráðstefnunni „Hvernig metum við áhrif laga? Aðferðafræði, verkaskipting og áskoranir“, en þar fjölluðu sérfræðingar frá Noregi, Bretlandi og
OECD um mat á áhrifum lagasetningar. Sjá nánar hér: https://www.stjornarradid.is/gogn/radstefnugogn/stok-radstefna/2020/02/18/Hvernig-metum-vid-ahrif-laga-Adferdafraedi-verkaskipting-og-askoranir/
34 Sjá umfjöllun Viðskiptaráðs um lögverndun og umfang þess: https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/skodanir/banvaenn_biti.pdf

Í hverju felst þetta íþyngjandi regluverk og flókin stofnanaumgjörð?
Þeir sem rekið hafa fyrirtæki eru vel meðvitaðir um þann tíma og fé sem ýmis skriffinnska vegna
afskipta hins opinbera getur kostað. Í rekstri þarf t.d. gjarnan að sækja um eða endurnýja starfsleyfi,
rekstrarleyfi, standa skil á hinum og þessum skilagreinum við launagreiðslur svo fátt eitt sé nefnt.
Í stað þess að framtakssamir einstaklingar sem t.d. ætla að hefja veitingarekstur, geti leitað á einn stað
til þess að fá upplýsingar um stöðu og framgang umsókna sinna í stjórnsýslunni þurfa þeir oft að
leggja leið sína um flókið völundarhús umsókna og skriffinnsku þar sem ótrúlegur fjöldi mismunandi
opinberra aðila koma að ferlinu. Í vegferð sem þessari er gjarnan verulegur skortur á leiðbeiningum,
t.d. um hvert aðilar eigi að leita og hvaða upplýsinga skuli afla eða láta af hendi, sér í lagi ef um er að
ræða aðila hafa ekki íslensku að móðurmáli.
Samkvæmt skýrslu Alþjóðabankans er Ísland eftirbátur Norðurlandanna þegar kemur að því hve
einfalt er að eiga í viðskiptum (e. ease of doing business).35 Þau lönd sem hafa bætt sig á undanförnum árum og komist ofar á Alþjóðabankans eru ríki sem hafa gert miklar breytingar til að einfalda
ferlið við að stofna fyrirtæki og draga úr umfangi leyfisskyldu og reglna sem snúa að eftirliti. Ísland
er ekki meðal ríkja sem hefur bætt sig á þeim sviðum, en fjölmörg tækifæri eru fyrir hendi til að svo
geti orðið á næstu árum.

35 Sjá úttekt Alþjóðabankans hér: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
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Dæmisaga völundarhús regluverks

Tökum dæmi um einstakling sem ætlar sér að stofna lítinn veitingastð í Reykjavík.
Hvaða skref þarf hann að taka hjá hinu opinbera til að geta hafið rekstur?
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Rekstrarleyfi frá sýslumanni. Til að
fá það þarf að uppfylla ýmis skilyrði
og framvísa eftirtöldum vottorðum:
Tilkynna reksturinn til RSK og skrá
fyrirtækið.
131.000 kr.

a. Starfsleyfi heilbrigðisnefndar
b. Búsettuvottorð (þjóðskrá)
c. Vottorð um búsforræði fyrirtækis og forsvarsmanns þess (héraðsdómur 2000 kr.)

d. Staðfesting skattstjóra á VSK númeri
e. Sakavottorð forsvarsmanns

Ef einkahlutafélag, þá þarf að leggja
fram lágmarkshlutafé 500.000 kr.
Skila inn umsókn og viðeigandi fylgigögnum.

(lögreglustjóri 2000 kr)

f. Vottorð frá lífeyrissjóði um skuldastöðu
g. Vottorð ríkissjóðs um skuldastöðu
(tollstjóri 2000 kr)

h. Nákvæm teikning af húsnæði (byggingarfulltrúinn í RVK)

i. Ef útiveitingaleyfi þá teikning þar sem fram

Tilkynna sig til launagreiðendaskrár.
Ekki seinna en 8 dögum áður en starfsemi hefst.

Þeir sem stunda VSK skylda starfsemi.
Skrá fyrirtækið hjá RSK og fá VSK númer.

Umsókn um vínveitingaleyfi.

kemur stærð útisvæðis og fjöldi borða

j. Ljósrit af tilkynningu fyrri leyfishafa um að
hann hafi hætt rekstri

Þegar sótt er um rekstrarleyfi þarf
um-sögn frá sveitarstjórn, heilbrigðiseftirlitinu, vinnueftirlitinu og lögreglunni um veitingastaðinn.
Svar frá þessum stofnunum getur tekið allt upp
í 45 daga. Gjald sem er innheimt fyrir leyfið fer

Mismunandi flokkar eftir umfangi staða.

eftir flokkun veitingastaðarins.

Starfsleyfi hjá Heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkur fyrir bæði rekstur
veitingastaðarins og framleiðslu og
dreifingu á matvælum sé það ætlunin.

Þegar staðurinn hefur verið opnaður
er starfsemin undir reglubundnu
eftirliti.

Umsóknir eru metnar einu sinni í viku, á

lu og dreifingu matvæla undir yfirumsjón Mat-

þriðjudögum. Leyfin gilda í 12 ár. Kostnaður

vælastofnunar og fyrir það þarf að greiða gjald.

fer eftir umfangi. Uppfylla þarf ýmis skilyrði til

Þá er staðurinn undir eftirliti Vinnueftirlitsins

að fá þetta leyfi, kröfur um húsnæði, hreinlæti,

sem tryggir að vinnuaðstæður séu öruggar og

hávaða ofl.

heilsusamlegar.

Heilbrigðiseftirlit fer með eftirlit með framleiðs-
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3.2.3. Stofnanaumgjörð

„Kostir fjölþættra
stofnana fyrir minni
ríki eru fleiri en
gallarnir. Þannig eiga
minni ríki erfitt með að
standa undir fleiri og
smærri stofnunum.“

Ekki eru það aðeins leikreglurnar sem reynast fólki og fyrirtækjum fjötur um fót – heldur getur umgjörð og starfsemi stofnana og opinber þjónusta einnig haft hamlandi og kostnaðarsöm áhrif
á rekstur fyrirtækja. Leiðarljósið við mótun stofnanaumgjarðar hins opinbera á ávallt að vera aukin
stærðarhagkvæmni og aukin gæði. Þannig ættu opinberar stofnanir að vera færri frekar en fleiri,
umfang þeirra nægilegt svo þær geti sinnt hlutverkum sínum með fullnægjandi hætti og skörun
í verkefnum þeirra lágmörkuð. Á þessu hafa verið vankantar á Íslandi.
Örríki eins og Ísland ber hlutfallslega meiri kostnað af því að halda uppi stofnanakerfi en fjölmennari
ríki og því er nær hvergi meiri þörf á að horfa til hagræðingarmöguleika. Í þessu samhengi er
mikilvægt að skilja á milli umræðu um hagkvæmni annars vegar og umfang þjónustu hins vegar
enda eru ýmsar ríkisstofnanir gríðarlega mikilvægir hlekkir í samfélaginu. Þó verður að hafa
í huga að fórnarkostnaður þess að reka smáar stofnanir er fólginn í auknum kostnaði skattgreiðenda.
Með sameiningum smærri stofnana og stofnun stærri rekstrareininga má vinna gegn þessum
áhrifum, en ávinningur sameininga kom skýrt fram í úttekt Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
á íslenska stofnanaumhverfinu. Gögn um íslenskar stofnanir sýndu að mun lægra hlutfall útgjalda rynni
til stoðþjónustu í stærri stofnunum. Þannig nýttust fjármunir í meiri mæli til að sinna þeim kjarnaverkefnum sem stofnunum væru falin.36 Ýmis rök mæla með því að ríkisstofnanir séu sameinaðar, en þó
er misjafnt eftir starfsemi stofnana hvaða fyrirkomulag er best í þessu samhengi. Alþjóðleg þróun og
nýlegar breytingar á fyrirkomulagi eftirlitsstofnana í hinum ýmsu ríkjum í Evrópu benda til þess að
eitt og sama stjórnvaldið geti farið með marga málaflokka. Þróunin í mörgum ríkjum Evrópu er í átt
til sameiningar verkefna með fækkun og stækkun stofnana. Kostir fjölþættra stofnana fyrir minni ríki
eru fleiri en gallarnir. Þannig eiga minni ríki erfitt með að standa undir fleiri og smærri stofnunum.37
Því smærri sem stofnanir eru því hærra hlutfall fjármagns þeirra fer í stjórnun og stoðþjónustu í stað
kjarnastarfsemi. Þá hafa smærri stofnanir síður bolmagn til að takast á við flókin og fjölþætt verkefni
sem krefjast djúprar sérfræðiþekkingar.
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36 Tillögur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld:
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/samradsvettvangur/fundargogn-samradsvettvangur-3-fundur-netid.pdf
37 Frederic Jenny, „The institutional design of Competition Authorities: Debates and Trends“.

Reynslan sýnir að vel útfærðar sameiningar skila margvíslegum ávinningi, ekki síður faglegum en
fjárhagslegum. Þegar lögregluembætti voru sameinuð árið 2007 jókst hlutfall upplýstra mála um
29% og ánægja með störf lögreglunnar jókst um 5%. Sameining skattembætta úr tíu í eitt árið 2010
skilaði einnig faglegum ávinningi: afgreiðslutími kæra styttist um 50%, afgreiðslutími erinda styttist
um 62% og 98% starfsfólks lýstu ánægju með sameininguna. Þessi árangur náðist á sama tíma
og fjárframlög til beggja stofnana drógust saman. Sameiningar snúast því ekki síður um að bæta
þjónustu en að auka hagkvæmni. Þá var reynsla af sameiningu skattstjóraembættana góð, í kjölfar
sameiningarinnar jókst samræmi í skattframkvæmd og gæði hennar einnig. Þá sparaðist einnig
umtalsverður kostnaður í umsýslu og afgreiðslutími kærumála styttist um 69% og afgreiðslutími
erinda styttist um 77% með tilheyrandi sparnaði.

Tækifæri til sameininga
Samkeppniseftirlitið, Póst- og fjarskiptastofnun, Neytendastofa og Fjölmiðlanefnd
Að mati Viðskiptaráðs er sameining Póst- og fjarskiptastofnunar og Samkeppniseftirlitsins í eina
stofnun æskileg og að jafnvel verði neytendamálum og fjölmiðlanefnd einnig komið fyrir þar.
Sameining SKE og Póst- og fjarskiptastofnunar var hluti af tillögum Hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar árið 2013 og í kjölfarið hófst vinna við að skoða hugsanlega sameiningu. Þær fyrirætlanir duttu
þó upp fyrir er kjörtímabil þáverandi ríkisstjórnar leið undir lok án þess þó að nein efnisleg rök hefðu
staðið í vegi fyrir sameiningunni. Ljóst er að töluverð skörun er á hluta verkefna þessara stofnana, en
þetta hafa fyrirtæki bent á sem lúta eftirliti þeirra. Mál sumra þeirra hafa jafnvel velkst á milli stofnana
í stað þess eitt og sama stjórnvaldið sinni þeim. Ef ein sameinuð stofnun annaðist slík mál mætti
frekar tryggja skjóta og skilvirka meðferð mála sem að öðrum kosti getur haft neikvæð áhrif á uppbyggingu markaðarins. Í nágrannaríkjunum má finna dæmi um sameiningar af þessum toga. Þannig
starfrækja Finnland og Danmörk til að mynda samkeppnis- og neytendaeftirlit í einni stofnun og
í Hollandi var samkeppniseftirliti, póst- og fjarskiptaeftirliti og neytendaeftirliti steypt í eina stofnun.

Eftirlitsstarfsemi sveitarfélaga
Viðskiptaráð telur æskilegt að viss eftirlitsstarfsemi verði færð frá sveitarfélögum, en í dag sinna 76
byggingarfulltrúar eftirliti með húsbyggingum og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna eru tíu talsins.
Þetta veldur því að vinnubrögð og túlkun laga eru oft ólík eftir því í hvaða sveitarfélagi drepið er
niður. Að mati Viðskiptaráðs má leggja þessi embætti niður og sameina í stofnun sem sinna myndi
sömu verkefnum. Hún gæti jafnframt haft með höndum eftirlitsstarfsemi Umhverfisstofnunar og
Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Fyrir utan augljósan ábata í rekstri munu þeir sem þurfa á aðstoð
af þessum toga að halda geta treyst því að vinnubrögð og túlkanir séu samræmd fyrir landið allt.
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4. kafli

Sveitarfélögin
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Hér að framan var farið yfir hlutverk hins opinbera í víðu samhengi og fjallað um ýmsar mögulegar
úrbætur í rekstri og starfsemi hins opinbera. Fram til þessa hefur verið talsverður þungi á því sem
snýr að ríkinu en í ljósi hlutdeildar sveitarfélaga í heildarútgjöldum hins opinbera, auk sérstöðu þeirra,
er ekki úr vegi að líta sérstaklega til þeirra.
Þótt hér verði sérstaklega vikið að umbótum sem tengjast sveitarfélögunum skal áréttað að margt
það sem að framan var rakið í 2. og 3. kafla á vitanlega við um sveitarfélögin líka. Ekki síst tillögur
um aukna aðkomu einkaaðila að rekstri opinberrar þjónustu og sífellda endurskoðun um sem besta
nýtingu fjármuna og betri þjónustu. Þetta er mikilvægt, ekki síst í ljósi þess að nokkur hluti grunnþjónustu hins opinbera er veittur á sveitarstjórnarstigi.

4.1. Umsvif sveitarfélaganna og verkefni þeirra
Útgjöld sveitarfélaga voru 391 ma.kr. árið 2019 eða 13,2% af landsframleiðslu og tæplega þriðjungur
heildarútgjalda hins opinbera. Umsvif sveitarstjórnarstigsins eru því talsverð, en rök má færa fyrir því
að afmörkuðum hluta þjónustu hins opinbera geti verið vel fyrir komið í höndum sveitarfélaganna,
þ.e. í nærumhverfi borgaranna. Oft er mögulegt að veita ódýrari, skilvirkari og betri þjónustu fyrir
tilstilli styttri boðleiða, en nauðsynlegt er að sveitarfélögin sem þjónustueiningar séu burðug og geti
veitt þá þjónustu sem ætlast er til. Vísbendingar eru um að Ísland séu eftirbátur annarra Norðurlanda
hvað varðar umfang sveitarstjórnarstigsins og þar með þjónustu í nærumhverfi borgaranna líkt og
sjá má á mynd 4.1.

Mynd 4.1
Mynd 4.1 Umfang sveitarstjórnarstigsins er töluvert minna á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum.
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Í gegnum tíðina hefur nokkur tilfærsla orðið á verkefnum til sveitarfélaga, til dæmis árið 1996 þegar
starfsemi grunnskóla var færð frá ríki til sveitarfélaga. Stór hluti verkefna hinna síðarnefndu snýr að
grunnþjónustu við borgarana t.d. grunnskóla, leikskóla og heilbrigðisþjónustu af ýmsum toga. Þá
sinna sveitarfélögin ýmissi félagslegri þjónustu t.d. við börn, fatlað fólk og eldri borgara. Í lögum um
félagsþjónustu sveitarfélaga er þannig kveðið á um félagslega ráðgjöf við íbúa og fjárhagsaðstoð
svo eitthvað sé nefnt. Þá eru barnaverndarmál á hendi sveitarfélaga auk þjónustu fyrir aldraða á borð
við rekstur þjónustumiðstöðva og heimaþjónustu. Einnig hafa sveitarfélögin skyldum að gegna
í þjónustu við þá sem eiga við fíknivanda að stríða. Þessu til viðbótar er í lögum mælt fyrir um ýmis
verkefni sem eru sveitarfélögunum lögheimil t.d. í tengslum við almenningssamgöngur, byggingu
félagsheimila, eigu hafna, rekstur tónlistarskóla, svo eitthvað sé nefnt.
Af framangreindu er ljóst að ýmsir mikilvægir þættir í starfsemi hins opinbera eru á ábyrgð sveitarfélaga og vísbendingar eru um að mögulega geti einhverjum þeirra verið betur fyrir komið þar. Að
mati Viðskiptaráðs er æskilegt að verkaskiptingin verði tekin til gagngerrar skoðunar, einkum með
hliðsjón af því hvernig þessum málum er háttað á Norðurlöndum.

4.2. Sjálfbær sveitarfélög í þágu þjónustuþega
Ein forsenda fyrir því að mögulegt sé að færa verkefni á sveitarstjórnarstig er að sveitarfélögin séu
í stakk búin til að veita umrædda þjónustu þannig að henni sé vel sinnt og ávinningur af tilfærslu
verkefna verði tryggður. Almennt eru umfangsminni sveitarfélög síður fær um að taka við umfangsmiklum verkefnum af ríkinu, en hér á landi eru sveitarfélögin afar misjöfn að stærð og umfangi. Þau
eru nú 69 talsins.

Íbúafjöldi í sveitarfélögum á Íslandi

Íbúafjöldi í sveitarfélögum á Íslandi

Íbúar færri en 100

Íbúar 101-1.000

Íbúar 1.001-8.000

Íbúar fleiri en 8.001

Viðskiptaráð Íslands | 1
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„Almennt eru umfangs
minni sveitarfélög
síður fær um að taka
við umfangsmiklum
verkefnum af ríkinu,
en hér á landi eru
sveitarfélögin afar
misjöfn að stærð og
umfangi.“

Í þessu sambandi getur íbúafjöldi verið einn mælikvarði, en talsverður munur er á sveitarfélögum hér
á landi í því tilliti. Í höfuðborginni búa yfir 130 þúsund og í meira en helmingi sveitarfélaga eru færri
en þúsund íbúar (mynd 4.2). Í ellefu sveitarfélögum eru íbúar færri en 250 og í sjö þeirra eru íbúar færri
en hundrað. Samanlagður íbúafjöldi þeirra 46 sveitarfélaga sem hafa færri en þúsund íbúa er 15.560,
rúmlega 4% Íslendinga og rétt rúmlega 5.300 manns búa í meðalsveitarfélagi á Íslandi. Samanborið við Norðurlönd eru sveitarfélög á Íslandi tiltölulega fámenn, en á öðrum Norðurlöndum er
meðalíbúafjöldi í sveitarfélögum um 26 þúsund, heilt á litið. Hæstur er meðalfjöldinn í Danmörku,
59 þúsund, og lægstur, fyrir utan Ísland, í Noregi, 15 þúsund.37

Mynd Mynd
4.2 Meirihluti
sveitarfélaga á Íslandi eru fámenn.
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Meirihluti sveitarfélaga á Íslandi eru fámenn.
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1 Tekið er tillit til sameiningar Fljótsdalshéraðs, Djúpavogshrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Borgarfjarðarhrepps sem
kom til í lok sumars 2020.

Tekið er tillit til sameiningar Fljótsdalshéraðs, Djúpavogshrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Borgarfjarðarhrepps sem kom til í lok
Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
sumars 2020. | Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands

1

Fámenni í íslenskum sveitarfélögum mælir almennt gegn því að fleiri verkefni verði færð á sveitarstjórnarstig, en augljóst er að hér á landi eru sveitarfélög sem ekki hafa bolmagn til að sinna skyldum
sínum. Til marks um það má nefna að sum þeirra hafa þurft að hafa með sér samstarf um lögboðna
þjónustu og fjölmörg dæmi eru um að þau hafi tekið við verkefnum af ríkinu með skilyrðum um að
þau verði rekin í samstarfi, t.d. í tengslum við málefni fatlaðs fólks sem færð voru frá ríki til sveitarfélaga
árið 2010, almenningssamgöngur og sóknaráætlanir.38
Þó ber að hafa í huga að atvinnuvegir og efnahagur íslenskra sveitarfélaga er mismunandi. Í sumum
þeirra eru þeir fábrotnir, en önnur sveitarfélög eru sjálfbær í mörgu tilliti. Þau eru þannig mis-

2

„Að mati Viðskiptaráðs er frekari sameining sveitarfélaga
almennt til þess fallin
að jafna sveiflur og
styrkja stoðir velferðarþjónustu á sveitarstjórnarstiginu.“

berskjölduð fyrir tekjufalli þegar áföll dynja á, t.d. aflabrestur og aðrir búhnykkir. Að mati Viðskiptaráðs

37 Heimildir: Hagstofur Norðurlandanna. Því skal haldið til haga að aðstæður í hverju landi geta skipt máli í umræðu um stærð sveitarfélaga og íbúafjölda.
Ísland er þannig talsvert dreifbýlla en nágrannalöndin, t.d. í samhengi við íbúafjölda. Þá geta aðstæður misjafnar eftir því hvar drepið er niður, t.d. með
tilliti til vegalengda, fjalllendis, færðar o.fl.
38 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=fba1f588-9e17-11e7-941d-005056bc4d74 bls. 12.
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er frekari sameining sveitarfélaga almennt til þess fallin að jafna sveiflur og styrkja stoðir velferðarþjónustu á sveitarstjórnarstiginu. Þetta er ákjósanlegri lausn en ýmsar sértækar aðgerðir, t.d. fjölgun
starfa á vegum ríkisins í smærri byggðarlögum.
Þá er mikilvægt að mati Viðskiptaráðs að í öllum landshlutum sé stuðlað að umhverfi þar sem
verðmætasköpun geti blómstrað. Lykilatriði er að byggðaþróun eigi sér stað á sjálfbærum og
eðlilegum forsendum þar sem sem framtak íbúanna er drifkrafturinn en ekki ríkisvaldið, en nánar
verður vikið að þessu hér síðar í umfjöllun um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og fjármál sveitarfélaga
í víðari skilningi.

4.2.1. Betur má ef duga skal
Frá árinu 1950 hefur sveitarfélögum fækkað úr 229 í 69 (mynd 4.3), en sameiningar sveitarfélaga hafa
heilt á litið orðið í rykkjum fyrir tilstilli sérstakra átaka stjórnvalda. Lítið hefur verið um sameiningar frá
árinu 2006, en þá hafði sveitarfélögum fækkað úr 124 í 79 frá árinu 1998. Undanfarin fjórtán ár hefur
sveitarfélögum aðeins fækkað um tíu þó enn séu augljós tækifæri til hagræðingar í þessum efnum.39

Mynd Mynd
4.3 Stöðnun
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Nýju sameiningarátaki var hrundið af stað snemma á þessu ári, þegar þingsályktunartillaga sveitar-

3

stjórnarráðherra um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árinu 2019-2033 var samþykkt á Alþingi. Eitt markmiða hennar er að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til að
annast lögbundin verkefni, en áformað er að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga verði 250 frá almennum
sveitarstjórnarkosningum árið 2022, en 1.000 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2026.
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39 Þess skal getið að víða eru þó áform eða þreifingar um sameiningar sveitarfélaga hér á landi. Sjá t.d. https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/10/08/sveitarfelogum_
gaeti_faekkad_um_tolf/.

„Heilt á litið standa
rök til frekari sameiningar sveitarfélaga
hér á landi, að mati
Viðskiptaráðs.“
Með lágmarksfjölda íbúa er mögulegt að ná fram aukinni hagkvæmni og skilvirkni í þjónustu við
íbúana, en einnig hefur verið vísað til þess þetta megi framkvæma án þess að breyta núgildandi
landshlutaskiptingu.40 Þá benda greiningar sem gerðar hafa verið á mögulegum ávinningi sveitarfélaga til þess að lágmarksíbúafjöldi geti verið til bóta.41 Þótt stjórnvöld styðjist við 1.000 íbúa lágmark er áleitin spurningin um hvort markið sé jafnvel sett of lágt. Við flutning málefna fatlaðra til
sveitarfélaganna árið 2011 var talið rétt að miða við að slík þjónusta yrði veitt á þjónustusvæðum
sem næðu til 8.000 manns. Meðal raka fyrir þessum tiltekna fjölda var að ekki var talið rekstrarlega
hagkvæmt fyrir fámennari sveitarfélög að standa ein að þjónustunni þannig gæði væru nægilega
tryggð. Tilgangur þjónustusvæða væri að tryggja faglega og fjárhagslega getu sveitarfélaga til að
sinna verkefninu. Ljóst er að löggjafinn leit svo á að sveitarfélög þar sem íbúar væru færri en 8.000
gætu síður sinnt þessari grundvallarþjónustu. Sá íbúafjöldi er áttfaldur á við það sem nú er lagt upp
með skv. fyrrnefndri þingsályktun. Í tillögum Samráðsvettvangs um aukna hagsæld var, m.a. með
vísan til þessa, bent á að þess að í sveitarfélögum með 8.000 íbúa eða færri hefðu minni burði til
að veita íbúum sínum velferðarþjónustu og reiddu sig frekar á framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Skilvirkni í rekstri í sveitarfélögum sem hefðu fleiri en 8.000 íbúa væri þar að auki tvöföld miðað við
smæstu sveitarfélög landsins.
Jafnvel þótt íbúafjöldi í sveitarfélögum gefi vísbendingar um sjálfbærni þeirra og getu þeirra til að
veita íbúum fullnægjandi þjónustu er íbúafjöldi aðeins einn mælikvarði af mörgum. Þannig eru hér á
landi sveitarfélög sem vel eru sjálfbær og í stakk búin að sinna hlutverki sínu með fullnægjandi hætti,
án þess að þar búi sérstaklega margir. Að mati Viðskiptaráðs er því skynsamlegt að horfa til fleiri þátta
en að íbúar nái tilteknu lágmarki. Nánar verður vikið að tillögum að æskilegri nálgun í sameiningum
sveitarfélaga síðar í þessum kafla.
Heilt á litið standa rök til frekari sameiningar sveitarfélaga hér á landi, að mati Viðskiptaráðs. Til
viðbótar við það sem að framan er rakið hafa forsendur til sameininga batnað eftir því sem árin
hafa liðið til dæmis með ljósleiðaravæðingu og framförum í stafrænni stjórnsýslu sem stutt geta við
veitingu þjónustu á dreifbýlum svæðum.

40 Tillögur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld, bls. 99.
41 Sjá: https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ThusundIbualagmarkid%20skyrsla_Lokautgafa.pdf
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4.3. Fjármögnun sveitarfélaga
4.3.1. Sjálfbær sveitarfélög og sjálfbær fjármögnun
Sveitarfélög á Íslandi eru sum hver rekin með ósjálfbærum hætti og rekstur þeirra sumpart fjármagnaður með skattfé ríkisins og annarra sveitarfélaga í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.
Í fjárlögum 2020 námu framlög ríkisins í sjóðinn rúmum 21 ma. kr. og skv. ársskýrslu Jöfnunarsjóðs
2018 voru framlög ríkissjóðs 41% af heildartekjum hans. Þá rennur í sjóðinn hluti útsvars svo ljóst
er að skattgreiðendur, í víðum skilningi, hafa víðtæka hagsmuni af því hvernig sveitarfélög eru fjármögnuð. Sjóðnum er ætlað að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga á grundvelli ýmissa laga og reglugerða auk vinnureglna sjóðsins. Óhætt er að fullyrða að umgjörð sjóðsins
sé einkar ógagnsæ og flókin en umfang sjóðsins hefur aukist til muna í áranna rás í samræmi við

„Sveitarfélög á Íslandi
eru sum hver rekin með
ósjálfbærum hætti og
rekstur þeirra sumpart
fjármagnaður með
skattfé ríkisins og
annarra sveitarfélaga.“

auknar tekjur ríkissjóðs.
Smærri sveitarfélög fá hlutfallslega mun hærri framlög úr Jöfnunarsjóði en þau stærri og segja má
að með Jöfnunarsjóði sé tilvist óhagkvæmra, smærri sveitarfélaga, viðhaldið á kostnað þeirra sem
hagkvæm eru (mynd 4.4). Framlög úr sjóðnum eru þannig til þess fallin að tefja fyrir hagræðingu
á sveitarstjórnarstiginu og draga úr hvötum fyrir sveitarfélög til að leita leiða til að nýta skattfé sem
best. Í þessu sambandi má til dæmis nefna íbúatengd framlög sem taka mið af fjölda íbúa í hverju
sveitarfélagi. Við útreikning þessara framlaga fá sveitarfélög með færri íbúa hærri stuðul. Þetta fyrirkomulag er letjandi fyrir þau ósjálfbæru sveitarfélög sem framlögin fá og þar að auki fyrir íbúa og
yfirvöld í sjálfbærum sveitarfélögum sem þurfa að standa undir þeim.

Mynd 4.4 Fámenn sveitarfélög þurfa á töluvert hærri framlögum úr Jöfnunarsjóð að halda. Hægt
Mynd 4.4
væri að minnka framlögin með sameiningum.
Fámenn sveitarfélög þurfa á töluvert hærri framlögum úr Jöfnunarsjóð að halda.
Hægt væri að minnka framlögin með sameiningum.
Meðalframlög á íbúa úr Jöfnunarsjóði eftir stærð sveitarfélaga1
Þús. kr., 2019.
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1 Íbúafjöldi á x-ás. Samkvæmt þessu eru framlög úr Jöfnunarsjóð að meðaltali 340.000 krónur á hvern íbúa í
sveitarfélögum sem hafa færri en eitt þúsund íbúa.

1 Íbúafjöldi á x-ás. Samkvæmt þessu eru framlög úr Jöfnunarsjóð að meðaltali 340.000 krónur á hvern íbúa í sveitarfélögum sem hafa
Heimildir: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
færri en eitt þúsund íbúa. | Heimildir: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
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Mikilvægt er að framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga brengli ekki hvata til sameininga, heldur hvetji
þvert á móti til þeirra. Í dag eru framlög Jöfnunarsjóðs, í hlutfalli við verðmætasköpun í fámennum
sveitarfélögum, töluvert meiri en í fjölmennum sveitarfélögum (mynd 4.5). Þannig skapa framlögin
tækifæri fyrir ósjálfbær sveitarfélög að reka sig áfram. Í fyrrnefndri þingsályktunartillögu er mælt fyrir
um að aukinn verði fjárhagslegur stuðningur við sameiningu sveitarfélaga og mælt fyrir um sérstök
framlög til sveitarfélaga sem áforma sameiningu. Þetta er skref í rétta átt, en eftir stendur þó að stjórnmálamönnum hefur ekki enn auðnast að ráðast að rót vandans sem er jöfnunarsjóðurinn sjálfur,
þ.e.a.s. það eðli hans að draga úr hvata sveitarfélaga til þess að sameinast yfir höfuð og hagræða
í rekstri sínum.

4.5
MyndMynd
4.5 Í fámennum
sveitarfélögum er umfang Jöfnunarsjóðs í hlutfalli við verðmætasköpun
Í fámennum
er umfang
Jöfnunarsjóðs í hlutfalli við
töluvertsveitarfélögum
meira en í fjölmennum
sveitarfélögum.
verðmætasköpun töluvert meira en í fjölmennum sveitarfélögum.
Framlög úr Jöfnunarsjóð í hlutfalli við skatttekjur sveitarfélaga1
Meðaltöl flokkuð eftir íbúafjölda.
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1 Skatttekjur ná til fasteignaskatta, sem leggjast á fasteignir íbúa og fyrirtækja, og útsvars, sem leggst á laun
íbúa. Þessir tekjustofnar gefa því glöggva mynd af þeirri verðmætasköpun sem á sér stað innan ákveðins
sveitarfélags.

Skatttekjur ná til fasteignaskatta, sem leggjast á fasteignir íbúa og fyrirtækja, og útsvars, sem leggst á laun íbúa. Þessir tekjustofnar
íslenskra
sveitarfélaga sem á sér stað innan ákveðins sveitarfélags. | Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga
gefa því Heimild:
glöggvaSamband
mynd af þeirri
verðmætasköpun

1

5

Að mati Viðskiptaráðs er nauðsynlegt að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga verði lagður niður enda er
besti hvatinn fyrir sveitarfélög að hann sé ekki til staðar. Á meðan sjóðurinn lifir góðu lífi í sömu mynd
og í dag er líklegt að hann haldi lífi í ósjálfbærum sveitarfélögum. Mörg sveitarfélög eru þó verulega
háð framlögum úr sjóðnum og illa kæmi við þau ef sjóðurinn yrði lagður niður í einu vetfangi.
Að mati ráðsins er því skynsamlegt að þetta verði gert í skrefum eða áföngum á viðráðanlegu tímabili. Þá eru sum fámenn sveitarfélög sjálfbær og því eru eftir atvikum missterk rök fyrir sameiningum.
Að mati Viðskiptaráðs væri skynsamlegt ef sameiningar sveitarfélaga yrðu með skýrum hætti tengdar
framlögum úr sjóðnum, fremur en að einungis yrði horft til íbúafjölda. Þannig mætti til dæmis
líta á framlög til sveitarfélags úr Jöfnunarsjóði 3-5 ár aftur í tímann og setja viðmið um sjálfbærni
sveitarfélagsins og þörf á sameiningu þess við önnur út frá því. Hafi viðkomandi sveitarfélag þegið
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„Að mati Viðskiptaráðs væri skynsamlegt
ef sameiningar sveitarfélaga yrðu með
skýrum hætti tengdar
framlögum úr sjóðnum,
fremur en að einungis
yrði horft til íbúafjölda.“

slík framlög úr sjóðnum að rekstur þess verður ekki talinn sjálfbær, sé ljóst að sveitarfélagið þurfi
að sameina. Að mati Viðskiptaráðs gætu með þessari aðferð skapast forsendur fyrir því að leggja
Jöfnunarsjóðinn niður og lágmarka slæm áhrif á þau sveitarfélög sem hafa verið háð sjóðnum um
langt skeið og þau sem sjálfbær eru, þrátt fyrir fámenni.

„Þannig mætti til
dæmis líta á framlög
til sveitarfélaga úr
Jöfnunarsjóði 3-5 ár
aftur í tímann og setja
viðmið um sjálfbærni
sveitarfélagsins og
þörf á sameiningu þess
við önnur út frá því.“

Takmarkið með þessu öllu saman er að fjármögnun sveitarfélaga verði sjálfbær af þeirra hálfu og ekki
þurfi til hjálp ríkisins sem munu að endingu ekki njóta ávinnings af fjárframlögum sínum.

4.3.2. Brýn þörf er á endurskoðun fasteignaskatta
Að framan var fjallað sérstaklega um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem stendur undir þónokkrum
hluta tekna sveitarfélaga. Aðrir helstu tekjustofnar sveitarfélaga eru útsvar og fasteignaskattar.
Til marks um ósjálfbærni í rekstri sveitarfélaganna má benda á að í miklum meirihluta sveitarfélaga
nær útsvar lögbundnu hámarki. Þá eru fasteignaskattar þungur baggi að bera fyrir ýmis fyrirtæki
í sveitarfélögum á Íslandi. Með sameiningum sveitarfélaga er frekar mögulegt að álögur af þessum
toga lækki, en að mati Viðskiptaráðs er æskilegt að samhliða sameiningum sveitarfélaga og mögulegri
tilfærslu verkefna á sveitarstjórnarstig verði ráðist í heildarendurskoðun á tekjuöflun sveitarfélaga. Ekki síst með það í huga að þau hafi næga fjármuni til að sinna mikilvægum verkefnum sínum
í flokki grunnþjónustu. Líkt hér verður síðar rakið geta tekjuöflunarleiðir hins opinbera haft slæm
og letjandi áhrif (sjá 5. kafla). Það er því ævarandi verkefni hins opinbera að halda í lágmarki álögum
á íbúana. Til mikils er að vinna.
Að mati Viðskiptaráðs er sérstök þörf á því að fasteignaskattar og umgjörð um þá verði endurskoðuð,
en um 17% skatttekna sveitarfélaga eða 52 ma. kr. voru tilkomin vegna fasteignaskattta árið 2019.
Skatturinn leggst bæði á íbúðar- og atvinnuhúsnæði en þó mun þyngra á atvinnuhúsnæði sem
skilaði 55% af fasteignasköttum árið 2018.42 Ljóst er að hér er um að ræða mikilvægan tekjustofn fyrir
sveitarfélög, en fyrirkomulagi skattsins er verulega ábótavant.
Í fyrsta lagi ræðst skattstofn fasteignaskatta af markaðs- eða leiguverði fasteigna. Það þýðir að
vaxtalækkun eða aðrir utanaðkomandi þættir geta haft veruleg áhrif á skattinn sé ekkert aðhafst.
Á undanförnum árum hafa t.d. orðið verulegar skattahækkanir vegna þessa án sérstakra ákvarðana
stjórnvalda þar um. Þá dregur fyrirkomulagið úr hvata fyrirtækja til að nýta hagkvæmt og verðmætt
húsnæði þar sem slíkt kallar á að skattbyrðin eykst í beinu hlutfalli við aukið verðmæti eignarinnar.
Þetta er einkum áhugavert í samhengi við stefnu í skipulagsmálum sem byggir á þéttingu byggðar,
þar sem skatturinn leggst mun þyngra á húsnæði miðsvæðis sem vinnur gegn slíkum markmiðum.
Í öðru lagi er matið á skattstofninum háð verulegri óvissu og byggir á tölfræðilegu mati sem aftur
byggist á takmörkuðum gögnum. Í þriðja lagi er gjaldhlutfall skattsins mjög breytilegt eftir
sveitarfélögum og leggst um það bil sexfalt þyngra á atvinnuhúsnæði heldur en íbúðarhúsnæði.

42 SA (2018). Tíu staðreyndir um fasteignaskatt: https://sa.is/frettatengt/frettir/tiu-stadreyndir-um-fasteignaskatt
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Í Skoðun Viðskiptaráðs frá árinu 2015 voru reifaðir möguleikar til úrbóta, t.d. með samræmingu gjaldhlutfalla, skattlagningu lóða í stað bygginga og auknu gagnsæi við gjaldheimtu.43 Þessar tillögur er
vert að skoða við endurskoðun fyrirkomulags fasteignaskattta, en einnig aðra þætti, til dæmis svo
draga megi úr sjálfkrafa sveiflum í fasteignasköttum. Skref í rétta átt gæti t.d. verið að miða skattstofn
við meðaltal fasteignamats yfir ákveðinn árafjölda. Slíkt myndi leiða til aukins fyrirsjáanleika og minni
sveiflna, hvort tveggja í skattbyrði einstaklinga og fyrirtækja, en einnig í tekjum sveitarfélaga.

4.4. Sveitarfélögin í fordæmalausum faraldri
Líkt og þekkt er orðið hefur heimsfaraldur COVID-19 haft umtalsverð áhrif á tilveru Íslendinga
í víðum skilningi á þessu ári. Sveitarfélög hafa ekki farið varhluta af skaðanum sem faraldurinn hefur
valdið, einna helst þar sem íbúar reiða sig á ferðaþjónustu að miklu leyti. Þótt ýmsir þættir á borð við
atvinnuvegi hafi áhrif á stöðu sveitarfélaga í faraldrinum er ljóst að stærð þeirra og íbúafjöldi hefur
mikið um það að segja hvort þau séu í stakk búin að takast á við áföll almennt eins og rakið var hér
að framan.
Fyrirséð er að mörg sveitarfélög verða rekin með talsverðum halla vegna heimsfaraldursins, a.m.k.
tímabundið (mynd 4.6). Þann halla þarf að fjármagna með lántöku sem er til þess fallin að vera
smærri sveitarfélögum með sveiflukennda tekjustofna dýrari heldur en þeim sem eru stærri og
búa við fjölbreyttara atvinnulíf. Sem dæmi bauðst sveitarfélögum almennt verðtryggð lán með
breytilegum vöxtum hjá Lánasjóði sveitarfélaga á 1,6% vöxtum í júní síðastliðnum.44 Á sama tíma
var ávöxtunarkrafa á verðtryggðum skuldabréfum Reykjavíkurborgar á gjalddaga árið 2032 0,86%
og 1,26% á gjalddaga 2053.
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43 Viðskiptaráð Íslands (2015). Leyndir gallar fasteignagjalda: https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/skodanir/leyndir_gallar_fasteignagjalda.pdf
44 Leiðbeinandi lánakjör Lánasjóðs sveitarfélaga: https://www.lanasjodur.is/media/lanakjor-ls/Lanaframbod-og-lanakjor-Lanasjods-sveitarfelaga-2020-06-11.pdf
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4.6 Sveitarfélögin
þurfa að treysta á sérstakar ráðstafanir til að afkoma þeirra versni ekki á
4.6
næstu
árum.
Sveitarfélögin þurfa að treysta á sérstakar ráðstafanir ríkissjóðs til að afkoma
þeirra versni ekki á næstu árum.

Afkoma A-hluta sveitarfélaga
Hlutfall af tekjum.
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Í árshlutauppgjöri stærstu sveitarfélaganna fyrir fyrri hluta árs 2020 kom fram að í fjórum af fimm
stærstu sveitarfélögum landsins hefði orðið mikill umsnúningur í rekstri, til verri vegar. Í meginatriðum var útlit fyrir að heildartekjur yrðu 1,6% lægri en á sama tíma í fyrra, um 3,9% á föstu verðlagi.
Þá kom fram að útgjöld ykjust um 4,6% á sama tíma.45
Ljóst er að sveitarfélögin munu í miklum mæli þurfa að treysta á stuðning frá ríkinu á næstunni og
jafnvel þótt slíkur stuðningur verði fyrir hendi, er útlit fyrir að þau muni áfram eyða um efni fram.
Þessi staðreynd er lýsandi fyrir það að sveitarfélög eru illa aflögufær án utanaðkomandi aðstoðar.

45 https://www.samband.is/frettir/fjarhagsstada-sveitarfelaga-versnar-til-muna-2/.

„Ljóst er að sveitarfélögin munu í miklum
6
mæli þurfa að treysta
á stuðning frá ríkinu
á næstunni og jafnvel
þótt slíkur stuðningur
verði fyrir hendi, er
útlit fyrir að þau muni
áfram eyða um efni
fram.“
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5. kafli

Fjármögnun hins opinbera
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Í fyrri köflum var fjallað um umfang og fjölbreytta starfsemi hins opinbera og ýmsar leiðir til úrbóta
á útgjaldahlið þess. Til að geta staðið undir hinni umfangsmiklu starfsemi þarf fjármagn sem hið
opinbera sækir að mestu með skattheimtu, en einnig með lántökum og arði af þeim eignahlutum

„Fjármögnun hins
opinbera hefur mikil
áhrif á hvata til vinnu,
neyslu, fjárfestingar og
framleiðslu og getur
því skipt sköpum fyrir
verðmætasköpun og
lífskjör hér á landi.“

sem það fer með. Fjármögnun hins opinbera hefur mikil áhrif á hvata til vinnu, neyslu, fjárfestingar og
framleiðslu og getur því skipt sköpum fyrir verðmætasköpun og lífskjör hér á landi. Af þeim sökum er
æskilegt að fjármögnun hins opinbera sé sjálfbær, í samræmi við hagstjórnarmarkmið og að hún auki
hvata til verðmætasköpunar eins og unnt er.46 Hér verður fjármögnun hins opinbera til umfjöllunar
og hvernig Viðskiptaráð telur að hún geti orðið hagkvæmari.

5.1. Einkenni góðra skattkerfa
Skattkerfið hefur margvísleg áhrif á ráðstöfunartekjur, lífskjör og hegðun einstaklinga sem almennt
eru neikvæð. Skattar draga úr hvötum einstaklinga til verðmætaskapandi athafna, hvort sem það
er til að afla tekna, spara, taka áhættu eða stunda viðskipti. Þannig draga skattar á launagreiðslur
úr vinnuframlagi einstaklinga miðað við það sem þeir myndu annars sjálfir kjósa. Þá dregur fjármagnstekjuskattur úr hvata til fjárfestinga og skattar á vörur draga úr umfangi viðskipta með þá
vöruflokka sem skattlagðir eru. Á hinn bóginn sammælast flestir um að skattar geti haft jákvæð áhrif
á samfélagið ef þeir eru lagðir á athafnir sem hafa neikvæð ytri áhrif (e. negative externalities). Dæmi
um slíkt er akstur bifreiða. Ökumenn gera ekki ráð fyrir kostnaði af þörf á uppbyggingu og viðhald
vegakerfisins sem hlýst af akstri þeirra og aka því í meiri mæli en er þjóðhagslega hagkvæmt, sé ekki
innheimt gjald af notkun þeirra á vegakerfinu. Skattar á eldsneyti draga úr akstri og geta þannig
fært akstur nær því sem telst þjóðhagslega hagkvæmt og látið þá sem aka bera kostnaðinn af því.
Þó þarf að gæta þess að slík skattlagning fari ekki fram úr þeim ytri áhrifum sem hin skattlagða
hegðun hefur í för með sér.
Í grunninn telur Viðskiptaráð að skattkerfi þurfi að hafa fjögur megineinkenni til að teljast gott.
Það þarf að vera allt í senn (mynd 5.1):

46 Nánar tiltekið þurfa skatttekjur ávallt að vera í nægilegu hlutfalli við útgjöld svo ekki myndist verðbólguþrýstingur og óstöðugleiki í hagkerfinu.
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Mynd 5.1 Fjögur einkenni lýsa best þeim skattkerfum sem lágmarka neikvæð áhrif á lífskjör.

1. Skilvirkt
Flestir skattar bjaga hvata til verðmætasköpunar, t.d. eru tekjuskattar
vinnuletjandi og fjármagnsskattar
draga úr sparnaði. Með skilvirku
skattkerfi er miðað að því að lágmarka slík áhrif.

2. Einfalt
Einfalt skattkerfi dregur úr vinnu
hjá hinu opinbera við innheimtu
og eftirlit. Þá dregur það einnig úr
byrði fyrir fyrirtæki, sér í lagi lítil og
meðalstór fyrirtæki sem hafa minni
burði til að sérhæfa sig
í skattskilum.

4. Stöðugt

3. Samkeppnishæft
Fyrirtæki, fólk og fjármagn leita til
ríkja með lága skatta. Með samkeppnishæfu skattkerfi er miðað
að því að skattleggja hreyfanlega
skattstofna, þá aðallega fjármagn,
minna en annars staðar.

Kostnaður við innleiðingu breytinga
á skattkerfinu er mikill, bæði
vegna vinnu og aukinnar rekstraráhættu fyrirtækja. Stöðugt skattkerfi lágmarkar þann kostnað með
fáum breytingum með löngum
fyrirvara.

5.2. Skattkerfið í dag
Hið opinbera innheimti 1.063 ma. kr. í skatta árið 2019. Líkt og fram kom í 1. kafla (mynd 1.11) hafa
raunskatttekjur aukist töluvert á síðustu fimm árum, þá sérstaklega þegar kemur að sköttum á vinnu,
neyslu og fjármagn. Á sama tímabili hafa útgjöld aukist enn hraðar og hefur hið opinbera því þurft
að auka skattheimtu í þessum þremur flokkum enda standa þeir undir 98% af skatttekjum þess.

5.2.1. Skattar á vinnu
Nánast önnur hver króna sem innheimt var í skatt árið 2018 var innheimt vegna vinnu sem samsvarar um 500 mö. kr. 78% þeirrar upphæðar var aflað með tekjuskatti og útsvari og afgangsins með
tryggingagjöldum. Stundum er vandséð hvernig skattheimta hefur letjandi áhrif, en til þess að átta
sig á því er gagnlegt að skoða jaðartekjuskatt, eiginlegt skatthlutfall og kostnað vinnuveitenda við
að greiða laun.
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„Nánast önnur hver
króna sem innheimt
var í skatt árið 2018
var innheimt vegna
vinnu sem samsvarar
um 500 ma. kr.“

Jaðartekjuskattur
Það hve stóran hluta af viðbótartekjum einstaklingur greiðir í skatt er nefnt jaðartekjuskattur.
30% jaðarskattur þýðir þannig að launþegi greiði um 30 krónur í skatt fyrir hverjar 100 krónur sem
hann þénar til viðbótar við það sem hann þénar nú. Að teknu tilliti til óbeinnar skattlagningar
í formi bótaskerðinga vegna tekjutengingar eru jaðarskattar hæstir á fólk með minna en 500.000 kr.
í mánaðartekjur, um 25% starfandi einstaklinga (mynd 5.2). Það að önnur hver króna launahækkunar
skili sér ekki í vasa einstaklings útskýrir af hverju bótaskerðingin við tekjuaukningu dregur úr hvata
láglaunaðra til að sækja sér frekari menntun eða vinna fleiri stundir. Aðgerðir sem lækka jaðartekjuskatta, sérstaklega þá hæstu, myndu því skapa hvata fyrir alla launahópa til að taka virkari þátt
í verðmætasköpun þjóðarinnar og koma í veg fyrir fátækragildrur.

MyndMynd
5.2 Jaðarskattar
eru hæstir á millitekjufólk – fjölmennasta þjóðfélagshópinn – og draga úr
5.2
hvata
þess
hóps
tekjur sínar.
Jaðarskattar eru hæstiraðáauka
millitekjufólk
– fjölmennasta þjóðfélagshópinn – og
draga úr hvata þess hóps að auka tekjur sínar.
Jaðarskattur1
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Skattskyldar tekjur
Þús. kr. á mánuði
1 Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m. kr.
húsnæðislán á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra gefa rétt á
þeim. Skattskyldum tekjum er deilt í tvennt svo grafið sýnir jaðarskatt fyrir einstakling.

Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m. kr. húsnæðislán
Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra gefa rétt á þeim. Skattskyldum
tekjum er deilt í tvennt svo grafið sýnir jaðarskatt fyrir einstakling. | Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
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Skattbyrði
Skattbyrði, þ.e. hversu hátt hlutfall staðgreiðsluskyldra tekna er greitt í skatt, eykst eftir því sem tekjur
hækka. Þeir tekjuhæstu borga því bæði hærri upphæðir og hærra hlutfall af tekjum sínum í skatt
(mynd 5.3). Líklegra má telja að einstaklingar með hærri tekjur hugsi sér að flytja til annarra landa
þar sem skattbyrði á verðmætasköpun þeirra er lægri. Þegar kemur að skattlagningu á þennan hóp
er því æskilegt að hvatar til skapandi athafna og nýsköpunar viðhaldist enda augljóst að fækkun
í þessum hópi sem öðrum myndi minnka tekjustofninn verulega.

Mynd
5.3
Mynd 5.3
Skattbyrði
einstaklinga þyngist eftir því sem tekjur þeirra eru hærri.
Skattbyrði einstaklinga þyngist eftir því sem tekjur þeirra eru hærri.
Eiginlegt skatthlutfall (skattbyrði)1
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Þús. kr. á mánuði
1 Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m.
kr. húsnæðislán á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra
gefa rétt á þeim.

Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m. kr.
Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
húsnæðislán á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra gefa rétt á þeim.
Skattskyldum tekjum er deilt í tvennt svo grafið sýnir skattbyrði fyrir einstakling. | Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
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Skattar tengdir við launakostnað
Fyrir hverjar 100 krónur sem vinnuveitandi greiðir í laun starfsmanns fara 37 krónur til viðbótar
í önnur lögbundin launatengd gjöld (mynd 5.4). Hér liggur beinast við að lækka tryggingagjaldið

„Það er mat Viðskiptaráðs að lækkun
tryggingagjalds gæti
skilað sér til baka í
ríkissjóð í gegnum
fleiri störf, aukna
fjárfestingu og meiri
framleiðni.“

sem er íþyngjandi fyrir fyrirtæki og dregur úr svigrúmi þeirra til að ráða starfsfólk. Þannig hefur
gjaldið sambærileg áhrif og tekjuskattur að því leyti að það dregur úr beinum launagreiðslum frá
fyrirtækjum til einstaklinga. Það er mat Viðskiptaráðs að lækkun tryggingagjalds gæti skilað sér til
baka í ríkissjóð með fjölgun starfa, aukinni fjárfestingu og meiri framleiðni.

Mynd 5.4 Fyrir hverjar 100 krónur í laun starfsmanns fara 37 krónur í annars konar laun og kostnað
Mynd 5.4
fyrir vinnuveitandann.
Fyrir hverjar 100 krónur í laun starfsmanns fara 37 krónur í annars konar laun og
kostnað fyrir vinnuveitandann.
Mánaðarlaun
Önnur laun
Annar launakostnaður

Skipting launakostnaðar við ráðningu starfsmanns
% af mánaðarlaunum starfsmanns.
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands

Heimildir: Hagstofa Íslands, Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
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5.2.2. Neysluskattar
„Með því að fækka
þrepum úr tveimur
niður í eitt, lækka
almenna þrepið
töluvert og fækka
undanþágum myndi
skattheimtan verða einfaldari og skilvirkari.“

Neysluskattar eru virðisaukaskattur, tollar og gjöld á bifreiðar, eldsneyti, áfengi, tóbak og annan
rekstur sem hefur áhrif umhverfið. Eitt einkenni þeirra er að þeir eru ekki hugsaðir sem ein heild
heldur eru þeir tilkomnir vegna mismunandi áherslna ólíkra ríkisstjórna í gegnum tíðina. Flækjustig
þeirra er hátt og hagkvæmni lítil enda eru skattarnir margir og ólíkir auk þess sem að ýmsar undanþágur eru frá þeim.47 Virðisaukaskattur stendur undir 75% tekna hins opinbera af neyslusköttum og
er sá flokkur slíkra skatta þar sem þörf á umbótum er mest (mynd 5.5). Þrepaskipting og fjölmargar
undanþágur leiða til þess að mishár skattur er lagður á atvinnugreinar, en þetta raskar skilvirkni. Hlutfallslega er þannig of miklu fjármagni veitt til atvinnugreina sem greiða lítinn eða engan virðisaukaskatt á meðan annar atvinnurekstur ber 24% virðisaukaskatt. Að auki ýtir óskilvirkt virðisaukaskattkerfi
undir bjögun í verðmyndum og eykur líkur á undanskotum og svartri atvinnustarfsemi. Með
því að fækka þrepum úr tveimur niður í eitt, lækka almenna þrepið töluvert og fækka undanþágum myndi skattheimtan verða einfaldari og skilvirkari. Skattstofninn myndi einnig breikka og
hefði aðgerðin því jákvæð áhrif á bæði ríkissjóð og atvinnulífið.

Mynd 5.5 Neysluskattar samanstanda að mestu leyti af virðisaukaskatti og gjöldum á ytri áhrif
Mynd 5.5
– tekjur af vörugjöldum og tollum hafa verið litlar í samanburði.
Neysluskattar samanstanda að mestu leyti af virðisaukaskatti og gjöldum á ytri
áhrif – tekjur af vörugjöldum og tollum hafa verið litlar í samanburði.
Neysluskattar
Hlutfall af heild (%) / Ma. kr. (2018).
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1 Gjöld á bifreiðar, eldsneyti, áfengi og tóbak og annar rekstur sem hefur áhrif á umhverfið.
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47 Hagkvæmnina ná mæla með hlutfalli virðisaukaskattstekna af heildartekjum frá sköttum á vöru og þjónustu (e. VAT revenue ratio). 2018 var hlutfallið 55%
á Íslandi en hlutfallið er 0% ef allir eru undanþegir frá greiðslu VSK og 1% ef enginn er undanþegin. 55% er við meðaltal OECD en þó lægra en á öllum hinum
Norðurlöndunum, fyrir utan Finnland.

Grænir skattar
Ein stærsta áskorun okkar tíma er loftslagsváin. Flestir vilja leggja sitt af mörkum til að takast
á við hana og tryggja að Ísland mæti skuldbindingum sínum í loftslagsmálum. Hið opinbera hefur
ekki dregið lappirnar í þeim málum og sett skýr markmið um kolefnishlutleysi árið 2040 með
aðgerðaáætlun hins opinbera. Viljinn er lofsverður og almenn sátt er um markmiðin, en til að þeim
megi ná þarf þó að tryggja nægilegt fjármagn. Hættan hér er að hið opinbera gleymi sér í innheimtu
svokallaðra grænna skatta og að þeir verði í raun að viðbótartekjum í stað þess að innheimtan sé
beintengd markmiðinu með henni, þ.e. að skila tilætluðum árangri í loftslagsmálum og að hún verði
síðan afnumin. Vanda þarf til verka og að mörgu er að huga eins og gátlistinn á mynd 5.6 sýnir.
Með því að bregðast við loftslagsvánni fást stjórnvöld við leiðréttingu markaðsbrests í ljósi þess að
hvorki neytendur né framleiðendur þurfa að bera allan kostnaðinn sem samfélagið hlýtur af of mikilli
losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Því er nauðsynlegt að stjórnvöld grípi til aðgerða
til að mæta skuldbindingum Íslands í góðu samstarfi við viðskiptalífið. Þær aðgerðir sem ríkið
getur gripið til eru meðal annars mengunarkvótar, grænir skattar og ívilnanir. Með mengunarkvóta
er hámark sett á útblástur gróðurhúsalofttegunda, en að jafnaði er slíkum kvótum beint að framleiðendum. Með sköttum og ívilnunum getur hið opinbera haft bein áhrif á verð vara og þjónustu
og þannig tryggt að neytendur beri kostnað vegna mengunar. Þetta er jafnan gert með sköttum
sem draga úr mengunarvaldandi hegðun (kolefnisgjald á bensín) eða ívilnunum til þess að hvetja til
umhverfisvænnar hegðunar (niðurfelling virðisaukaskatts á rafmagns- og vetnisbifreiðum).
Í vegferð sinni í loftslagsmálum er nauðsynlegt að hið opinbera forðist ákveðnar hættur. Í fyrsta lagi getur verið erfitt
að meta hversu mikil áhrif skattar og ívilnanir hafa á losun
gróðurhúsalofttegunda og því þarf að gæta að skattar
og ívilnanir séu hvorki of háar né of lágar. Í annan stað geta
slíkir skattar haft ólík áhrif á mismunandi þjóðfélagshópa,
t.a.m. er talið að kolefnisgjöld á bensín komi hlutfallslega
verst út fyrir lágtekjuhópa. Í þriðja lagi þarf að hafa í huga
að markmið grænna skatta er að breyta háttsemi einstaklinga og fyrirtækja en ekki vera tekjuöflunartól hins opinbera. Þjóni grænir skattar markmiðum sínum og skili til-

„Þjóni grænir skattarmarkmiðum sínum
og skili tilætluðum
árangri verða tekjur
af þeim takmarkaðar
til lengri tíma. Því
skiptir miklu að ríkið
verði ekki háð tekjum
sínum af grænum
sköttum.“

ætluðum árangri verða tekjur af þeim takmarkaðar til lengri tíma. Því skiptir miklu að ríkið verði
ekki háð tekjum sínum af grænum sköttum og noti þær t.d. ekki til fjármögnunar á grunnþjónustu sinni.
Grænir skattar geta haft veruleg áhrif á samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Ef umhverfisskattar eru t.d. lagðir á íslensk fyrirtæki, sem samkeppnisaðilar í öðrum löndum þurfa ekki að standa
undir, þá versnar samkeppnisstaða hinna fyrrnefndu umtalsvert, komi ekki til lækkunar annarra
skatta á móti. Því skiptir miklu að grænar skatttekjur séu nýttar til þess að lækka aðra skatta og
skapa þannig hvata til umhverfisvænnar starfsemi, líkt og gert var með lækkun virðisaukaskatts
á rafmagnsbifreiðar.
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Mynd 5.6 Gátlisti grænna skatta.

Skýr og mælanleg markmið
Mikilvægt er að stjórnvöld setji sér skýr og mælanleg markmið við setningu grænna skatta.

Tekjuhlutleysi tryggt
Ef grænir skattar þjóna markmiði sínu eru tekjur af þeim takmarkaðar til framtíðar þar sem tekjustofninn, losunin, mun dragast saman. Mikilvægt er því að stjórnvöld fari ekki að reiða sig
á grænar skatttekjur til fjármögnunar á grunnþjónustu sinni.

Ívilnanir
Með tekjuhlutleysi af grænum sköttum þá má ná fram meiri áhrifum á hvata fólks og fyrirtækja
til að draga úr mengandi starfsemi með því að lækka aðra skatta til mótvægis við græna skatta.

Gagnsæi græna skattkerfisins
Stjórnvöld þurfa að birta opinberlega áætlanir sínar um ráðstöfun grænna skatttekna.
Með slíku gagnsæi er tryggt að grænir skattar endi í þeim útgjaldaflokknum er raunverulega
varða umhverfismál. Með þessu má sporna við því að hið opinbera treysti á grænar skatttekjur
til að fjármagna grunnþjónustu sína.

5.2.3. Skattar á fjármagn og fyrirtæki
Fyrir lítið hagkerfi eins og Ísland er fjárfesting lykilatriði í að viðhalda góðum lífskjörum. Fjármagnstekjuskattur hefur neikvæð áhrif á fjárfestingarstig með því að draga úr væntri ávöxtun fjárfestinga
(mynd 5.7) og eru áhrifin meiri en margir átta sig á.48 Nú þegar einkafjárfesting á undir högg að sækja
er því vert að íhuga lækkun fjármagnstekjuskatts sem flýtt gæti fyrir viðspyrnu hagkerfisins.
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48 Sjá skoðun Viðskiptaráðs um fjármagnstekjuskatt: https://www.vi.is/skodanir/fjarmagnstekjuskattur-er-meira-ithyngjandi-en-thu-helst

„Fjármagnstekjuskattur hefur ekki
einungis áhrif á stórar
fjárfestingar heldur
einnig sparnað einstaklinga.“

MyndMynd
5.7 Fjármagnstekjuskattur
dregur úr ábata stórra fjárfestinga.
5.7

Fjármagnstekjuskattur dregur úr ábata stórra fjárfestinga.
Af hverri 100.000 kr. ávöxtun eykst virði höfuðstóls um 45.000 kr.
Þróun 1.000.000 kr. fjárfestingar sem ber 10% nafnávöxtun.1
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1 Gert er ráð fyrir að verðbólga sé jöfn meðalverðbólgu á tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3.1%.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands

1
Gert er ráð fyrir að verðbólga sé jöfn meðalverðbólgu á tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3,1%. | Heimildir: Hagstofa Íslands,
Viðskiptaráð Íslands

Fjármagnstekjuskattur hefur ekki einungis áhrif á stórar fjárfestingar heldur einnig sparnað einstaklinga. Á Íslandi liggur stór hluti sparnaðar í bankainnlánum og finna margir því verulega fyrir þeirri
lækkun vaxta sem hefur átt sér stað á síðustu árum. Ef borið er saman meðaltal verðtryggða innlánsvaxta og verðbólgu síðustu tíu ára kemur í ljós að raunávöxtun hefur verið neikvæð. Það sama
á við ef litið er til vaxta og verðbólgu í dag. Virði sparnaðar er því að dragast saman en hann er engu
að síður skattlagður þar sem skatturinn leggst á nafnávöxtun og veldur þannig enn neikvæðari
raunávöxtun (mynd 5.8). Þannig eru það ekki aðeins fyrirtæki og fjárfestar sem hafa hag af því að
fjármagnstekjuskattur verði lækkaður.
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Mynd 5.8 Í vaxtaumhverfi nútímans ýtir fjármagnstekjuskattur undir neikvæða ávöxtun spari5.8
Mynd 5.8 Mynd
fjáreigenda.
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1
Gert er ráð fyrir að verðbólga sé jöfn meðalverðbólgu frá tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3,1%. Einnig er gert ráð fyrir að
ávöxtun sé jöfn meðaltali verðtryggðra innlánsvaxta frá sama tímabili sem er 2%. | Heimildir: Seðlabanki Íslands, Hagstofa
Íslands, Viðskiptaráð Íslands
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Heimildir: SeðlabankiHeimildir:
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Íslands Viðskiptaráð Íslands

5.3. Opinber fjármál, staða í dag og framtíðarhorfur
Kórónuveirufaldurinn hefur sett ríkisfjármál rækilega í sviðsljósið og hagkerfið treystir nú á skilvirka
beitingu þeirra í því skyni að milda höggið. Hér verður fjallað um stöðu opinberra fjármála í dag,
hvernig er gert ráð fyrir að þau þróist samkvæmt fjármálaáætlun stjórnvalda og hvernig Viðskiptaráð
telur að þau ættu að þróast.

5.3.1. Staða í dag
Síðastliðinn áratug hefur verið mikill uppgangur í íslenska hagkerfinu, einkum fyrir tilstilli stóraukinnar
ferðaþjónustu. Landsframleiðsla jókst um um 35% frá 2010 til 2019 og þar af um heil 20% á mann. Á tímabilinu tókst hinu opinbera að létta skuldabyrði sína og voru opinberar skuldir 30% af landsframleiðslu
í lok árs 2019 (mynd 5.9). Aðstæður hafa breyst hratt og á þessu ári munu útgjöld úr ríkissjóði aukast um
tæplega 140 ma. kr. vegna mótvægisaðgerða ríkisstjórnarinnar í kórónuveirufaraldrinum en á sama tíma
dragast skatttekjur saman. Því er útlit fyrir að hið opinbera í heild verði rekið með nær 300 ma. kr. halla
í ár (mynd 5.10), en aðgerðirnar og hallinn sjálfur, styðja við eftirspurn og milda höggið sem kórónuveiran veldur hagkerfinu til skemmri tíma.
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MyndMynd
5.9 Skuldir
5.9 hins opinbera munu aukast mikið á komandi árum.

Skuldir hins opinbera munu aukast mikið á komandi árum.
Skuldir hins opinbera1
% / Ma. kr.
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1 Skuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum, viðskiptaskuldum, sjóðum og bankainnstæðum.
Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Hagstofa Íslands

Skuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum, viðskiptaskuldum, sjóðum og bankainnstæðum. | Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Hagstofa Íslands
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Mynd 5.10
Mynd 5.10 Stórt verkefni bíður hins opinbera. Nauðsynlegt er að ná aftur jafnvægi í reksturinn.
Stórt verkefni bíður hins opinbera. Nauðsynlegt er að ná aftur jafnvægi í
reksturinn.
Afkoma hins opinbera
Ma. kr.

-303

-298

-1.013
-237
-175

2020

2021

2022

2023

Uppsafnað

Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Viðskiptaráð Íslands

Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Viðskiptaráð Íslands
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5.3.2. Þróun næstu ára í augum hins opinbera
Ríkisstjórnin áformar að á næstu árum muni hið opinbera styðja við hagkerfið með hallarekstri og að
aukin útgjöld verði ekki fjármögnuð með skattahækkunum heldur lántökum. Skuldir hins opinbera
munu því aukast, en samkvæmt nýrri fjármálastefnu verða opinberar skuldir 59% af landsframleiðslu
árið 2023 (mynd 5.9) og í lok sama árs er áætlað að uppsafnaður halli verði orðinn meiri en 1.000 ma.
kr. (mynd 5.10). Jákvætt er að hið opinbera ætli að nýta sterkt lánshæfi og góð fjármögnunarkjör til
að koma til móts við tímabundin aukin útgjöld og tekjuhrun. Slík viðbrögð hefðu verið óhugsandi
fyrir áratug síðan, en í framhaldi af því sem sagði um áhrif skatta hér að framan er auðséð að skattahækkanir líkt og þá hefðu haft öfug áhrif á viðspyrnu hagkerfisins. Viðskiptaráð telur rétt að hið
opinbera styðji nú við hagkerfið af krafti með hallarekstri og lántökum, en þó þurfi að tryggja að hin
tímabundnu útgjöld vegna neyðarástandsins verði ekki varanleg, svo opinber fjármál verði sjálfbær
til lengri tíma.

5.3.3. Í átt að jafnvægi í rekstri
Lykilþáttur í bættri stöðu opinberra fjármála eru stöðugleikaframlög föllnu bankanna upp á nærri 500
ma. kr., sem runnu í ríkissjóð árið 2016. Ljóst er slíkt mun ekki endurtaka sig og óvíst er hvenær ferðaþjónustan lifnar við á ný og hvenær hagkerfið nær aftur vopnum sínum. Hið opinbera gæti því þurft að
leita leiða sem munu brúa fjárlagagatið á næstu árum, en óhófleg lántaka getur valdið óstöðugleika í
hagkerfinu með tilheyrandi verðbólgu og því er augljóst að ósjálfbær hallarekstur mun krefjast skattahækkana eða niðurskurðar í framtíðinni. Viðskiptaráð telur æskilegustu leiðina vera ráðdeild í rekstri hins
opinbera með það að aðalmarkmiði að einstaklingar og fyrirtæki fái sem mest fyrir skattpeninginn, líkt og fjallað var um í fyrri köflum þessarar skýrslu. Þó ríkið ýti nú tímabundið undir
innlenda eftirspurn með aðgerðum sínum er varhugavert að gefa stanslaust í árum saman með
miklum hallarekstri.
Samkvæmt fjármálaáætlun 2021-2025 er óljóst hvernig og hvenær hið opinbera ætli sér að hagræða
á útgjaldahliðinni á næstu árum. Viðskiptaráð setur spurningamerki við þessa óútfærðu áætlun enda
er æskilegt að stjórnvöld vindi hægt og bítandi ofan af tímabundnum aðgerðum þegar hagkerfið
byrjar að taka við sér, án þess þó að skerða þjónustu sína við viðkvæma hópa. Hið opinbera hefur
nú þegar sagst munu leggjast í auknar fjárfestingar sem munu breikka tekjustofna framtíðarinnar.
Viðskiptaráð fagnar þeirri ákvörðun en telur það eitt og sér ekki nóg. Skapa þarf hvata svo að
einkafjárfesting aukist á ný, með skattalegum hvötum til einstaklinga og fyrirtækja ásamt því að bæta
í hvata til nýsköpunar, t.d. með auknum endurgreiðslum vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar.49
Þótt arðbærar fjárfestingar skapi störf og auki verðmætasköpun tekur tíma fyrir slík áhrif að koma
fram, en ljóst er að hið opinbera þarf einnig lausnir sem skila árangri sem fyrst. Fyrsta lausnin væri
að fylgja þeim tillögum sem settar hafa verið fram í þessu riti sem miða að því að minnka kostnað
með aukinni framleiðni hjá hinu opinbera, sameiningu sveitarfélaga og hagræðingu með úthýsingu
verkefna. Þannig skapast svigrúm til að minnka fjárlagagatið og/eða lækka skatta til að örva hagkerfið
á sama tíma og tryggt er að skattfé nýtist betur og að meira fáist fyrir minna. Önnur möguleg lausn
væri að losa um þá eignarhluta sem hið opinbera fer með, en samkvæmt grófri áætlun Viðskiparáðs
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49 Sjá fleiri tillögur hér: https://www.vi.is/skyrslur/nyskopunarheit-10-adgerdartillogur-til-ad-efla-nyskopun

„Viðskiptaráð telur
rétt að hið opinbera
styðji nú við hagkerfið
af krafti með hallarekstri og lántökum,
en þó þurfi að tryggja
að hin tímabundnu
útgjöld vegna neyðarástandsins verði ekki
varanleg.“

væri hægt að afla töluverðra fjárhæða með þeirri leið (mynd 5.11). Þess utan myndi sala á eignahlutum
hins opinbera auka samkeppni, verðmætasköpun og störf innan einkageirans ásamt því að ýta undir
fjárfestingu innlendra sem erlendra einkaaðila.50

Mynd 5.11 Hið opinbera getur losað um umtalsvert fjármagn með því að selja eignarhluta.
Mynd 5.11
Hið opinbera getur losað um umtalsvert fjármagn með því að selja eignarhluta.
Félag

Hlutur

Áætlað söluverð hlutar (ma. kr.)
312

Landsvirkjun

100%

Orkuveita Reykjavíkur

100%

Landsbankinn

100%

Íslandsbanki

100%

Landsnet

100%

Isavia

100%

Rarik

100%

49

ÁTVR

100%

19

Sorpa

100%

261
134
97
70
67

17

Harpan

100%

Mynd 5.8

HS Veitur

66%

Íslandspóstur

100%

Í vaxtaumhverfi nútímans ýtir9fjármagnstekjuskattur undir neikvæða
ávöxtun sparifjáreigenda.
6

RÚV

100%

Orkubú Vestfjarða

100%

Strætó

100%
Samtals

10

Skattur sem reiknast þrátt fyrir
5 virðistap
Þróun 100.000 kr. sparnaðar á verðtryggðum innlánsreikning.1
5
2

1,982

-1,5%

1,065
101.982

1 Áætlun miðast við V/I (e. price-to-book) hlutföll hjá sambærilegum fyrirtækjum. Landsnet er í eigu Landsvirkjunar,
Rarik og Orkubús Vestfjarða. Áætlað virði félagsins er því dregið frá áætluðu
virði þessara þriggja félaga í samræmi við
100.000
eignarhlut þeirra til að koma í veg fyrir tvítalningu.
Heimildir: Fjársýsla ríkisins, Ársreikningar félaganna, Damodaran (2020), Viðskiptaráðs Íslands

Áætlun miðast við V/I (e. price-to-book) hlutföll hjá sambærilegum fyrirtækjum. Landsnet er í eigu Landsvirkjunar, Rarik og
Orkubús Vestfjarða. Áætlað virði félagsins er því dregið frá áætluðu virði þessara þriggja félaga í samræmi við eignarhlut þeirra-3.040
til að koma í veg fyrir tvítalningu. | Heimildir: Fjársýsla ríkisins, Ársreikningar félaganna, Damodaran (2020), Viðskiptaráðs Íslands
1

)&

98.506

-436

„Hið opinbera þarf
engu að síður að
Á heildina litið hefur hið opinbera staðið sig vel í að halda uppi hagkerfinu á meðan einkastefna að sjálfbærum
Höfuðstóll
NafnStaða í áhrif
Virðisrýrnun Skattur
Endanlegt
geirinn á undir högg að sækja og hafa efnahagsaðgerðir
þess mildað
mjög efnahagsleg
þeim
ávöxtun
lok árs v. verðbólgurekstri og veita
virði
kórónuveirufaraldursins. Þennan árangur má þakka góðri stöðu í upphafi faraldursins. Hið opinbera
samtímis nauðsynlega
þarf eftir sem áður að stefna að sjálfbærum rekstri og 1veita
þjónustu
Gert erþeim
ráð fyrirsamtímis
að verðbólganauðsynlega
sé jöfn meðalverðbólgu
frá tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3.1%. Einnig er
gert ráð fyrir að ávöxtun sé jöfn meðaltali verðtryggðra innlánsvaxta frá sama
tímabili semsem
er 2%. á henni
þjónustu
sem á henni þurfa að halda, með það að markmiði að hér á landi geti allir lifað sómasamlegu lífi.
Heimildir: Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
þurfa að halda, með
Lágmarka þarf allan þann kostnað, ýmist með aukinni framleiðni, sjálfvæðingu eða útvistun til einkþað að markmiði að
ageirans. Í kjölfarið verður þjónustan betri og einkaframtakið fær að blómstra með sem minnstum
hér á landi geti allir
skerðingum. Þannig getur hið opinbera tryggt að verðmætasköpun, og velferð þ.a.l., vaxi áfram með
sjálfbærum og skilvirkum hætti.
lifað sómasamlegu lífi.“

50 Vert er að taka fram að í þeirri óvissu sem nú ríkir er að öllum líkindum lítil spurn eftir eignarhlutum hins opinbera. Hins vegar gæti orðið breyting á því strax á
næsta ári þegar hagkerfið fer að taka við sér og myndi losun eignahluta þá flýta fyrir jafnvægismyndun í rekstri hins opinbera ásamt því að auka viðspyrnugetu
hagkerfisins.
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Endurskoðun á lögum um opinber fjármál
Í ársbyrjun 2016 tóku gildi ný lög um opinber fjármál nr. 123/2015 sem höfðu í för með sér mikla
framför í aga, stefnufestu og sjálfbærni opinberra fjármála. Viðfangsefni laganna er þó flókið enda
um að ræða fyrirkomulag ráðstöfunar hundruða milljarða króna. Þá geta ólík sjónarmið togast á eins
og sveigjanleiki til að bregðast við áföllum og stefnufesta til að tryggja sveigjanleika. Eftir nokkurra
ára reynslu er tilefni til að sníða agnúa af lögunum og bæta framkvæmd þeirra. Í því skyni ætti meðal
annars að horfa til eftirfarandi:

Lögin verða að endurspegla ófyrirsjáanlegar sveiflur í hagkerfinu
Hið opinbera skal skv. lögunum fylgja fjármálareglum sem kveða á um jákvæða afkomu á fimm ára
tímabili, árlegan halla undir 2,5% af landsframleiðslu og að skuldir séu lægri en 30% af landsframleiðslu. Þegar allt leikur í lyndi og hagkerfið siglir áfram jafnt og þétt gengur sú mynd upp, en veruleikinn er sá að það koma áföll og uppsveiflur sem lögin gera ekki ráð fyrir. Annars vegar getur verið
skynsamlegt að ríkið skili sérstaklega mikilli afkomu við mikla þenslu, ekki er gert ráð fyrir því. Hins
vegar, sem sést bersýnilega í dag, er ekki gert ráð fyrir því að ríkisfjármálum sé beitt í niðursveiflu.
Þetta þýðir að frá árinu 2016 hafa verið lagðar fram tvær fjármálastefnur og þar af hefur önnur verið
endurskoðuð tvisvar.
Breyta þarf fjármálareglunum og framkvæmd laganna svo hún
haldi vatni fyrir ófyrirséðum áföllum, helst stórum og að minnsta
kosti smáum, en reynslan sýnir að svo er ekki. Nokkrar leiðir eru
færar í því og ber því helst að líta til eftirfarandi atriða:
•

Fjármálastefna og fjármálaáætlun, sem innihalda sviðsmyndir sem vísa veginn ef efnahagsmál þróast með hagfelldari eða óhagfelldari þætti. Þannig skapist fast viðmið
fyrir því hvert stefnt er eftir því sem forsendur breytast.

94

„Breyta þarf fjármálareglunum og framkvæmd laganna svo
hún haldi vatni fyrir
ófyrirséðum áföllum,
helst stórum og að
minnsta kosti smáum,
en reynslan sýnir að
svo er ekki.“

•

Miðað sé við hagsveifluleiðrétta afkomu. Í einföldu máli þýðir það að þegar hvorki er
þensla né hægagangur í hagkerfinu, eða hvorki framleiðsluslaki né spenna, þá yrði heildarafkoma nálægt núlli ef skuldsetning er lítil. Aftur á móti myndast svigrúm til halla ef verulega hægir á í hagkerfinu. Með því verður sjálfvirk sveiflujöfnun ríkisfjármála fastari í sessi
og útgjöld stöðugri og fyrirsjáanlegri. Slíkt auðveldar fyrirsjáanleika og áætlanagerð sem
er til þess fallið að bæta nýtingu opinberra fjármuna, öllum til hagsbóta. Rétt er að taka fram að
mæling hagsveifluleiðréttrar afkomu er ófullkomin og bundin vandkvæðum. Á hinn bóginn
má benda á að það á við nær allar hagmælingar, t.d. verðbólgumælingar, og því engan vegin
nægjanleg ástæða til að beita ekki slíku tæki.

•

Skuldareglur sem endurspegla breytta afkomureglu. Ljóst er að skuldareglum gæti þurft að
breyta vegna framangreinds. Það er eðlilegt að skuldirnar aukist við tímabundin áföll og hægagang, sérstaklega ef það er á sama tíma og fjárfest er til framtíðar. Miklar skuldir, sérstaklega
í erlendri mynt, geta þó orðið til vandræða og því nauðsynlegt að finna milliveg þar á milli.

Fjármálaáætlun og hagspá verða að innihalda hvor aðra
Óheppilegt er að hagspár sem liggja til grundvallar fjármálastefnu- og fjármálaáætlun byggja á eldri
stefnum og áætlunum hins opinbera, jafnvel þó að breytingar á áætlunum geti haft umtalsverð
áhrif á hagspár og öfugt. Tryggja þarf betra samspil þarna á milli til að meta betur samspil opinberra
fjármála og annarra þátta í efnahagslífinu hverju sinni.

Halda á áfram að vinna eftir árangursmælikvörðum
Viðskiptaráð hefur í umsögnum um fjármálaáætlanir hvatt til þess
að horft sé til árangursmælikvarða þar sem útgjöld ein og sér
skila ekki árangri. Við lestur fjármálaáætlunar nú og fyrri áætlana
virðist sem meiri áhersla sé á mælikvarða og árangursviðmið
sem ber að fagna. Viðskiptaráð hvetur stjórnvöld til að halda
áfram að þróa slíka mælikvarða svo hægt sé að sjá betur hvernig

„Viðskiptaráð hefur
í umsögnum um fjármálaáætlanir hvatt
til þess að horft sé til
árangursmælikvarða
þar sem útgjöld ein og
sér skila ekki árangri.“

opinberir fjármunir nýtast.

Bæta þarf framsetningu fjármálaáætlunar til að auðvelda samanburð yfir tíma
Nú þegar komin er nokkurra ára reynsla er líka tækifæri til að huga að framsetningu og öðrum formsatriðum – ekki má vanmeta hve miklu máli það skiptir til að stefna í opinberum fjármálum sé skýr
og gangsæ. Til dæmis má bæta framsetningu tölulegra upplýsinga í fjármálastefnu, fjármálaáætlun
og fjárlögum. Stundum hefur verið mismunandi og jafnvel eilítið óljóst hvort tölur séu á breytilegu
eða föstu verðlagi og þá hvaða viðmiðunarár eigi við. Einnig er hægt að gera betur í birtingu gagna,
t.d í .csv skjölum, svo hægt sé að greina þau og auðvelda samanburð á fjármálaáætlunum, fjármálastefnum og fjárlögum, til þess að sjá betur breytingar á áherslum stjórnvalda.
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