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%

Landspítalinn

4.9%

HMS

4.7%

RÚV

4.5%

RSK

4.3%

Sorpa

3.6%

Reykjavíkurborg
Viðskiptahagkerfið1

1

2.8%
0.8%

1 Að undanskilinni lyfjaframleiðslu, sorphirðu, fjármála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 03-20, 22-37, 39-63, 68-82, 95 96). 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

47

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.
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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

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 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.

„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.
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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
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Vísitala, 0-4 ára = 1.

Holland 2003, -05, -07 og -11
Ísland 20001

14
12
10
8

+764%

6
4
2
0

0 til 5 til 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
4 9 til til til til til til til til til til til til til til til og
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 eldri

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

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.

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
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Örorka og fötlun

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

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
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.
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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

„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.“

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.
Regluverk atvinnulífsins
Alþjóðlegt sæti í úttekt IMD á samkeppnishæfni ríkja.
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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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