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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.
Umfang sveitarstjórnarstigsins er töluvert minna á Íslandi en á hinum
Norðurlöndunum.
Útgjöld á sveitarstjórnarstigi
Alþjóðlegur samanburður.
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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
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1 Tekið er tillit til sameiningar Fljótsdalshéraðs, Djúpavogshrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Borgarfjarðarhrepps sem
kom til í lok sumars 2020.
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
sumars 2020. | Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
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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-

„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
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Nýju sameiningarátaki var hrundið af stað snemma á þessu ári, þegar þingsályktunartillaga sveitarstjórnarráðherra 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.
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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

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
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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