
  

September 2022 

Endurskoðun á tekjustofnum 
sveitarfélaga  

Skýrsla tekjustofnanefndar 
 
Lokadrög samþykkt af fulltrúum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, dags. 26. sept. 2022 

Stjórnarráð Íslands 
Innviðaráðuneytið  



 

 2 

Útgefandi: 

Innviðaráðuneytið 

[Titill skýrslu] 

September 2022 

irn@irn.is 

irn.is 

Umbrot og textavinnsla: 

Innviðaráðuneytið 

© 2022 Innviðaráðuneytið 

ISBN [Færa inn ISBN-númer] 

 

 



 

 3 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ....................................................................................................................................... 7 

1.1 Skipun og störf tekjustofnanefndar .................................................................................7 

1.2 Markmið og viðfangsefni .................................................................................................7 

1.3 Starfshópar og sérfræðiálit ..............................................................................................8 

1.4 Um leiðarljós og 
ábendingar .......................................................................................................................Vill
a! Bókamerki ekki skilgreint. 

2. Leiðarljós fjármála- og efnahagsráðuneytisins fyrir gott tekjuöflunarkerfi sveitarfélaga ................. 10 

2.1 Einkenni ákjósanlegra tekjustofna sveitarfélaga ............................................................10 

2.2 Sveitarfélög í samhengi opinberra fjármála ...................................................................11 

2.2.1 Umfang sveitarstjórnarstigsins hefur vaxið ...........................................................11 

2.2.2 Tekjustofnar sveitarfélaga eru stöðugri en ríkisins ..............................................13 

2.2.3 Virk hagstjórn vandkvæðum bundin á sveitarstjórnarstigi ...................................13 

2.3 Umbætur á tekjuöflunarkerfi sveitarfélaga ......................................................................14 

2.3.1 Umbætur snúi að kerfislegum þáttum en ekki umfangi ......................................14 

2.3.2 Aukið vægi framlaga frá ríkissjóði ........................................................................15 

2.3.3 Umbætur á núverandi kerfi ...................................................................................16 

2.3.4 Fjölgun tekjustofna getur aukið sveiflur................................................................16 

2.4 Er vandinn almennur? .....................................................................................................18 

3. Greinargerð um núverandi tekjustofna ........................................................................................... 19 

3.1 Lagaumhverfi ....................................................................................................................19 

3.2 Megineinkenni tekjustofnakerfisins ..................................................................................19 

3.3 Útsvarstekjur ....................................................................................................................22 

3.4 Fasteignaskattur ...............................................................................................................25 

3.5 Þjónustutekjur...................................................................................................................29 



 

 4 

3.6 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga ............................................................................................31 

3.7 Tekjur á íbúa ...................................................................................................................34 

3.8 Þróun tekjustofna með tilliti til hagsveiflunnar ...............................................................36 

3.9 Samanburður við önnur Norðurlönd ...............................................................................38 

3.10 Sérkenni íslenskra sveitarfélaga í alþjóðlegum samanburði .........................................39 

4. Breytingar á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga ........................................................................................ 41 

5. Fjárhagsleg sjálfbærni ................................................................................................................... 43 

5.1 Stefna ríkisins í málefnum sveitarfélaga ........................................................................43 

5.2 Um sjálfbærni sveitarfélaga ............................................................................................43 

5.3 Staða og horfur í opinberum fjármálum .........................................................................44 

5.3.1 Almennt um horfur í opinberum fjármálum ..........................................................44 

5.3.2 Þróun tekna hins opinbera á tímum heimsfaraldurs ...........................................44 

5.3.3 Sameiginleg stefnumörkun ríkis og sveitarfélaga .................................................45 

5.3.4 Horfur í búskap sveitarfélaga skv. fjármálaáætlun ..............................................45 

5.4 Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga .....................................................................45 

5.4.1 Fjárhagsleg sjálfbærni samkvæmt viðmiðum EFS ...............................................49 

5.5 Sjálfbærnilíkan ..................................................................................................................50 

5.6 Sjálfbærni og stærð sveitarfélaga ...................................................................................51 

5.7 Sveiflur í hagkerfinu ........................................................................................................52 

6. Þróun málaflokka og sérstakar áskoranir ....................................................................................... 53 

6.1 Þróun tekna og gjalda málaflokka .................................................................................53 

6.1.1 Fræðslu- og uppeldismál .......................................................................................54 

6.1.2 Málefni fatlaðs fólks...............................................................................................57 

6.2 Þjónustustig stærri sveitarfélaga .....................................................................................58 

6.3 Fjárfestingar sveitarfélaga ...............................................................................................59 

7. Samantekt um umfjöllun nefndarinnar ........................................................................................... 60 

7.1 Styrkja núverandi tekjustofna ..........................................................................................60 



 

 5 

7.2 Tekjustofnar sem gætu færst milli ríkis og sveitarfélaga. .............................................61 

7.3 Möguleikar á nýjum tekjustofnum ...................................................................................61 

7.4 Aðrar ábendingar sem geta leitt til betri skilyrða í rekstri sveitarfélaga (aukin 
sjálfbærni) ........................................................................................................................62 

8. Tillögur fulltrúa sambandsins í nefndinni ........................................................................................ 63 

8.1 Mat á fjárhagsstöðu ........................................................................................................63 

8.2 Níu tillögur um auknar tekjur og þrjár til lækkunar útgjalda ........................................66 

8.2.1 Útsvar .....................................................................................................................66 

8.2.2 Innheimtuþóknun útsvars .......................................................................................67 

8.2.3 Gistináttagjald. ........................................................................................................67 

8.2.4 Fasteignaskattar orkumannvirkja. ..........................................................................68 

8.2.5 Mánaðarleg álagning fasteignaskatta. ...................................................................69 

8.2.6 Auðlindagjald af fiskeldi.........................................................................................69 

8.2.7 Innheimtustofnun sveitarfélaga ..............................................................................69 

8.2.8 Börn með fjölþættan vanda ..................................................................................69 

8.2.9 Málefni fatlaðs fólks...............................................................................................70 

8.2.10 Sérstakur húsnæðisstuðningur ..........................................................................70 

8.2.11 Endurgjaldslausar lóðir ......................................................................................70 

8.2.12 Þátttaka sveitarfélaga í byggingu mannvirkja ríkisins ......................................70 

8.2.13 Tap útsvarstekna vegna skattfrjáls úttektar á séreignasparnaði ....................71 

8.2.14 Fjármagnstekjuskattur ........................................................................................71 

8.2.15 Skattlagning fjármagnstekna milli móður- og dótturfélaga ..............................71 

8.2.16 Staðgreiðsla á móti launatengdum gjöldum .....................................................71 

8.3 Aðrar tillögur ....................................................................................................................72 

8.3.1 Tillögur að breytingum á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga ..........................................72 

8.3.2 Um hámarkstekjur fasteignaskatts á íbúðir (A-skattur) ........................................72 

8.3.3 Um útgjaldastuðul í reiknilíkani .............................................................................73 



 

 6 

 

 

 

 

 



Endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga 

 7 

September 2022 

1. Inngangur 

1.1 Skipun og störf tekjustofnanefndar 
Með bréfi dagsettu 7. apríl 2021 skipaði samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, nefnd sem hefði það 
hlutverk að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga og Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga með það að markmiði að auka fjárhagslega sjálfbærni 
sveitarfélaga, m.a. með endurskoðun og styrkingu tekjustofna þeirra og 
markvissari stuðningi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við fjármögnun 
lögbundinna og venjubundinna verkefna sveitarfélaga.  

Í nefndina voru skipuð: 

• Hermann Sæmundsson, þá skrifstofustjóri á skrifstofu sveitarfélaga og 
byggðamála, formaður, án tilnefningar,  

• Magnús B. Jónsson, fyrrv. sveitarstjóri á Skagaströnd, án tilnefningar,  
• Helga Jónsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu skattamála, tilnefnd af 

fjármála- og efnahagsráðherra,  
• Nökkvi Bragason, skrifstofustjóri á skrifstofu yfirstjórnar, tilnefndur af 

fjármála- og efnahagsráðherra,  
• Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri í Bláskógabyggð, tilnefnd af Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga,  
• Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi á Akureyri, tilnefndur af 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga,  
• Halldóra Káradóttir, sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs 

Reykjavíkurborgar, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

1.2 Markmið og viðfangsefni 
Verkefnismarkmið sem nefndinni var falið að vinna með voru: 

• Að skoða og leggja mat á hvort hægt væri að styrkja núverandi 
tekjustofna sveitarfélaga og hvort stuðningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 
við fjármögnun lögskyldra og lögheimilaðra verkefna sveitarfélaga geti 
verið markvissari.  

• Að leita lausna til að auka fjárhagslega sjálfbærni sveitarfélaga þannig 
að þjónusta við íbúana verði sem best tryggð. 

• Að vinna greinargerð um núverandi tekjustofnakerfi og greina hvort 
tekjustofnar gætu færst á milli ríkis og sveitarfélaga og reifa möguleika 
á nýjum tekjustofnum sveitarfélaga.   

• Að leiða tillögugerð um heildarendurskoðun á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 
sem verði lokið fyrir almennar sveitarstjórnarkosningar 2022. Miðað verði 



Endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga 

 8 

September 2022 

við að breytingar á grundvelli þeirrar endurskoðunar verði innleiddar í 
áföngum á því kjörtímabili sveitarstjórna sem lýkur árið 2026. 

Nefndin fékk tvo starfshópa til að vinna samantektir og greiningar; annars 
vegar um skatttekjurnar og gjaldskrár og hins vegar um Jöfnunarsjóð. 

Ábendingar nefndarinnar sem nýtast við frekari stefnumótun varðandi 
tekjustofna sveitarfélaga og í samskiptum ríkis og sveitarfélaga um 
fjármögnun sveitarstjórnarstigsins og einstakra verkefna þess eru teknar 
saman í kafla 7 og tillögur fulltrúa sambandsins í nefndinni í kafla 8. 

1.3 Starfshópar og sérfræðiálit 
Nefndin hélt 13 fundi og fékk til sín nokkra sérfróða aðila um þá málaflokka 
sem varða verkefni nefndarinnar. Auk þess störfuðu tveir starfs- eða 
sérfræðihópar. 

Starfshópur um tekjustofna: 

• Eiríkur Benónýsson, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og 
byggðamála, fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

• Óttar Snædal Þorsteinsson, sérfræðingur á skrifstofu skattamála, fulltrúi 
fjármála- og efnahagsráðherra 

• Helga Benediktsdóttir, skrifstofustjóri fjárstýringar- og innheimtuskrifstofu 
Reykjavíkurborgar, fulltrúi sambandsins 

• Sigurður Á. Snævarr, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, fulltrúi sambandsins. 

Starfshópur um endurskoðun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga: 
• Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, 

fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 
• Guðrún Ögmundsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu rekstrar og innri 

þjónustu, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðherra 
• Erik Tryggvi Striz Bjarnason, skrifstofustjóri áætlunar- og 

uppgjörsskrifstofu á Fjármála- og áhættustýringarsviði Reykjavíkurborgar, 
fulltrúi sambandsins 

• Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, fulltrúi sambandsins. 
Auk greinargerða og tillagna þessara starfshópa fékk tekjustofnanefnd til 
sín sérfræðinga sem kynntu hugmyndir sínar og sjónarmið.  

• Yngvi Harðarson hjá Analytica kynnti reiknilíkan til að meta fjárhagslega 
sjálfbærni sveitarfélaga.  

• Gunnlaugur Júlíusson fjallaði um verkefni sveitarstjórnarstigsins annars 
staðar á Norðurlöndum.  

• Haraldur Líndal Haraldsson gerði grein fyrir helstu niðurstöðum í verkefni 
sem hann hefur unnið að um stöðu og kostnað við málefni fatlaðs fólks.  
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• Björn Þór Hermannsson gerði grein fyrir fjárhagslegum samskiptum ríkis 
og sveitarfélaga og þróunina í fjármálum hvors stjórnsýslustigsins 
undanfarinn áratug m.t.t. hagsveiflna.  

• Vífill Karlsson kynnti ýmsar hugmyndir um gjaldtöku og þróun nýrra 
verkefna á sveitarstjórnarstigi.  

• Dan Brynjarsson gerði grein fyrir stöðu og rekstri málaflokka hjá 
Akureyrarbæ.  

• Halldóra Káradóttir fjallaði um fjármál og rekstur með hliðsjón af rekstri 
Reykjavíkurborgar.  

• Ásta Stefánsdóttir gerði grein fyrir ýmsum áskorunum sem minni 
sveitarfélög standa frammi fyrir í rekstri.  

• Eiríkur Benónýsson gerði grein fyrir almennri fjárhagsstöðu 
sveitarstjórnarstigsins í ljósi verkefna eftirlitsnefndar með fjármálum 
sveitarfélaga.  

• Sigurður Á. Snævarr fór yfir hin ýmsu verkefni og fjármál sveitarfélaga 
og samskipti við ríkisvaldið.  

• Guðni G. Einarsson fór yfir rekstur og verkefni Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga og hinar ýmsu tillögur sem eru til skoðunar um breytingar 
á sjóðnum.  

• Karl Björnsson fór yfir ýmis samskipta- og samningamál ríkis og 
sveitarfélaga. 
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2. Leiðarljós fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins fyrir 
gott tekjuöflunarkerfi 
sveitarfélaga 

Í þessum kafla eru reifuð sjónarmið fjármála- og efnahagsráðuneytisins um 
eftirsóknarveða eiginleika tekjuöflunarkerfisins fyrir sveitarfélögin. 

2.1 Einkenni ákjósanlegra tekjustofna sveitarfélaga 
Verkefni sveitarfélaga, lögbundin sem önnur, snúa velflest að nærþjónustu 
við íbúa. Kröfur íbúa um grunnþjónustu frá sveitarfélögum, s.s. 
leikskólakennslu, sorphirðu og umönnun aldraðra og fatlaðra, breytast ekki 
mikið eftir því hvernig árar í efnahagslífi á hverjum tíma. Nokkur hluti 
útgjalda sveitarfélaga, sér í lagi félagsþjónusta, hefur talsverða fylgni við 
hagsveiflu en að stærstum hluta mótast útgjaldaþörfin af öðrum þáttum og 
er tregbreytanleg til skemmri tíma. Uppstaðan í útgjöldum þeirra felst í 
rekstri þjónustu en að jafnaði hafa um 5% af heildarútgjöldum 
sveitarstjórnarstigsins falist í framkvæmdum sem í meiri mæli er hægt að 
haga eftir árferði. Umsvif vel flestra sveitarfélaga eru ekki það stór í sniðum 
að almennt sé mikið svigrúm til að mæta stórfelldri röskun á tekjuöfluninni. 
Mikilvægt er því fyrir sveitarfélög að tekjur þeirra séu sem stöðugastar og 
tekjuþróunin sem fyrirsjáanlegust; bæði til þess að draga úr tilhneigingu til 
þess  að skammtíma aukning tekna í uppsveiflu hafi samhliða í för með 
sér varanlega útgjaldaaukningu en ekki síður svo að áfram verði unnt að 
veita ásættanlega þjónustu þegar kreppir að í atvinnulífinu. 

Eftirsóknarvert er að tekjustofnar sveitarfélaga uppfylli eftirfarandi skilyrða: 

1. Stöðugar tekjur. Stofnar sem sveiflast lítið yfir tíma en vaxa í stað 
þess samhliða langtímavexti hagkerfisins henta best til fjármögnunar 
þeirrar þjónustu sem sveitarfélögin inna af hendi.  

2. Fyrirsjáanleiki. Breiðir tekjustofnar sem byggjast á þekktum og 
gegnsæum forsendum og mótast síður af tímabundnum eða 
staðbundnum áhrifaþáttum.  

3. Sjálfbærni og fylgni við útgjaldaþörf. Tekjustofnar tengist 
undirliggjandi drifkröftum kostnaðar þeirrar þjónustu sem 
sveitarfélögin veita hverju sinni, s.s. að fjölgun íbúa skili afleiddum 
tekjuvexti samhliða aukinni útgjaldaþörf, og að þeir séu einnig að 
nokkru marki gjaldtaka fyrir veitta þjónustu, s.s. leikskólar. 

4. Hagræn hagkvæmni. Tekjuöflunin sé ekki svo íþyngjandi eða þannig 
úr garði gerð að hún hamli verðmætasköpun og umsvifum í 
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atvinnulífinu. Samhliða því er æskilegt að hún stuðli að stöðugleika 
gagnvart hagsveiflum fremur en að magna þær upp. 

2.2 Sveitarfélög í samhengi opinberra fjármála 
Hið opinbera fjármagnar sig að stærstum hluta með skattheimtu og því 
verður ekki umflúið að tekjur sveiflist að einhverju leyti með hagþróuninni. 
Þó að sveitarfélög þurfi stöðugar tekjur til að sinna verkefnum sínum með 
besta móti á það sama raunar við um veigamestu útgjaldaliði ríkissjóðs. 
Almannaþjónusta er í öllum tilvikum best rekin með stöðugum tekjum en 
lungi útgjalda ríkissjóðs rennur til velferðar- og heilbrigðismála; málefna 
sem kalla á fyrirsjáanlega og stöðuga tekjustofna. Það væri því ekki 
ákjósanlegast fyrir samfélagið að ráðstafa öllum stöðugustu tekjustofnunum 
til sveitarfélaga heldur þarf að fara bil beggja þannig að bæði 
stjórnsýslustigin geti búið að viðunandi jafnvægi. 

 

2.2.1  Umfang sveitarstjórnarstigsins hefur vaxið 

Fjármálastefna opinberra aðila er margslungnari en svo að einfaldlega dugi 
að setja sér markmið um að standa undir þeim útgjöldum sem óskað er 
á hverjum tíma. Segja má að væntingar um útgjöld geti verið nánast 
óþrjótandi en skattheimta hlýtur þó ávallt að takmarkast af þeim verðmætum 
sem til verða í samfélaginu, pólitískri stefnumótun og þeim áhrifum sem 
skattar hafa á hegðan fólks og fyrirtækja. Framboð opinberrar þjónustu 
ræðst því af forgangsröðun stjórnvalda hverju sinni.  

0 10 20 30 40

Varnarmál

Heilbrigðismál

Löggæsla, réttargæsla og öryggismál

Umhverfismál

Húsnæðis-, skipulags- og veitumál

Efnahags- og atvinnumál

Æðsta stjórnsýsla

Menningar-, íþrótta- og trúmál

Almannatryggingar og velferðarmál

Menntamál

Útgjöld sveitarfélaga og ríkissjóðs 2020
- innbyrðis hlutdeild á hvoru stjórnsýslustigi, %

Ríki

Sveitarfélög

Heimild: Hagstofa Íslands
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Skattheimta á Íslandi er nú þegar ein sú mesta meðal ríkja OECD1 og því 
er mikilvægt að ákvarðanir um skattabreytingar séu í samræmi við 
hagstjórnarmarkmið stjórnvalda og vinni ekki gegn verðmætasköpun og 
samkeppnishæfni landsins, enda væri þá á endanum grafið undan 
sjálfbærni opinberra fjármála. 

Bæði skattheimta og opinber útgjöld eru mikilvæg hagstjórnartæki og ber 
ríki og sveitarfélögum samkvæmt lögum um opinber fjármál að beita þeim 
af fremsta megni til að draga úr sveiflum í hagkerfinu í samræmi við 
grunngildi laganna um stöðugleika. Hlutur sveitarfélaga í heildartekjum hins 
opinbera hefur vaxið mikið á undanförnum árum, einkum samhliða auknum 
verkefnum, og hefur fjármálastjórn sveitarfélaga því vaxandi áhrif á 
heildareftirspurn og jafnvægi í hagkerfinu. Fyrirkomulag tekjuöflunar og 
útgjaldaákvarðana sveitarfélaga er því orðinn snar þáttur í innlendri 
hagstjórn.  

 

 
1 Tryggingagjöld eru undanskilin til að leiðrétta fyrir ólíkri fjármögnun lífeyriskerfa milli ríkja. 
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2.2.2  Tekjustofnar sveitarfélaga eru stöðugri en ríkisins 

Tekjur sveitarfélaga eru mun stöðugri en ríkissjóðs. Fyrir því eru nokkrar 
ástæður. Ríflega helmingur tekna sveitarfélaga kemur t.a.m. af útsvari sem 
lagt er á launatekjur, lífeyri og bætur sem sveiflast lítið milli ára og er 
flatur skattur án þrepaskiptingar. Auk þess greiðir ríkissjóður 
sveitarfélögunum ónýttan persónuafslátt sem takmarkar enn frekar sveiflur 
í tekjustofninum.  

 
 

2.2.3  Virk hagstjórn vandkvæðum bundin á sveitarstjórnarstigi 

Þó að útgjöld sveitarfélaga og ríkisins séu í eðli sínu ekki svo ólík er 
veigamikill munur á möguleikum ríkissjóðs og sveitarfélaga til að beita 
fjármálum sínum til að vega gegn sveiflum í hagkerfinu. Sterk rök hníga 
að því að hagstjórnin sé að mestu viðfangsefni ríkisfjármálanna.  
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1. Erfið samræming. Sveitarfélög á Íslandi eru 64 talsins og mjög 
misjöfn að stærð. Erfitt getur reynst að móta sameiginlega stefnu 
um aðhald á uppgangstímum hjá mörgum ólíkum sveitarstjórnum þar 
sem pólitískt og efnahagslegt landslag er misjafnt.  

2. Lánskjör. Virk hagstjórn getur kallað á opinbera skuldsetningu þegar 
hagkerfið er í lægð og tekjustofnar dragast saman. Ríkissjóður 
stendur þar betur að vígi með betra aðgengi að lánsfé og hagstæðari 
lánakjör en sveitarfélög.  

 

Eftir sem áður geta sveitarfélögin lagst á sömu sveif og ríkisfjármálin þegar 
það á við s.s. með meira samstarfi um aðhald í útgjaldaþróun hins 
opinbera, t.d. launahækkunum, og betri samhæfingu á 
framkvæmdaáformum á grundvelli árlegra samkomulaga við undirbúning 
fimm ára fjármálaáætlana. Betri aðstæður ættu að vera til þess ef 
tekjustofnar sveitarfélaga eru þannig úr garði gerðir að þeir raskist ekki um 
of af hagsveiflum.  

2.3 Umbætur á tekjuöflunarkerfi sveitarfélaga 
Engum blöðum er um það að fletta að núverandi fyrirkomulag fjármögnunar 
sveitarfélaga er ekki gallalaust. Umfang sveitarstjórnarstigsins hefur vaxið 
mikið á síðustu áratugum, bæði samhliða færslu verkefna frá ríki til 
sveitarfélaga og auknum kröfum íbúa um meiri og betri þjónustu frá 
sveitarfélögum. Samhliða hafa tekjur sveitarfélaga vaxið mikið en þeim er 
misdreift og umkvörtunarefni margra sveitarstjórna er að fjármagn hrökkvi 
ekki fyrir útgjöldum vegna þeirra verkefna sem þeim eru falin. Áskorun 
ríkis- og sveitarstjórna um allan heim er sú sama; að forgangsraða þeim 
fjármunum sem úr er að spila og reyna að veita með þeim fjármunum 
sem besta opinbera þjónustu.  

Tekjustofnar sveitarfélaga á Íslandi eru sem fyrr segir að uppistöðu útsvar, 
fasteignaskattar, þjónustutekjur og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Þessir stofnar eiga það sameiginlegt að vera mjög stöðugir m.v. aðra stóra 
tekjustofna hins opinbera á borð við fjármagnstekjur og virðisaukaskatt. Er 
því engin tilviljun að þessir sömu tekjustofnar eru einnig ráðandi hjá 
sveitarfélögum í nágrannaríkjum. Ísland sker sig helst úr hvað varðar 
sjálfstæði tekjustofna sveitarstjórnarstigsins en bein framlög ríkisstjórna 
vegna þeirra verkefna sem sveitarfélög annast er mun algengari 
fjármögnunarmáti í öðrum ríkjum.  

2.3.1  Umbætur snúi að kerfislegum þáttum en ekki umfangi 

Við umbætur á núverandi fjármögnunarkerfi sveitarfélaga er nauðsynlegt 
að missa ekki sjónar á tilgangi breytinganna. Er hér ekki litið til umfangs 
heldur eðlis ólíkra tekjustofna og þess hversu vel þeir henta fyrir fjármögnun 
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sveitarfélaga. Standi vilji til þess að auka tekjur eða breyta skiptingu tekna 
milli ríkis og sveitarfélaga má vel ná þeim markmiðum innan núverandi 
kerfis, eða hvers þess kerfis sem komið verður á og uppfyllir fyrrgreind 
skilyrði um stöðuga og fyrirsjáanlega tekjustofna sveitarfélaga. Mögulegar 
breytingar sem hér verða reifaðar snúa því að því að draga úr annmörkum 
núverandi kerfis burtséð frá því hversu umfangsmikilli tekjuöflun 
sveitarfélögin standa fyrir. 

2.3.2  Aukið vægi framlaga frá ríkissjóði 

Hvergi innan OECD er hlutfall eigin skatttekna af heildartekjum sveitarfélaga 
jafn hátt og á Íslandi.  

 
Væri farin væri sú leið á Íslandi að auka verulega vægi beinna fjárframlaga 
frá ríkissjóði og millifærslna innan Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á kostnað 
sjálfstæðrar skattheimtu sveitarfélaga væri með því stuðlað að: 

1. Auknum fyrirsjáanleika í tekjum sveitarfélaga. Sveitarfélög myndu 
fá greitt út frá langtímasamningum og fyrirfram skilgreindum 
forsendum. Fjárframlög tækju mið af öðrum tekjum hvers 
sveitarfélags, þeirri þjónustu sem þeim ber að veita og þeim kostnaði 
sem henni fylgir.  

2. Hagstjórn flyttist að nær öllu leyti á eina hendi. Ríkið myndi taka 
til sín hluta þeirra stjórntækja sem nú eru hjá sveitarfélögum og 
hafa áhrif á hagstjórn. Það yrði ríkissjóðs að skila afgangi þegar vel 
árar og ganga á sjóði eða að skuldsetja sig þegar hagkerfið er í 
lægð og þarfnast innspýtingar.  

3. Aukin sveiflujöfnun sveitarstjórnarstigsins. Tekjur sveitarfélaga yrðu 
stöðugri og í betra samræmi við þá þjónustu sem þeim ber að veita. 
Á góðæristímum yrði tekjuvöxtur minni en í óbreyttu kerfi en að 
sama skapi yrði minni þörf fyrir aðhald í efnahagssamdrætti. Slík 
sveiflujöfnun myndi fela í sér innbyggt aðhald og reynast minni 
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sveitarfélögum sérstaklega hagstæð þar sem möguleikar þeirra til 
skuldsetningar eru takmarkaðir.  

2.3.3  Umbætur á núverandi kerfi 

Hægt væri að auka stöðugleika í tekjuöflun sveitarfélaga án eins róttækra 
breytinga og stóraukið vægi millifærsla frá ríki fæli í sér. Núverandi 
tekjustofnar sveitarfélaga eru sem fyrr segir stöðugri en tekjustofnar ríkisins 
en lengi má gott bæta. 

1. Útsvar hefur reynst sveitarfélögum stöðugur tekjustofn enda breiður 
stofn með fáa frádráttarliði. Þar að auki er innbyggð sveiflujöfnun 
og trygging falin í ábyrgð ríkissjóðs á ónýttum persónuafslætti. Standi 
vilji til þess að auka enn frekar stöðugleika útsvarstekna er t.a.m. 
mögulegt að setja þak á vöxt útsvarstekna per íbúa sem næmi 
meðalvexti yfir lengri tíma og setja tekjur umfram það til hliðar. Þeim 
fjármunum sem út af stæðu í uppsveiflu væri síðan ráðstafað til að 
viðhalda vexti útsvarstekna þegar verr áraði á vinnumarkaði og 
vöxtur útsvarstekna væri undir langtímameðaltali.   

2. Fasteignaskattar. Miklar breytingar á húsnæðisverði á undanförnum 
árum varpa ljósi á það hversu sveiflukenndur tekjustofn 
fasteignaskattar geta reynst í íslensku hagkerfi. Miklar hækkanir 
fasteignamats hafa aukið tekjur sveitarfélaga mikið en um leið sett 
þau í þá stöðu að þurfa að breyta álagningarprósentu ört sé vilji í 
viðkomandi sveitarfélagi til að draga úr aukningu skattbyrðar. Hægt 
væri að koma að hluta til í veg fyrir svo skarpar sveiflur milli ára 
með því að hafa stofn fasteignaskattsins hlaupandi meðaltal 
fasteignamats eignar yfir ákveðið tímabil.  

3. Þjónustutekjur. Eins og fram kemur síðar hefur vægi þjónustutekna 
í fjármögnun sveitarfélaga dregist mjög saman á síðustu árum og 
áratugum en frá árinu 2012 eru þjónustutekjur eini tekjuliður 
sveitarfélaga sem dregist hefur saman í hlutfalli við verga 
landsframleiðslu. Hægt er að ná fram félagslegum markmiðum á 
skilvirkari hátt en með því að lágmarka gjald fyrir veitta þjónustu til 
allra greiðenda. Skilyrði um gólf á kostnaðarþátttöku þjónustuþega 
myndi stuðla að auknu gegnsæi um raunverulegan kostnað 
viðkomandi þjónustu og bæta samræmi í þróun kostnaðar og tekna.  

2.3.4  Fjölgun tekjustofna getur aukið sveiflur 

Hugmyndir hafa komið fram um að fjölga tekjustofnum sveitarfélaga og 
auka þannig möguleika þeirra til að sækja sér nýjar tekjur, sbr. m.a. tillögur 
Sambands íslenskra sveitarfélaga þar að lútandi. Þegar rætt er um 
uppbyggingu tekjuöflunar sveitarfélaga er ekki sjálfgefið að fjölgun 
tekjustofna hafi í för með sér auknar tekjur. Greina þarf á milli samsetningar 
og umfangs en nýr skattstofn getur kallað á að dregið verði úr vægi 
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annarrar skattheimtu. Fjölgun tekjustofna getur dregið úr sveiflum 
heildartekna t.a.m. ef nýir tekjustofnar sveiflast ólíkt þeim sem fyrir eru eða 
uppfylla fyrrnefnda ákjósanlega eiginleika um að vera fyrirsjáanlegir og 
stöðugir. Ef nýir tekjustofnar eru aftur á móti næmir fyrir hagsveiflunni og 
hafa jákvæða fylgni við núverandi tekjustofna mun upptaka þeirra verða til 
þess að auka sveiflur í tekjum sveitarfélaga.  

Ekki er um auðugan garð að gresja þegar leitað er eftir stöðugum 
tekjustofnum fyrir sveitarfélög, öðrum en þeim sem fyrir eru, og engin 
tilviljun að tekjustofnar sveitarfélaga annarra ríkja séu í mörgum tilvikum 
þeir sömu og íslenskra sveitarfélaga. Hugmyndir sem hafa verið reifaðar 
um nýja tekjustofna eru t.d.: 

1. Fjármagnstekjuskattur. Hugmyndir um að sveitarfélög fá hlutdeild í 
fjármagnstekjuskatti falla ekki vel að leiðarljósi um að sveitarfélög 
séu best rekin með stöðugar tekjur. Fjármagnstekjur eru mjög 
sveiflukenndar og mestar þegar hagkerfið er í spennu, auk þess 
sem dreifing þeirra er afar mismunandi eftir sveitarfélögum. Í 
samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar hefur verið skipaður 
starfshópur sem vinna skal að nýjum leiðum til að varna mismunun 
í skattlagningu ásamt því að endurskoða og einfalda reglur um 
reiknað endurgjald í atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi aðila í 
eigin rekstri. Breytingar í þá veru myndu fyrst og fremst gagnast 
sveitarfélögum með auknum útsvarstekjum.   

2. Gistináttaskattur. Í stjórnarsáttamála ríkisstjórnarinnar er boðað að 
sveitarstjórnir fái til sín tekjur af gistináttaskatti sem ráðgert er að 
verði tekinn upp að nýju árið 2024., Tekjustofninn hefur hins vegar 
ekki reynst stöðugur  þó að ólíklegt sé að ferðaþjónustan verði á 
næstu árum fyrir öðrum eins búsifjum og Covid-19 olli. 
Gistináttaskattur er engu að síður nátengdur hagsveiflunni en nái 
ferðaþjónustan fyrri styrk er afkoma hennar ein meginstoð íslensks 
atvinnulífs. Þess utan er gistinóttum mjög misdreift milli sveitarfélaga 
og í mörgum tilvikum er misræmi milli þess hvar ferðamenn gista 
og hvar þeir sækja þjónustu. Úrlausnarefni væri að dreifa þessum 
tekjum milli sveitarfélaga m.a. með tilliti til kostnaðar sem einstök 
sveitarfélög hafa vegna ferðaþjónustu.  

3. Fasteignaskattar orkumannvirkja. Virkjanir og flutningskerfi raforku 
eru lögum samkvæmt undanþegin fasteignamati og þ.a.l. álagningu 
fasteignaskatts. Ef undanþágum yrði aflétt og lagður á 
fasteignaskattur í C-flokki, myndi það ríflega þrefalda tekjur 
sveitarfélaga í þeim flokki fasteignaskatts. Gera má ráð fyrir að 
sveiflur í fasteignamati þessara eigna yrðu minni en annars 
atvinnuhúsnæðis og því væri samhliða tekjuaukanum hægt að draga 
úr skattheimtu á eignir sem eru sveiflukenndari að verðmæti. Aftur 
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á móti er rafveitum og flutningskerfum raforku mjög misdreift um 
landið og slík kerfisbreyting myndi því síst jafna þegar ójafna 
dreifingu fasteignaskatta um landið nema við því yrði brugðist með 
því að láta tekjur af slíkum sköttum renna að hluta eða öllu leyti 
inn í jöfnunar- eða tilfærslukerfi sveitarfélaga.  

2.4 Er vandinn almennur? 
Þó að mörg sveitarfélög telji sig eiga erfitt með að uppfylla lögbundið 
hlutverk sitt með þær tekjur sem þau hafa úr að spila er ljóst að svo er 
ekki alls staðar. Fjölmörg sveitarfélög kjósa að nýta ekki heimildir sínar til 
tekjuöflunar að fullu og má af því leiða að ekki skorti öll sveitarfélög tekjur. 
Líta þarf til fjölbreyttari lausna en að auka álögur um allt land eða að færa 
tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga. Hvernig má betur nýta þá tekjumöguleika 
sem sveitarfélög búa við í dag? 

Ein leið er að efla enn frekar hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og auka 
með því millifærslur frá þeim sveitarfélögum þar sem tekjustofnar eru ekki 
fullnýttir til þeirra sem sannarlega eru með allar klær úti til að ná í tekjur 
án þess að þær hrökkvi fyrir lögbundnum útgjöldum. Slíkt fyrirkomulag 
getur þó stuðlað að sóun þar sem það minnkar hvata til að hagræða í 
rekstri en að sama skapi jafnar það stöðu sveitarfélaga og dregur úr 
vanköntum staðbundinna tekjustofna.  

Önnur leið er að færa tekjuöflunina í auknum mæli til ríkisins sem síðan 
útdeilir fjármunum til sveitarfélaga í samræmi við þau verkefni sem þeim 
er ætlað að sinna. Ísland sker sig úr í alþjóðlegum samanburði með lítið 
vægi framlaga ríkisins í tekjum sveitarfélaga en umfang þeirrar fjármögnunar 
er mun meira annars staðar á  Norðurlöndum sem og meðal annarra ríkja 
OECD.  

Þriðja leiðin er að liðka enn frekar fyrir sameiningu sveitarfélaga. 
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3. Greinargerð um núverandi 
tekjustofna 

Í þessum kafla er farið yfir helstu þætti núverandi tekjustofnakerfis. 

3.1 Lagaumhverfi 
Sveitarfélög eru stjórnvald og tekjustofnar þeirra og réttur til álagningar 
skatta skal ákveðinn með lögum eins og kveðið er á um í 78. gr. 
stjórnarskrárinnar, en þar segir:  

Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem 
lög ákveða. Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með 
lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig 
þeir eru nýttir. 

Um tekjustofna sveitarfélaga gilda ákvæði laga nr. 4/1995 með síðari 
breytingum. Samkvæmt lögunum eru tekjustofnar sveitarfélaga útsvar, 
fasteignaskattur og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, en auk þess 
innheimta sveitarfélögin ýmsar þjónustutekjur og hafa tekjur af eigin 
stofnunum og fyrirtækjum.  

Í 129. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er kveðið á um að kostnaðarmat 
skuli gert ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi, reglugerð eða 
viðlíka muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög. Ákvæðið er þeim 
annmarka háð að ekki er skylda að matinu fylgi fjármagn. 
Forsætisráðuneytið tók þó upp það verklag fyrir nokkrum árum að stöðva 
framlagningu lagafrumvarpa sem ekki fólu í sér kostnaðarmat gagnvart 
sveitarfélögum, væri ljóst að í þeim fælist útgjaldaauki. Ráðuneytið fylgdi 
svo málinu eftir með ríkisstjórnarsamþykkt um undirbúning og frágang 
stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna í mars 2017.  

3.2 Megineinkenni tekjustofnakerfisins 
Tekjustofnar sveitarfélaga eru fáir en stöðugir miðað við tekjustofna ríkisins. 
Það er einnig megineinkenni tekjustofna sveitarfélaga í nágrannaríkjum 
enda markmið að tekjur sveitarfélaga séu sem stöðugastar. Stærsti 
tekjustofn ríkisins er virðisaukaskattur, um 35% skatttekna, en tekjuskattur 
einstaklinga er um 33% af tekjum ríkissjóðs. Skattstofnar sveitarfélaga eru 
staðbundnir sem felur í sér ákveðna áhættu.  
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Helstu tekjustofnar sveitarfélaga eru útsvör, fasteignaskattar og önnur 
fasteignatengd gjöld, framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og 
þjónustutekjur. Tekjur B-hluta fyrirtækja eru einnig hluti af samstæðu 
sveitarfélaga en í þessari skýrslu eru allar samantektir um tekjur miðaðar 
við A-hluta.  

 

 
Útsvarið er um 60% samanlagðra heildartekna allra sveitarfélaga og nam 
um 224 ma. kr. að meðaltali áranna 2016-2021 á verðlagi ársins 2021. 

224
59,1%48

12,7%

48
12,7%

58
15,5%

Útsvör Fasteignaskattur

Framlög Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur

[ma.kr.]

76,4%
66,1%

59,6% 59,1%

8,7%
19,4%

25,0% 25,1%

15,0% 14,4% 15,4% 15,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Stærri en 10 þús. 3 - 10 þús. 1 - 3 þús. Færri en þúsund

Skatttekjur Framlög úr Jöfnunarsjóði Þjónustutekjur og aðrar tekjur

Mynd 1. Tekjur A-hluta sveitarfélaga. Meðaltal áranna 2016-2021, verðlag 2021. 

Mynd 2. Hlutfallsleg samsetning tekna sveitarfélaga eftir stærð. Vegið meðaltal 

fimm ára. 
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Fasteignaskattstekjur nema um 13% og þjónustutekjur og aðrar tekjur eru 
um 15%. Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eru rúmlega 13% af 
heildartekjum sveitarfélaganna. Hlutföll milli tekjustofna eru þó verulega 
breytileg innbyrðis milli sveitarfélaga eins og sjá má á myndum 2 og 3. 
Útsvarstekjur geta numið allt frá 23% til 71% af heildartekjum einstakra 
sveitarfélaga.  

Hlutfallsskiptingin sem sýnd er á mynd 1 er frekar lýsandi fyrir stærri 
sveitarfélögin en þau smærri, enda kemur stærsti hluti heildarteknanna í 
þeirra hlut. Aftur á móti eru framlög úr Jöfnunarsjóði hærra hlutfall tekna 
smærri sveitarfélaga. Í sveitarfélögum fjölmennari en 10 þúsund íbúar námu 
skatttekjur um 76% heildartekna en framlög Jöfnunarsjóðs tæplega 9%. 
Aftur á móti voru framlög Jöfnunarsjóðs tæplega fjórðungur tekna 
sveitarfélaga með færri en þrjú þúsund íbúa. Almennt gildir sú regla að 
heildartekjur sveitarfélaga á íbúa fara hækkandi eftir því sem íbúafjöldi er 
meiri. Sveitarfélög þar sem óvenjumargar eða verðmætar fasteignir eru 
staðsettar, s.s. sumarbústaðir, virkjanir og stóriðjur, eru þó skýr 
undantekning. 

Hlutfallslegt vægi skatttekna var að meðaltali lægst á Norðurlandi vestra 
og á Vestfjörðum árin 2016–2020. Vægi framlaga Jöfnunarsjóðs af 
heildartekjum var hins vegar hæst á þessum landsvæðum. Á 
höfuðborgarsvæðinu vó framlag Jöfnunarsjóðs aftur á móti hlutfallslega 
minnst eða einungis 7% en þar námu skatttekjur stærstum hluta miðað við 
aðra landshluta eða 78%. Þjónustutekjur vega hlutfallslega mest miðað við 
aðra landshluta á Vestfjörðum, eða 20%, og svo á Norðurlandi eystra, eða 
18,6%. Í nokkrum fámennum sveitarfélögum nema framlög Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga um helmingi heildartekna. 

 
Mynd 3. Samsetning tekna eftir landshlutum. Fimm ára meðaltal. 
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Af þeim fimm sveitarfélögum þar sem framlög úr Jöfnunarsjóði nema 
stærstum hluta að meðaltali 2016–2020 eru þrjú þeirra með íbúafjölda undir 
100 manns og öll hafa færri íbúa en 500. Í nokkrum tilvikum nema framlög 
Jöfnunarsjóðs minna en 2% af heildartekjum sveitarfélaga þar sem 
skattstofnar útsvars eða fasteignaskatta eru mjög sterkir.  

3.3 Útsvarstekjur 
Útsvar er veigamesti tekjustofn sveitarfélaga og nam um 220 ma.kr. árið 
2020. Samkvæmt samtölum A-hluta rekstrarreikninga allra sveitarfélaga 
hafa útsvarstekjur numið um 60% af heildartekjum þeirra árin 2016–2020. 
Hlutföll þessi eru þó verulega breytileg milli sveitarfélaga eins og áður 
sagði og geta numið allt frá 23% til 71% af heildartekjum einstakra 
sveitarfélaga (2021). 

Útsvar er lagt á skattskyldar tekjur einstaklinga aðrar en fjármagnstekjur. 
Skattstofn er sami stofn og er andlag tekjuskatta ríkisins. Þannig er t.d. 
heimilt að draga iðgjald til lífeyrissjóðs frá launatekjum. Útsvarið er 
hlutfallslegur skattur, sama prósenta er lögð á tekjur óháð því hversu háar 
þær eru. Tekjuskattur ríkisins er hins vegar stighækkandi skattur og 
persónuafsláttur er dreginn frá reiknuðum tekjuskatti en ekki útsvari.  

Útsvar sveitarfélaga er óháð skattleysismörkum en sveitarfélögin fá fast 
hlutfall allra launatekna íbúanna þó að þær falli undir skattleysismörk. Þar 
sem einstaklingar undir skattleysismörkum eru samkvæmt orðanna hljóðan 
skattfrjálsir er útsvar af tekjum þeirra greitt af ríkissjóði til sveitarfélaga. 
Ríkið greiðir einnig það sem upp á vantar fyrir þá sem ekki ná að greiða 
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fullt útsvar. Við álagningu 2020, fyrir tekjuárið 2019, námu þessar greiðslur 
ríkissjóðs til sveitarfélaga 8,5 ma.kr. 

Álagning útsvars er samkvæmt álagningarskrá ríkisskattstjóra en Fjársýsla 
ríkisins annast bæði skiptingu staðgreiðsluskila milli sveitarfélaga og 
innheimtu hjá gjaldendum á eftirstöðvum álagningar útsvars. Ríkissjóður 
tekur á sig vanskil á staðgreiðslufé í þeim tilvikum þar sem búið er að 
gera grein fyrir launagreiðslum með skilagreinum til skattyfirvalda. Þannig 
tryggir ríkissjóður sveitarfélögum 100% innheimtu útsvars í staðgreiðslu 
vegna viðkomandi tekjuárs óháð því hvort greiðsla hefur borist með 
skilagreininni eða ekki. Á móti fær ríkissjóður í sinn hlut dráttarvexti og 
álag sem innheimtist vegna vangreidds útsvars. Innheimtuþóknun er 0,5% 
af innheimtu útsvari samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
Árið 2020 námu tekjur ríkissjóðs af innheimtu útsvars í staðgreiðslu 1.192 
m.kr. 

Útsvarshlutfall má að hámarki nema 14,52% af tekjum en að lágmarki 
12,44% og er sama hlutfall lagt á tekjur allra einstaklinga í sama 
sveitarfélagi. Sveitarstjórnir skulu fyrir 1. desember ár hvert ákveða 
útsvarshlutfall á næsta ári skv. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga 
nr. 4/1995. Í 84. gr. sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að meðal úrræða 
ráðherra til lausnar skilgreinds fjárhagsvanda sveitarfélaga sé að heimila 
sveitarstjórn að „leggja álög á útsvör og eða fasteignaskatta sem nemi allt 
að 25% umfram það hámark sem ákveðið er í lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga“. Ráðherra getur aðeins gefið þessa heimild meti hann það 
svo að samkomulag um fjármál sveitarfélagsins sé ekki líklegt til að skila 
tilætluðum árangri sbr. 83. gr. sveitarstjórnarlaga. Í 24. gr. tekjustofnalaga 
er sveitarstjórn heimilt að hækka útsvar um allt að 10%. Strandabyggð 
leggur á 14,95% útsvar árið 2022, en Reykjanesbær og Sveitarfélagið 
Álftanes hafa á liðnum árum nýtt sér þessa heimild. Rétt er að benda á 
efasemdir Trausta Fannars Valssonar, dósents við HÍ um lögmæti þessa 
ákvæðis, sjá Sveitarstjórnarréttur, 2014, bls. 211-217.  
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Þegar aðstöðugjaldið − sem lagt var á veltu fyrirtækja − var fellt niður árið 
1994 var sveitarfélögum bætt tekjutapið með heimild til hækkunar útsvars 
úr allt að 7,5% í 9,2%. Tveimur árum síðar þegar sveitarfélögin tóku yfir 
allan rekstur grunnskóla var heimild þeirra til álagningar hækkuð í tveimur 
áföngum upp í 12,04% og jafnframt var tekjuskattsálagning lækkuð 
samsvarandi.  

Tekjustofnanefnd sem starfaði frá 1999 til 2000 komst að þeirri niðurstöðu 
að fjárhag sveitarfélaga hefði hrakað mjög á árunum 1990 til 1999 vegna 
búseturöskunar, íþyngjandi laga og reglugerða, breytinga á skattalögum og 
auknum kröfum um þjónustu. Tillaga nefndarinnar um hækkun 
útsvarsheimilda upp í 13,03% yfir tveggja ára tímabil varð að lögum. Útsvar 
var hækkað í 14,48% að hámarki 2011 vegna yfirfærslu málefna fatlaðs 
fólks og aftur árið 2014 upp í 14,52% og rann viðbótin í Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga.  

Hámarksútsvar er lagt á í 55 sveitarfélögum en 14 sveitarfélög höfðu lægra 
útsvarshlutfall, þar af leggja þrjú á lágmarksútsvar. Mismunur hámarkstekna 
miðað við fullnýtingu útsvarsálagningar og rauntekna vegna ákvarðana 
sveitarstjórna um lægra álagningarhlutfall nam um 1,4 ma. kr. árið 2020.  

Útsvarstekjur á landinu öllu voru 643 þús. kr. á íbúa árið 2021. Þá eru 
útsvarstekjur á íbúa misjafnar eftir sveitarfélögum. Útsvarstekjur á íbúa eru 
almennt hærri í fjölmennari sveitarfélögum en í þeim fámennari.  
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Eftir landshlutum voru útsvarstekjur á íbúa 2021 lægstar á Suðurnesjum 
564 þús. kr. og næstlægstar á Norðurlandi vestra og þar næst á Suðurlandi. 
Útsvarstekjur á íbúa voru hæstar á Austurlandi 678 þús. kr.  

3.4 Fasteignaskattur 
Fasteignaskattur er eignarskattur og stofn til álagningar hans er 
fasteignamat. Þjóðskrá Íslands annast fasteignamat sem lögum samkvæmt 
skal endurspegla gangverð fasteigna í febrúar ár hvert og tekur nýtt mat 
gildi 31. desember sama ár. 

Fasteignir eru flokkaðar í þrjá flokka og heimilt er að leggja á skatt er 
nemur allt að ákveðnu hlutfalli af fasteignamati fasteignar í hverjum flokki: 

Mynd 5. Útsvarstekjur á íbúa eftir landshlutum árið 2021. 

Mynd 6. Útsvarstekjur á íbúa eftir íbúafjölda árið 2021. 
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• Allt að 0,5% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa auk lóðarréttinda, 
erfðafestulanda í dreifbýli og jarðeigna, útihúsa og mannvirkja á 
bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthúsa, allra hlunninda og 
sumarbústaða ásamt lóðarréttindum. 

• 1,32% af fasteignamati (ásamt lóðarréttindum) sjúkrastofnana, skóla, 
heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna. 

• Allt að 1,32% af fasteignamati (ásamt lóðarréttindum) allra annarra 
fasteigna (sem ekki eru sérstaklega undanþegnar) svo sem iðnaðar-, 
skrifstofu- og verslunarhúsnæðis. 

Sveitarstjórnum er heimilt að hækka álagningarstuðla á A˗ og C-flokka um 
allt að 25%. 

Ákveðnar fasteignir eru að lögum undanþegnar fasteignaskatti, s.s. 
byggingar trúfélaga, safnahús og sendiráð. Fasteignamat þeirra fasteigna 
sem undanþegnar eru fasteignaskatti nam um 43 ma.kr. árið 2019 og 
hefðu skatttekjur vegna þeirra numið 640 m.kr. Um fasteignamat gilda lög 
um skráningu og mat fasteigna nr. 2/2001. Samkvæmt lögunum skal hverja 
fasteign meta til verðs. Í 26. gr. laganna er þó getið undantekninga. Þannig 
skal t.d. ekki leggja mat á vegi, götur og torg og ekki heldur hafnir og 
flugvelli. Enn fremur kveða lögin á um að ekki skuli leggja mat á „rafveitur“, 
þar á meðal línur til flutnings raforku ásamt burðarstólpum og 
spennistöðvum. Um þetta ákvæði hefur staðið nokkur styr, en sveitarfélög 
hafa krafist þess að orkumannvirki verði tekin til fasteignamats og að á 

Mynd 7. Fasteignaskattstofn á íbúa eftir landshlutum árið 2021. 
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þau verði lagður fasteignaskattur. Á undanförnum árum hafa tveir 
starfshópar tekist á um þetta án þess að samkomulag hafi náðst. 

Fasteignamat er mishátt eftir landshlutum. Þar munar mestu um A-flokk og 
er álagningarhlutfall einnig mismunandi. Meðalálagning 2021 var 0,248% í 
A-flokki og 1,574% í C-flokki. Sveitarfélög hafa brugðist að hluta til við 
miklum hækkunum fasteignamats með lækkun álagningarhlutfalls. Árið 2015 
var þannig meðalálagning í A-flokki 0,291% og 1,638% í C-flokki. Engu að 
síður hefur orðið raunhækkun á fasteignasköttum vegna hækkunar 
fasteignamats og magnaukningar. 

 
Líkt og fasteignaskattstofnar eru misjafnir eftir landshlutum er 
álagningarhlutfall fasteignaskatts misjafnt. Fasteignaskattstofn á íbúa er 
hæstur á höfuðborgarsvæðinu svo og á Suðurlandi en lægstur á 
Vestfjörðum. Þar munar mestu um fasteignamat í A-flokki. Í stórum dráttum 
er álagning í A-flokki þannig að hún lækkar eftir því sem fasteignamat 
hækkar. Álagningarhlutfallið er að meðaltali lægst á höfuðborgarsvæðinu 
en hæst á Vestfjörðum. Fasteignaskatttekjur á íbúa í A-flokki eru þó 
svipaðar á höfuðborgarsvæðinu (án RVK), eins og sést á mynd 10. 
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Fasteignaskatttekjur á íbúa í A-flokki eru lægstar í Reykjavík þrátt fyrir að 
skattstofn á íbúa sé talsvert hár í landssamanburði í þeim flokki. Hins vegar 
eru fasteignaskatttekjur á íbúa talsvert háar í Reykjavík, samanborið við 
önnur landsvæði, vegna C-flokks. 

Fasteignaskattsframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga bætist síðan við 
fasteignaskatttekjur fjölda sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins, sbr. 
meðfylgjandi mynd, en nánar er fjallað um þetta fyrirkomulag í kaflanum 
um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

Tekjur sveitarfélaga af fasteignaskatti voru samtals 51 ma.kr. árið 2020. 
Frá árinu 2016 hafa tekjur sveitarfélaga vegna fasteignaskatts vaxið um 
samtals 13 ma.kr. á verðlagi ársins 2020 eða um rúmlega 33% að 
raunvirði. Til samanburðar hækkuðu útsvarstekjur um 19% að raunvirði á 
sama tímabili. 

Sveitarstjórnir hafa almennt  leitast við að lækka álagningarhlutfall samhliða 
miklum hækkunum fasteignamats. Ef öll sveitarfélög hefðu lagt á 
hámarksálagningu hefðu tekjur af fasteignaskatti numið um 82 ma.kr árið 
2021. Engu að síður er um raunaukningu að ræða sem bæði má rekja til 
magnaukningar fasteigna en einnig aukinnar skattheimtu. 

Fulltrúar atvinnulífsins komu á fund nefndarinnar til að ræða þessa þróun 
og áhrif hennar á rekstur fyrirtækja. Nefndin ræddi ýmsar leiðir til að setja 
takmörk á álagningu fasteignaskatta þegar mikil breyting verður á 
fasteignamati umfram t.d. verðlag eða launaþróun, svo sem með því að 
tengja hana vísitölu eða setja á krónutöluþak eftir tegund húsnæðis. Slíkum 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

Fasteignaskattekjur á íbúa Fasteignaskattsframlag á íbúa

Mynd 9. Fasteignaskatttekjur á íbúa og fasteignaskattsframlag. 
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útfærslum er hins vegar vísað til frekara samtals í samskiptum ríkis og 
sveitarfélaga. 

3.5 Þjónustutekjur 
Með þjónustugjöldum er átt við greiðslu sem einstaklingar og lögaðilar 
verða að greiða hinu opinbera fyrir þjónustu sem látin er í té. Greiðslunni 
er ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við að inna 
þjónustuna af hendi. Almennt er stjórnvöldum ekki heimilt að taka 
þjónustugjöld nema fyrst hafi verið mælt fyrir um slíka heimild í lögum og 
miðað við að þau væru ekki hærri en rekstrarkostnaður.  

Fráveitugjöld og vatnsgjöld eru þjónustutekjur sem innheimtar eru með 
fasteignasköttum, en veiturnar flokkast sem B-hluta fyrirtæki. Heimild til 
álagningar beggja þessara gjalda er allt að 0,5% af fasteignamati. Þó skulu 
þessi gjöld ekki vera hærri en svo að þau standi undir rekstri veitnanna 
og stofnkostnaði. Gjaldskrár skal birta í Stjórnartíðindum. Almennt leggja 
sveitarfélög einnig á sorphirðu- og sorpeyðingargjald með fasteignagjöldum 
og tekjufæra þau undir A-hluta sveitarsjóða.  

Álagning fasteignaskatta, lóðaleigu, fráveitugjalda, vatnsgjalda og sorpgjalda 
er almennt skilgreind sem fasteignagjöld og eru innheimt sem ein heild.  

Mynd 10. Þjónustutekjur og aðrar tekjur (A-hluti) árin 2015-2021. 

 
Auk þjónustutekna færa sveitarfélög aðrar tekjur í eignasjóð, m.a. af sölu 
lóða eða byggingarréttar, sem geta numið verulegum fjárhæðum. 
Þjónustutekjur og aðrar tekjur hafa numið á bilinu 14-17% af samanlögðum 
heildartekjum A-hluta sveitarfélaga. Þetta hlutfall er talsvert hærra sé B-
hlutinn tekinn með í reikninginn. Í B-hluta flokkast þær rekstrareiningar/ 
þjónustueiningar sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Í 
samræmi við fyrri umfjöllun er hér horft til A-hluta rekstrar sveitarfélaga; 
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þess hluta sem er að hluta til eða að öllu leyti fjármagnaður með 
skatttekjum. 

Þjónustugjöld eru einn stórra tekjustofna sveitarfélaga sem dregist hefur 
saman sem hlutfall af landsframleiðslu á síðustu árum. Þó að kostnaður 
við opinbera þjónustu á borð við leikskóla hafi aukist mikið hefur fremur 
verið lögð áhersla á að draga úr gjaldheimtu á íbúa. Þjónustugjöld hafa 
lækkað sem hlutfall af landsframleiðslu frá því fyrir síðustu aldamót, mest 
frá árinu 2018. Ef þjónustugjöld yrðu aukin að því marki að þau yrðu sama 
hlutfall af landsframleiðslu og þau voru að meðaltali árin 2009-2019 yrði 
tekjuaukinn samtals 4 ma.kr. 
  
Í kafla 6.1.1. er fjallað um hvernig þjónustutekjur, í tilviki leikskólagjalda, 
hafa lækkað sem hlutfall af rekstrarkostnaði leikskóla. Þannig námu 
leikskólagjöld um og yfir fjórðungi af rekstrarkostnaði leikskóla fyrstu árin 
eftir aldamótin síðustu en nema nú aðeins tæplega 10% 
rekstrarkostnaðar.  
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3.6 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að veita sveitarfélögum framlög til 
jöfnunar vegna mismunandi tekjumöguleika þeirra og útgjaldaþarfa. Ýmislegt 
í ytri aðstæðum sveitarfélaganna gerir það að verkum að útgjaldaþarfir og 
tekjumöguleikar þeirra eru með mismunandi hætti og því er mikilvægt að 
til staðar sé kerfi til að jafna ólíkar ytri aðstæður þeirra. Innviðaráðherra 
hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs en honum til ráðuneytis er sjö manna 
ráðgjafarnefnd sem skipuð er til fjögurra ára að loknum 
sveitarstjórnarkosningum. 

Jöfnunarsjóður tók til starfa í núverandi mynd árið 1991 og hefur frá þeim 
tíma verið fengið aukið hlutverk. Við breytingu á verkaskiptingu ríkis og 
sveitarfélaga árið 1990 fór fram umtalsverð endurskoðun á starfsemi 
sjóðsins sem fólst í því að jöfnunarhlutverk hans var aukið til muna.  

Helstu breytingar sem gerðar hafa verið á sjóðnum frá 1990 tengjast 
yfirfærslu á grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga haustið 1996 og yfirfærslu 
á málaflokki fatlaðs fólks 1. janúar 2011.  

Síðan þá hafa sjóðnum verið falin ýmis önnur verkefni þó að þau séu ekki 
eins umfangsmikil og fyrrnefndar yfirfærslur.  

Árið 1995 hófu sveitarfélögin að greiða húsaleigubætur og var sjóðnum 
falið að koma kostnaðarhlutdeild ríkisins í þeim greiðslum til skila til 
sveitarfélaganna.  

Fyrsta ár yfirfærslu grunnskólans árið 1996 fékk sjóðurinn bein framlög frá 
ríki til úthlutunar til sveitarfélaga svo að þau gætu staðið undir lögbundnu 
hlutverki sínu á því rekstrarári. Á árinu 1997 breyttust tekjur sjóðsins vegna 
yfirfærslu grunnskólans með þeim hætti að sjóðurinn fékk 0,77% hlutdeild 
af útsvarsstofni sveitarfélaga.  

Á árinu 1997 var sjóðnum falið að koma að einsetningu grunnskólans allt 
til ársins 2004 og var um 3 ma.kr. veitt til einsetningarinnar á tímabilinu í 
gegnum Jöfnunarsjóð. 

Þann 1. janúar 2001 var gerð sú breyting að álagningarstofn fasteignaskatts 
á landsbyggðinni varð fasteignamat en ekki framreiknaður stofn Reykjavíkur 
eins og verið hafði. Við það urðu sveitarfélögin á landsbyggðinni fyrir 
umtalsverðum tekjumissi og var Jöfnunarsjóði falið að koma framlagi frá 
ríki til skila til sveitarfélaga vegna tekjutapsins.  

Þann 1. janúar 2011 tóku sveitarfélögin við rekstri málaflokks fatlaðs fólks 
og var sjóðnum þá falið umfangsmikið hlutverk vegna jöfnunaraðgerða í 
málaflokknum. Heimild sveitarfélaga til útsvarsálagningar var hækkuð um 
0,99% sem renna til Jöfnunarsjóðs til að standa undir framlögum til 
sveitarfélaga vegna reksturs málaflokksins. Jafnframt var stofnaður 

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=ee290d90-4214-11e7-941a-005056bc530c
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sérstakur sjóður, Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, sem hefur 
það hlutverk að jafna aðstöðu sveitarfélaga við uppbyggingu eða breytingar 
á fasteignum sem nýttar eru í þjónustu við fatlað fólk með miklar 
stuðningsþarfir. Áætlaðar heildartekjur sjóðsins á árinu 2022 eru 60,5 ma. 
kr. Framlag úr ríkissjóði er áætlað 23,2 ma.kr. Áætlaðar tekjur vegna 
hlutdeildar sjóðsins í útsvari vegna reksturs grunnskóla nema 15,2 ma.kr. 
og vegna reksturs þjónustu við fatlað fólk 19,5 ma.kr.   

Flest sveitarfélög fá framlög úr sjóðnum, en framlag á íbúa er mun hærra 
til minni sveitarfélaga. Má það rekja til þess að fámennari sveitarfélög reka 
í flestum tilfellum mun óhagkvæmari rekstrareiningar á borð við fámenna 
grunnskóla en stærri sveitarfélög. Þá erum meðaltekjur íbúa þeirra í 
mörgum tilfellum mun lægri en þeirra sem stærri eru.  

Regluverk sjóðsins tekur mið af þeim veruleika sem lýst er hér að ofan 
og stuðlar sjóðurinn að því að veita sveitarfélögum fjármagn til að standa 
straum af rekstri lögbundinna verkefna með hliðsjón af mismunandi 
tekjumöguleikum og útgjaldaþörf. 

Tekjur Jöfnunarsjóðs eru með eftirfarandi hætti: 

• Í fyrsta lagi framlag úr ríkissjóði sem nemur 2,111% af innheimtum 
skatttekjum og tryggingagjöldum ríkissjóðs. Þar af rennur fjárhæð er 
nemur 0,235% af innheimtum skatttekjum til málefna fatlaðs fólks. 
Jafnframt fær sjóðurinn árlegt framlag úr ríkissjóði sem nemur 0,264% 
af álagningarstofni útsvars næstliðins tekjuárs.  

• Í öðru lagi hlutdeild í útsvarstekjum sveitarfélaga af álagningarstofni 
útsvars: 0,77% til jöfnunar vegna reksturs grunnskóla og 0,99% til 
jöfnunar vegna málefna fatlaðs fólks.  
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• Í þriðja lagi bein framlög úr ríkissjóði vegna tiltekinna verkefna s.s. 
vegna tónlistarfræðslu, lengdrar viðveru fatlaðra nemenda og frá 
félagsmálaráðuneytinu vegna samþættingar þjónustu sveitarfélaga í þágu 

barna. Jafnframt fær sjóðurinn vaxtatekjur.  
Tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er ráðstafað sem hér segir: 

• Til greiðslu bundinna framlaga, svo sem til Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, landshlutasamtaka sveitarfélaga o.fl. 

• Til greiðslu sérstakra framlaga, en þar er veigamest framlag til jöfnunar 
á tekjutapi vegna fasteignaskatts, en þar falla einnig undir framlög vegna 
sameiningar og fjárhagserfiðleika sveitarfélaga og fleira. 

• Til greiðslu jöfnunarframlaga: annars vegar útgjaldajöfnunarframlags og 
hins vegar tekjujöfnunarframlaga. 

• Til greiðslu jöfnunarframlaga vegna reksturs grunnskóla. 
• Til greiðslu jöfnunarframlaga vegna þjónustu við fatlað fólk. 
Að meðaltali skiptust jöfnunarframlög á árunum 2015-2021 þannig að 35,5% 
þeirra var varið til þjónustu við fatlað fólk, 24,0% til reksturs grunnskóla 
og 23,0% til útgjalda- og tekjujöfnunarframlaga. Framlög vegna þjónustu 
við fatlað fólk hafa vaxið sem hlutfall af heildarframlögum sjóðsins úr 31,6% 
árið 2015 upp í 36,5% árið 2021. 
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Mynd 11. Samsetning tekna Jöfnunarsjóðs (án fjármagnstekna) árið 2021. 



Endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga 

 34 

September 2022 

Mynd 12. Framlög Jöfnunarsjóðs eftir tegund 2015-2021. 

 
Framlög Jöfnunarsjóðs hafa verið hlutfallslega stærri hluti tekna fámennari 
sveitarfélaga en fjölmennari. Framlög eru einnig misjöfn eftir landshlutum. 
Vægi tekna sjóðsins getur verið frá því að vera undir 2% heildartekna 
sveitarfélags til þess að nema yfir helmingi þeirra. 

Ef frá eru talin framlög vegna þjónustu við fatlað fólk var meðalframlag úr 
Jöfnunarsjóði á hvern íbúa landsins árin 2015-2021 tæplega 98 þús. kr. á 
verðlagi ársins 2021. Það meðaltal er eðli málsins samkvæmt ekki mjög 
lýsandi fyrir einstök sveitarfélög. 

3.7 Tekjur á íbúa 
Tekjur sveitarfélaga á íbúa á landinu öllu námu um 1,0 m.kr. árið 2020. Á 
mynd 13 sjást tekjur á íbúa eftir sveitarfélagi og flokki raðað eftir íbúafjölda. 
Þar sést meðal annars hvernig framlög jöfnunarsjóðs jafna tekjur 
sveitarfélaga um landið með tilliti til þess að fámennari sveitarfélög hafa 
að jafnaði hærri útgjaldaþörf á íbúa vegna reksturs óhagkvæmari 
rekstrareininga, t.a.m. fámennra skóla. 
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Mynd 13. Tekjur sveitarfélaga eftir íbúafjölda árið 2021. 
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3.8 Þróun tekjustofna með tilliti til hagsveiflunnar 
 

Í þessum kafla verður þróun tekjustofna sveitarfélaga skoðuð með tilliti til 
hagsveiflunnar. (ATH. Þetta eru hagstofutölur en annars staðar í skýrslunni 
er miðað við rekstrarreikninga.) 

Mynd 14. Heildartekjur sveitarfélaga, vöxtur milli ára. 

 
Á mynd 14 er raunvöxtur heildartekna sveitarfélaga milli ára sýndur ásamt 
meðalvexti fyrir tímabilið 1998-2021. Að meðaltali hafa heildartekjur 
sveitarfélaga vaxið um 2,7% á ári. Á myndinni sést tekjufall sveitarfélaga í 
hruninu glögglega, en jafnframt sést að tekjulækkunin var mun minni miðað 
við meðalvöxt í Covid-kreppunni. 

Til þess að varpa frekara ljósi á þetta er í töflu 1 sýnd breyting á 
tekjustofnum 2008-2010 annars vegar og 2020 hins vegar samanborið við 
verga landsframleiðslu. Myndrænan samanburð er einnig að finna á mynd 
16. Árin 2008-2010 dróst landsframleiðsla saman um 15,4% sem frávik frá 
2,7% meðalvexti á ári. Útsvarsstofn lækkaði mun meira sem frávik frá 
meðalvexti eða um 25,8%. Fasteignaskattstofn varð hins vegar lítillega 
minni en landsframleiðsla eða um 12,6% sem frávik frá meðalvexti. 
Þjónustutekjur og aðrar tekjur lækkuðu mest sem frávik frá meðalvexti eða 
um 31,5%. Framlög Jöfnunarsjóðs lækkuðu um 26,3% þegar búið er að 
leiðrétta fyrir breytingum á hlutverki sjóðsins svo og aukaframlögum úr 
ríkissjóði. 
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Tafla 1. Samanburður á kreppum, frávik m.v. meðalvöxt. 
 

Meðalvöxtur 
á ári 

Lækkun 2008-2010, 
frávik m.v. 
meðalvöxt 

Lækkun 2020, 
frávik m.v. 
meðalvöxt 

Landsframleiðsla 2,7% -15,4% -9,8% 

Útsvarsstofn 3,2% -25,8% -1,8% 

Fasteignaskattstofn* 3,0% -12,6% 1,9% 

Þjónustutekjur / 
aðrar tekjur 

2,0% -31,5% -7,4% 

Jöfnunarsjóður 2,9% -26,3% -7,7% 
Notuð eru gögn frá tímabilinu 1998-2021. *Gögn um fasteignaskattstofn eru vegna áranna 2006-2021. A-, B- 
og C-flokkur eru vegnir saman miðað við hámarksálagningu. Jöfnunarsjóður er leiðréttur fyrir breytingum á 
hlutverki svo og aukaframlögum ríkissjóðs í gegnum árin. 

Þrátt fyrir að landsframleiðsla hafi dregist saman um tæp 10% árið 2020 
sem frávik frá meðalvexti var höggið hvað alla tekjustofna sveitarfélaga 
snertir mun mildara. Þannig dróst útsvarsstofn aðeins saman um 1,8% 
samanborið við meðalvöxt og fasteignaskattur hækkaði um 1,9% umfram 
meðalvöxt. Þjónustutekjur og aðrar tekjur lækkuðu meira eða um 7,4% 
m.v. 2,0% meðalvöxt. Framlög Jöfnunarsjóðs lækkuðu mest eða um 7,7% 
sem frávik frá meðalvexti en búið er að leiðrétta fyrir því aukaframlagi sem 
kom úr ríkissjóði vegna fjárhagslegra áhrifa faraldursins. 

Hafa verður í huga að hér er sveitarstjórnarstigið skoðað sem ein heild en 
auðvitað komu þessar hagsveiflur misjafnlega við einstaka sveitarfélög, 
enda geta hagsveiflur um landið almennt verið ólíkar.  
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3.9 Samanburður við önnur Norðurlönd 
Í norrænum samanburði er umfang sveitarstjórnarstigsins lægst sem hlutfall 
af landsframleiðslu á Íslandi. Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð skiptast 
verkefni hins opinbera niður á þrjú stjórnsýslustig: ríki, héruð/fylki og 
sveitarfélög. Héruð eða fylki fara með stóra málaflokka sem varða heila 
landshluta. Í Danmörku og Svíþjóð fara þau t.a.m. með rekstur sjúkrahúsa. 
Ríkisframlög eru áberandi stærri hluti heildartekna sveitarstjórnarstigsins 
annars staðar á Norðurlöndum en hér á landi og þar af leiðandi er hlutfall 
eiginaflafjár sveitarfélaga hlutfallslega hæst á Íslandi. 

Tekjustofnar sveitarstjórnarstigs annarra norrænu ríkjanna eru eftirfarandi: 

• Tekjuskattur einstaklinga er tekjustofn á öllum Norðurlöndunum. 
• Tekjuskattur fyrirtækja er lagður á í Danmörku og Finnlandi. 
• Ekki er þak á álagningarhlutfalli útsvars í Danmörku, Svíþjóð og 

Finnlandi. Hámark og lágmark er á álagningarhlutfalli útsvars á Íslandi 
en eitt álagningarhlutfall er í Noregi. 

• Auðlindaskattur af raforkuframleiðslu vatnsaflsvirkjana er eingöngu lagður 
á í Noregi.  

• Fasteignaskattur er tekjustofn sveitarfélaga á öllum Norðurlöndunum að 
Svíþjóð undanskilinni. 

• Þjónustutekjur eru mjög mismunandi enda greiðslur fyrir veitta þjónustu. 
• Ríkisframlög eru mismunandi en oftast beinar greiðslur af fjárlögum til 

sveitarfélaga. 
• Greiðslur úr jöfnunarkerfi sveitarfélaga eru fjármagnaðar á mismunandi 

hátt.  
• Markvisst eftirlit er með því að greiðslur fylgi með nýjum eða breyttum 

verkefnum sveitarfélaga. 
• Sveitarstjórnarstigið er mikilvægur hluti af opinberri hagstjórn á öllum 

Norðurlöndunum, þó mismikill. 
Sé hlutfallslegt vægi ríkisframlaga í heildartekjum sveitarfélaga á öðrum 
Norðurlöndum skoðað kemur í ljós að hlutur þeirra er lægstur á Íslandi 
eins og sjá má á mynd um hlutfallslega skiptingu heildartekna sveitarfélaga 
á Norðurlöndum. Mestu munar að umfangsmikil verkefni heyra gjarnan 
undir héruð/fylki í Danmörku, Svíþjóð og Noregi.  
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Einkum er hægt að draga fram tvö atriði sem skilja íslenska jöfnunarkerfið 
frá hinum norrænu.  

• Í fyrsta lagi að í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er það fjármagn sem 
varið er til jöfnunar ákvarðað á grundvelli árlegra samningaviðræðna 
ríkis og sveitarfélaga.  

• Í öðru lagi að í danska, sænska og að einhverju leyti í finnska 
jöfnunarkerfinu greiða sveitarfélög til kerfisins. Þau sveitarfélög sem hafa 
háar tekjur greiða ýmist í hlutfalli við önnur sveitarfélög eða miðað við 
útgjaldaþörf. Í Finnlandi greiða þau sveitarfélög til jöfnunarkerfisins sem 
ekki sinna einstökum verkefnum.  

3.10  Sérkenni íslenskra sveitarfélaga í alþjóðlegum 
samanburði 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur bent á að í samanburði  við 
sveitarfélög í öðrum ríkjum, einkum þeim norrænu, koma séreinkenni hinna 
íslensku vel í ljós.  

• Smæðin. Miðstærð sveitarfélaga er 950 íbúar og í 7 sveitarfélögum búa 
færri en 100 íbúar. 

• Með ríkar skyldur. Þrátt fyrir smæðina eru íslenskum sveitarfélögum 
falin margvísleg verkefni, næstum eins mikil og annars staðar á 
Norðurlöndum. Hafa þarf í huga að norræna fyrirkomulagið er einstakt 
í heiminum hvað varðar víðfeðm verkefni.  

Mynd 15. Hlutfallsleg skipting tekna sveitarstjórnarstigs á Norðurlöndum. 
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• Fáir og staðbundnir tekjustofnar. Íslensk sveitarfélög reiða sig í mun 
meira mæli en annars staðar á staðbundna skattstofna; útsvar og 
fasteignaskatta. Hlutur ríkisframlaga er mun minni en annars staðar á 
Norðurlöndum og raunar í heiminum.  

• Áhættusamur rekstur. Ísland er hálaunahagkerfi sem er undirorpið 
miklum sveiflum sem smá sveitarfélög þurfa að glíma við. 

• Skuldir. Íslensk sveitarfélög bera miklar skuldir í samanburði við hin 
norrænu. 

Þegar staða sveitarfélaga á Íslandi er skoðuð í samanburði Local Autonomy 
Index sem tekur til 39 ríkja og sjö vídda, s.s. fjármála, lagalegrar stöðu, 
fjölda verkefna, aðgengi að stjórnvöldum ríkis, sjálfstjórnar yfir verkefnum 
o.fl. kemur í ljós að:  

• Ísland er meðal ríkja þar sem sveitarfélög eru með hvað mesta 
sjálfstjórn. Það er þriðja í röðinni á eftir svissneskum og sænskum 
sveitarfélögum. Danmörk er í 4. sæti en Noregur í 8. sæti.   

• Mat á sjálfstjórn yfir fjármálum tekur til þriggja þátta: forræði yfir 
skattlagningu, heimild til lántöku og umfangs og eðlis framlaga frá 
ríkinu.  

• Á þessum kvarða eru íslensk sveitarfélög í 6. sæti meðal 39 ríkja. 
Forræði yfir skattlagningu (hámark og lágmark álagningar) er fyrst og 
fremst sá þáttur sem dregur íslensk sveitarfélög niður. 
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4. Breytingar á Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga 

Síðan Jöfnunarsjóður sveitarfélaga tók til starfa í núverandi mynd árið 1990 
hafa orðið miklar breytingar á sveitarfélagaskipan. Þá voru sveitarfélögin 
204 en eru nú 64, þar af eru 10 sveitarfélög með íbúafjölda undir 250 og 
29 með færri íbúa en eitt þúsund. 

Jöfnunarsjóði hafa verið falin mörg og ólík verkefni frá því að hann tók til 
starfa í núverandi mynd. Það hefur leitt til þess að skipulag hans er flókið 
og jafnframt hafa reglur um mörg helstu framlög sjóðsins tekið litlum 
breytingum í áranna rás. Því er fullt tilefni til að einfalda regluverk sjóðsins 
og gera það aðgengilegra og skiljanlegra fyrir sveitarstjórnarmenn og 
almenning.  

Þegar úthlutun framlaga Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er skoðuð kemur í ljós 
að bæta má gæði jöfnunarinnar þar sem tiltekin sveitarfélög fá of há 
framlög úr sjóðnum miðað við útgjaldaþarfir og styrk tekjustofna. Skoðun 
á úthlutun framlaga bendir jafnframt til ójafnræðis milli sveitarfélaga sem 
eru sambærilegrar gerðar. Enn fremur má benda á að einstakar breytur 
útgjaldajöfnunarframlaga sjóðsins endurspegla verr en áður útgjaldaþarfir 
sumra sveitarfélaga. 

Þá má gera ráð fyrir því að sveitarfélögum muni fækka enn frekar á næstu 
árum og því mikilvægt að sjóðurinn taki mið af þeirri þróun. Þá er áríðandi 
að sjóðurinn styðji betur við þau sveitarfélög sem teljast í millistærð miðað 
við núverandi skipan sem og framtíðarskipan kerfisins. Þau sveitarfélög 
sem tilheyra þessum hópi eru oftar en ekki sveitarfélög sem hafa sameinast 
á undanförnum áratugum og eru í mörgum tilfellum með marga 
þéttbýliskjarna og flóknar útgjaldaþarfir. Þróun sjóðsins í þessa veru mun 
því stuðla að fjárhagslegri sjálfbærni að teknu tilliti til íbúafjölda. Eftir sem 
áður mun sjóðurinn líta til sérstakra byggðasjónarmiða við mótun 
regluverksins til framtíðar og taka mið af sérstökum aðstæðum 
sveitarfélaga.    

Nýmæli á sviði sveitarstjórnarmála er þingsályktunartillaga um 
stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga árin 2019-2033 sem 
samþykkt var í byrjun árs 2020. Stefnunni fylgir aðgerðaráætlun sem hefur 
það að meginmarkmiði að stuðla að eflingu sveitarstjórnarstigsins og 
viðleitni til að efla sjálfbærni sveitarfélaga til að þeim sé unnt að bæta 
þjónustu við íbúa sína. Verði þessum markmiðum náð verða sveitarfélögin 
mun betur í stakk búin til að mæta síbreytilegum samfélagslegum 
áskorunum og auknum kröfum sem gerðar verða til þeirra. Mikilvægt er að 
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Jöfnunarsjóður fylgi þeirri þróun sem verður á sveitarstjórnarstiginu og 
aðlagi regluverk sitt að þeim breytingum sem þar verða. 

Samantekið má segja að meginmarkmið breytinga á regluverki 
Jöfnunarsjóðs séu því:  

• Einföldun á jöfnunarkerfinu.  
• Aukið gagnsæi og gæði jöfnunar. 
• Að sjóðurinn fylgi þeim breytingum sem orðið hafa á 

sveitarstjórnarstiginu og móti það til framtíðar í stað þess að styðja við 
það kerfi sem áður var.  

• Stuðningur/hvati við sameiningu sveitarfélaga og þau sveitarfélög sem 
hafa sameinast. 

• Byggðasjónarmiðum verði áfram haldið á lofti. 
• Að sveitarfélögum verði gert kleift að standast áskoranir um fjárhagslega 

sjálfbærni.  
• Styðja betur við sveitarfélög sem teljast vera í millistærð og þau 

sveitarfélög sem hafa fleiri en einn þéttbýliskjarna.  
Með ofangreind markmið að leiðarljósi hefur verið þróað nýtt jöfnunarlíkan 
sem tekið gæti við hlutverki fjögurra núverandi framlaga; tekjujöfnunar-, 
útgjaldajöfnunar-, fasteignaskatts- og almenns grunnskólaframlags.  

Nýtt líkan er útskýrt nánar í viðauka um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga en þar 
er einnig sett fram sviðsmynd sem sýnir mögulegar stillingar, breytur og 
niðurstöður úr nýju líkani sjóðsins. Í viðaukanum er enn fremur fjallað um 
mögulegar minni breytingar og leiðréttingar sem hægt væri að gera á 
núverandi kerfi. 
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5. Fjárhagsleg sjálfbærni 

Í þessum kafla er fjallað um fjárhagslega sjálfbærni sveitarfélaga og þær 
áskoranir sem tengjast því að þjónusta við íbúana verði sem best tryggð. 

5.1 Stefna ríkisins í málefnum sveitarfélaga 
Stefna ríkisins í málefnum sveitarfélaga er sett fram í þingsályktun nr. 
21/150 sem samþykkt var í janúar 2020. Þar er kveðið á um að sjálfbærni 
verði leiðarljós stefnumörkunar fyrir sveitarstjórnarstigið. Í því sambandi þurfi 
að tryggja fjárhagslega og rekstrarlega getu einstakra sveitarfélaga til að 
standa til lengri tíma undir lögbundinni þjónustu við íbúana, 
innviðauppbyggingu og öðrum brýnum viðfangsefnum nærsamfélagsins. 
Fjármögnun sveitarstjórnarstigsins stuðli að hagkvæmu skipulagi þess og 
góðri nýtingu opinberra fjármuna. 

Eitt af verkefnismarkmiðum stefnumótunarinnar er að styrkja tekjustofna 
sveitarfélaga og tryggja fjárhagslega sjálfbærni þeirra. 

5.2 Um sjálfbærni sveitarfélaga 
Sjálfbærni sveitarfélaga er hægt að skoða frá nokkrum sjónarhornum. Eitt 
þeirra tekur mið af frumjöfnuði, en í því samhengi teljast sveitarfélög 
sjálfbær til langs tíma ef núvirði frumjafnaðar er jafnt eða umfram 
skuldastöðu á viðmiðunartíma. Frumjöfnuður er skilgreindur sem mismunur 
tekna og gjalda sveitarfélaga, þ.m.t. fjárfestingarútgjöld, en að undanskildum 
fjármagnstekjum og -gjöldum og liðum sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi. 
Frumjöfnuður sýnir því þá fjármuni sem sveitarfélög hafa aflögu til að greiða 
af skuldum.  

Í lögum um opinber fjármál er sjálfbærni skilgreind þannig að opinberar 
skuldbindingar séu viðráðanlegar til skemmri og lengri tíma og leggi ekki 
ósanngjarnar byrðar á komandi kynslóðir. Sjálfbærni er því í 
grundvallaratriðum mælikvarði á hvort sveitarfélag á fyrir skuldum sínum 
og skuldbindingum.  

Þá eru skuldaregla og jafnvægisregla sem fram koma í sveitarstjórnarlögum 
í raun reglur um sjálfbærniviðmið. Um skuldaregluna gildir að skuldaviðmið 
sé ekki hærra en 150% af tekjum. Jafnvægisreglan segir að samanlögð 
heildarútgjöld á þriggja ára tímabili skuli ekki vera hærri en samanlagðar 
tekjur. Í skýringum við 3. gr. lagafrumvarpsins segir: „Frumvarpið byggist 
á þeirri forsendu að skipulag og starfsaðstæður sveitarfélaganna séu með 
þeim hætti að þau geti sjálf borið ábyrgð á framkvæmd verkefna sem þeim 
er falið að sinna. Í þessu felst að frumvarpið byggist á því að sveitarfélögin 
séu sjálfbær, bæði faglega og rekstrarlega.“ 
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Enn önnur túlkun getur verið að fjárhagsleg sjálfbærni felist í því að þróun 
skulda sé ekki hömlulaus og úr takti við tekjur, m.ö.o. að hlutfallið á milli 
skulda og tekna haldist stöðugt eða lækki yfir tíma. Þá getur þróun vaxta 
haft talsverð áhrif svo og þróun mikilvægra gjaldaliða.   

5.3 Staða og horfur í opinberum fjármálum 
Nefndin fór yfir gögn sem unnin hafa verið í tengslum við stöðu og horfur 
í opinberum fjármálum.   

5.3.1  Almennt um horfur í opinberum fjármálum 

Í fjármálaáætlun fyrir árin 2023 til 2027 er fjallað um fjármál hins opinbera, 
þ.e. ríkis og sveitarfélaga. Þar kemur fram að stefnt sé að því að draga 
jafnt og þétt úr hallarekstri á komandi árum og stöðva hækkun 
skuldahlutfalls fyrir árslok 2026. Gert er ráð fyrir að halli á rekstri hins 
opinbera verði að hámarki um 35 ma.kr. eða 0,7% af VLF árið 2027.  
 
Gangi sú þróun eftir er áætlað að frumjöfnuður hins opinbera verði orðinn 
jákvæður á síðari hluta tímabilsins. Hvað skuldir hins opinbera varðar er 
gert ráð fyrir að hækkun skulda stöðvist sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu árið 2026 og er það í samræmi við fjármálastefnu.  
 
Samkvæmt þessu þarf að bæta afkomu hins opinbera um 9 ma.kr. á ári 
frá og með árinu 2024 eða 36 ma.kr. uppsafnað til ársins 2027. Þetta er 
sett fram með fyrirvara um þann efnahagsbata sem gæti orðið umfram 
spár. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að þessar ráðstafanir komi að fullu 
fram hjá ríkissjóði en að ekki verði þörf fyrir sérstakar ráðstafanir hjá 
sveitarfélögum.  

5.3.2  Þróun tekna hins opinbera á tímum heimsfaraldurs 

Í fjármálaáætlun 2023 til 2027 er bent á að mótvægisaðgerðir stjórnvalda 
hafi ásamt sjálfvirkum sveiflujöfnurum átt sinn þátt í því að hagkerfið hefur 
dregist minna saman en óttast var í upphafi. Þar hafi ríkissjóður borið 
hitann og þungan af efnahagsaðgerðum og hafi þar með hlíft og varið 
sveitarfélögin gegn þeirri efnahagsdýfu sem heimsfaraldurinn leiddi af sér. 
Tekjur sveitarfélaga héldu áfram að vaxa og rekja má það til sterks 
útsvarsstofns og hækkunar fasteignaverðs sem endurspeglast í hærri 
fasteignasköttum.  
 
Tekjur sveitarfélaga héldu sér því mun betur í gegnum faraldurinn en 
upphaflega var óttast. Þannig hækkuðu þær um tæp 6% árið 2020 frá 
fyrra ári, en tekjur ríkissjóðs lækkuðu aftur á móti um tæp 6%. 
Efnahagslegar mótvægisaðgerðir stjórnvalda hafa m.a. átt sinn þátt í því 
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að útsvarsstofninn hélt sér eins vel og raun bar vitni og tekjur sveitarfélaga 
jukust umfram áætlanir. 

5.3.3  Sameiginleg stefnumörkun ríkis og sveitarfélaga 

Á grundvelli laga um opinber fjármál eiga ríki og sveitarfélög í formlegu 
samstarfi um fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Í samkomulagi sem gert 
var í tengslum við fjármálaáætlun 2023 til 2027 sammælast ríki og 
sveitarfélög um efnahagslegar forsendur og hagstjórnarleg markmið sem 
ná yfir gildistíma fjármálaáætlunar. Þau felast annars vegar í því að stutt 
verði við verðstöðugleika og hins vegar að fjárhagslegur styrkur hins 
opinbera eftir mikinn hallarekstur og skuldaaukningu verði endurheimtur. 
Ríki og sveitarfélög munu því leitast við að haga útgjalda- og skattastefnu 
sinni á þann veg að hún verði ekki þensluhvetjandi. 

5.3.4  Horfur í búskap sveitarfélaga skv. fjármálaáætlun 

Þótt afkomuhalli sveitarfélaga væri verulegur árið 2020, eða 26,5 ma.kr. 
sem svarar til 0,9% af VLF, var niðurstaðan betri en sveitarfélögin höfðu 
óttast, m.a. vegna hærri tekna. Bráðabirgðatölur Hagstofu Íslands um 
afkomu 2021 benda til þess að heildarafkoman verði einnig betri en gert 
var ráð fyrir. Bæði jukust tekjur ársins 2021 en einnig rekstrarútgjöld, sér 
í lagi vegna meiri launakostnaðar sem jókst um tæp 11% frá fyrra ári. Halli 
á heildarafkomu sveitarfélaga var þó verulegur bæði þessi ár og sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu hefur hann ekki verið meiri síðan í 
bankahruninu. 
 
Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að staða sveitarfélaga verði betri árin 2022 
og 2023 en áður hafði verið áætlað. Þessi betri afkoma hefur þau áhrif á 
lánsfjárþörf sveitarfélaga og skuldastöðu að það næst að stöðva 
skuldasöfnun fyrir árslok 2026. Gangi forsendur fjármálaáætlunarinnar eftir 
er því ekki útlit fyrir að grípa þurfi til sérstakra ráðstafana af hálfu 
sveitarfélaga til að skuldasöfnun þeirra stöðvist. „Raskist á hinn bóginn 
afkomuþróunin á þann veg að útlit verður fyrir að sveitarfélög nái ekki því 
markmiði að skuldasöfnun stöðvist þá taki aðilar upp viðræður um til hvaða 
ráðstafana sveitarfélögin þurfi að grípa í því skyni eins og 11. gr. laga um 
opinber fjármál gera ráð fyrir,“ eins og segir í fjármálaáætlun 2023 til 2027. 

5.4 Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga 
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (EFS) fylgist með fjármálum 
sveitarfélaga og fer yfir ársreikninga þeirra og fjárhagsáætlanir. Jafnframt 
óskar nefndin eftir útkomuspá frá sveitarfélögum í nóvember á hverju ári. 
Í umfjölluninni hér að neðan er miðað við A-hluta sveitarfélaga.  
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Rekstrarniðurstaða A-hlutans var jákvæð fyrir árin 2016-2019 og var 
afkoman á bilinu 3-4,6% í hlutfalli við heildartekjur. Á árinu 2015 voru 
gerðar breytingar á forsendum lífeyrisskuldbindinga sem leiddu til þess að 
gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga hjá Reykjavíkurborg varð 12,3 ma.kr. hærri 
en áætlun gerði ráð fyrir. Á myndinni er búið að leiðrétta fyrir þessari 
hækkun hjá Reykjavíkurborg. Síðustu tvö ár hefur rekstur sveitarfélaga verið 
þungur sem sést á neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Fjárhagsáætlanir fyrir árið 
2022 gera ráð fyrir að afkoman verði einnig neikvæð en þriggja ára áætlanir 
gera ráð fyrir betri afkomu. 

Veltufé frá rekstri sýnir þá fjármuni sem eru til ráðstöfunar í fjárfestingar 
og afborganir lána. Í hlutfalli við tekjur var veltufé frá rekstri viðunandi fyrir 
tímabilið 2015-2019 en lækkar síðan og samkvæmt útkomuspá 2021 var 
hlutfallið um 2%. Þriggja ára áætlanir gera ráð fyrir að hlutfallið hækki 
samhliða betri afkomu sveitarfélaga.  
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Mynd 16. Rekstrarniðurstaða og veltufé frá rekstri í hlutfalli við heildartekjur. 
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Á tímabilinu 2015 til 2019 hækkuðu laun hjá hinu opinbera í takt við 
almenna markaðinn. En 2020 og þó ennfremur árið 2021 hækkuðu laun 
starfsmanna sveitarfélaga verulega umfram hækkun á almennum markaði. 
Í lífskjarasamningnum var samið um krónutöluhækkun launa, meiri hækkun 
á taxta en laun umfram taxta. Meðallaun eru talsvert lægri hjá 
sveitarfélögum en bæði á almennum markaði og hjá ríkinu. Laun umfram 
taxta eru fátíð og því var hækkun launa samkvæmt lífskjarasamningi hvað 
mest hjá sveitarfélögum.  

Launahækkanir og fjölgun starfsmanna höfðu í för með sér að laun og 
tengd gjöld hækkuðu sem hlutfall af heildartekjum úr 51,8% á árinu 2018 
í 57,6% á árinu 2021. 
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Mynd 17. Þróun launakostnaðar ríkis og sveitarfélaga samanborið við almenna 

launavísitölu. 
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Frá árinu 2015 hefur skuldaviðmiðið lækkað, sér í lagi á árunum 2016 og 
2018. 

Á árunum 2020-2021 aukast skuldir og á sama tíma lækkar veltufé frá 
rekstri milli ára og samkvæmt ársreikningum 2021 er hlutfall veltufjár frá 
rekstri aðeins um 3,8%, sem stendur vart undir afborgunum og 
fjárfestingum. Fjárfestingar eru þar af leiðandi fjármagnaðar með nýjum 
lántökum sem hækka skuldirnar. Heimsfaraldur Covid-19 og aukinn 
launakostnaður (þ.á m. vegna málefna fatlaðs fólks) hafa haft afgerandi 
áhrif á skuldir. Gert er ráð fyrir í áætlunum að skuldaviðmið hækki á 
tímabilinu 2022-2024 samhliða auknum fjárfestingum. Rétt er hér að geta 
þess að fjármálareglum sveitarstjórnarlaga var vikið til hliðar út árið 2025.  

Helstu lykiltölur úr ársreikningum sveitarfélaga hvað A-hluta sveitarsjóða 
varðar fyrir árið 2021 eru: 

• Rekstrarafgangur var neikvæður um 8,8 ma.kr. árið 2021 sem er því 
sem næst sama tala og árið áður. Í hlutfalli við tekjur var hallinn 2,2%, 
en 2,4% árið á undan. 

• Tekjur A-hlutans hækkuðu um 9,6% og gjöld aðeins minna eða um 
8,8%. 

• Laun og launatengd gjöld hækkuðu um 10%, en um 9,8% að viðbættum 
breytingum lífeyrisskuldbindinga. 
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• Skuldir og skuldbindingar A-hluta jukust um 10,2% og hækkuðu sem 
hlutfall af tekjum úr 111% í 112%. 

• Rekstur A-hluta skilaði veltufé sem nam 3,8% af tekjum árið 2021, en 
árið áður var hlutfallið aðeins hærra eða 4,9%. Veltufé nam því um 
15,5 ma.kr. sem er 14% lækkun frá fyrra ári. 

• Fjárfestingar A-hluta voru tæplega 43 ma. kr. árið 2021 og voru þær 
svipaðar árið á undan. Til fjárfestinga var varið 10,6% af tekjum árið 
2021 og 11,5% 2020. 

5.4.1  Fjárhagsleg sjálfbærni samkvæmt viðmiðum EFS 

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur sett fram ákveðin 
lágmarksviðmið fyrir nokkrar kennitölur sem miða að því að sveitarfélög 
standist jafnvægis- og skuldareglu sveitarfélaga. Viðmiðin byggjast á 
mismunandi skuldahlutfalli og veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur. Til 
viðmiðunar þarf veltufé frá rekstri fyrir A- og B-hluta sveitarfélags að vera 
að lágmarki 5% af tekjum hjá sveitarfélagi sem er með skuldahlutfallið 
100%. Ef sveitarfélag er með skuldahlutfallið 150% þá þyrfti hlutfallið að 
vera 7,5%. Í báðum tilvikum er miðað við 5% raunvexti lána.  

 
Ársreikningar 2021 hafa verið skoðaðir hjá öllum sveitarfélögum með 
hliðsjón af kennitölunni veltufé frá rekstri/tekjur og athugað hversu mörg 
sveitarfélög eru undir viðmiði EFS miðað við skuldahlutfall viðkomandi 
sveitarfélags. Í ljós kemur að 30 sveitarfélög voru undir lágmarksviðmiðinu 
fyrir A-hluta. Þetta er talsverð fjölgun frá fyrri árum en 22 voru undir 
viðmiðinu árið 2020 og einungis 12 sveitarfélög voru undir viðmiðinu árið 
2019.  

Umrædd sveitarfélög eru eins misjöfn og þau eru mörg en hægt er að 
flokka þau eftir eðli vandans í annars vegar rekstrarvanda og hins vegar 
skuldavanda. Þau geta átt við rekstrarvanda að stríða sem felur einfaldlega 
í sér að tekjur duga ekki fyrir útgjöldum. Vandinn er þá annað hvort of 
lágar tekjur eða of há útgjöld. Sum þessara sveitarfélaga eru með hátt 
skuldahlutfall og þar af leiðandi með háan fjármagnskostnað og hafa lítið 
svigrúm til frekari skuldsetningar. Eðli málsins samkvæmt getur 
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rekstrarvandi leitt til skuldavanda og mögulega er hægt að flokka einhver 
sveitarfélög undir báða þessa flokka. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því af 
hverju sveitarfélög eru í rekstrarvanda en það getur m.a. stafað af breyttum 
aðstæðum og sums staðar vantar einfaldlega fleiri atvinnutækifæri til að 
auka tekjur sveitarfélagsins. 

 
Frá árinu 2019 hafa útgjöld hækkað hlutfallslega meira milli ára en tekjur 
sem er ekki sjálfbær þróun til lengdar litið. Fjárhagsáætlanir 2022-2025 
gera þó ekki ráð fyrir að þessi þróun haldi áfram, sem mun leiða af sér 
betri afkomu. Ef það á að raungerast þurfa tekjuspár fyrst og fremst að 
ganga eftir en jafnframt er nauðsynlegt að halda útgjaldaaukningu í skefjum. 
Þar munar hvað mest um launakostnað sem er að nálgast 60% af 
heildartekjum. Að auki sýna fjárhagsáætlanir aukna skuldsetningu sem 
stafar m.a. af því að verið er að auka fjárfestingar. Fjárhagsáætlanir benda 
til þess að fjárhagsstaða sveitarfélaga fari batnandi en helsta áskorunin er 
að sjá til þess að þær gangi eftir. Þó er staðan misjöfn og ákveðinn hluti 
sveitarfélaga er líklega fjárhagslega ósjálfbær.  

5.5 Sjálfbærnilíkan 
Grundvallarspurning tekjustofnanefndar um sjálfbærni var hvort og hvernig 
hægt væri að leggja mat á núverandi stöðu sveitarfélaga og framtíðarhorfur 
þeirra með fjárhagslega sjálfbærni í huga. Ráðgjafafyrirtækið Analytica hefur 
í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga unnið sjálfbærnilíkan sem 
byggist á fjárhagsgögnum sveitarfélaga. Líkaninu er ætlað að svara þeirri 
lykilspurningu hvort tekjur einstakra sveitarfélaga verði nægilega miklar til 
að standa undir eðlilegum rekstri og skuldum til lengri tíma litið − eða með 
öðrum orðum hvort rekstur og starfsemi einstakra sveitarfélaga verði 
sjálfbær.  

Rekstrarvandi
Fámenn 

sveitarfélög 

Skuldavandi Byggðavandi
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Sjálfbærnilíkaninu er ætlað að nýtast til að meta mögulegar sviðsmyndir 
fyrir sveitarfélögin, einstök og í heild eða eftir landshlutum, varðandi þróun 
á einstökum tekjustofnum.  

Í stuttu máli þá telst sveitarfélag vera fjárhagslega sjálfbært samkvæmt 
reiknilíkaninu ef frumjöfnuður er jákvæður yfir spátímabilið. Tekjur og gjöld 
eru framreiknuð til ársins 2027 og byggist útreikningur á sögulegum 
gögnum.  

Reiknilíkanið er enn í vinnslu og forsendur ráðast af þeim upplýsingum 
sem settar eru inn í það, en samkvæmt þeim gögnum sem lögð voru fyrir 
nefndina spáir reiknilíkanið því að ákveðin sveitarfélög séu fjárhagslega 
ósjálfbær m.v. óbreyttar aðstæður. Þar vaxa framreiknuð gjöld hraðar en 
tekjur og afkoman er því að versna yfir spátímann.  

Mismunandi ástæður liggja að baki hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig en í 
einhverjum tilvikum skýrist hægur tekjuvöxtur til að mynda með fækkun í 
hópi fólks á vinnufærum aldri. Hvað útgjöldin varðar þá er mikill vöxtur í 
útgjöldum til leik- og grunnskóla hjá flestum þessara sveitarfélaga en ein 
helsta ógn við sjálfbærni þeirra er aftur á móti mikill vöxtur útgjalda til 
málefna fatlaðs fólks. 

5.6 Sjálfbærni og stærð sveitarfélaga 
Stærð sveitarfélaga hefur áhrif á möguleika þeirra til fjárhagslegrar 
sjálfbærni. Margt bendir til þess að skortur sé á ýmissi þjónustu hjá minni 
sveitarfélögum og bæði fjárhagslegur og stjórnsýslulegur styrkur sé ekki 
nægur.  

Í lögum um breytingu á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga nr. 96/2021, sem innleiddi að hluta stefnumótandi áherslur 
ríkisins í málefnum sveitarstjórnarstigsins, sbr. áðurnefnda þingsályktun, 
segir: 

„Í því skyni að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til 
að annast lögbundin verkefni skal stefna að því að lágmarksíbúafjöldi 
sveitarfélags sé ekki undir 1.000.“ 

Markmiðið með fækkun sveitarfélaga er að stuðla að hagkvæmni í rekstri 
en ekki síður að styrkja stjórnsýslu þeirra, þ.m.t. fjármálastjórn. Með þessu 
skapast færi til að fjármálastjórn sveitarfélaga verði enn faglegri og miða 
fyrirliggjandi tillögur að því.  

Samkvæmt mati Vífils Karlssonar hagfræðings má áætla að fjárhagslegur 
ávinningur sem næðist með því að sameina sveitarfélög í samræmi við 
markmið sveitarstjórnarlaga nemi allt að 5 milljörðum króna. Þann ávinning 
væri hægt að nýta til að bæta fjárhagslega stöðu sveitarfélaga og auka 
enn frekar sjálfbærni þeirra til lengri tíma litið. 
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Nefndin fékk Vífil Karlsson til að vinna fyrir sig álit um ýmislegt er viðkemur 
sjálfbærni sveitarfélaga og grundvöll núverandi skipulags. Niðurstaða hans 
er sú, byggð á almennri greiningu á rekstrartölum allra sveitarfélaga, að 
án framlaga frá Jöfnunarsjóði nái sveitarfélög sem hafa færri íbúa en 4.000 
aldrei núllpunkti − þ.e. þar sem tekjur þeirra duga fyrir öllum kostnaði. 
Þarna eru auðvitað margar undantekningar eins og sveitarfélög sem hafa 
óvenjustórar fjárfestingar (álver, virkjun, mörg sumarhús) innan sinna 
landamerkja eða búa við óvenjuöflugar atvinnugreinar. 

5.7 Sveiflur í hagkerfinu 
Í greinargerð Vífils Karlssonar kemur fram að sveiflur tekna og kostnaðar 
séu ólíkar frá einu sveitarfélagi til annars. Sum sveitarfélög sem byggja á 
sjávarútvegi geta jafnvel haft hærri tekjur í hallæri á meðan önnur sem 
byggja meira á þjónustu taka krappa dýfu. Þess vegna má segja að sveiflur 
ríkisfjármála og a.m.k. sumra sveitarfélaga gangi ekki í takt og í sumum 
tilvikum séu þær minni hjá ríkinu.   

Benti Vífill á að þjónusta sveitarfélaga sé þess eðlis að ekki megi slá mikið 
af frá einu ári til annars vegna lögbundinnar þjónustu við börn og ungmenni, 
mikilvægrar félagsþjónustu o.fl. 

„Þess vegna þyrfti meiri samþættingu á milli fjármála ríkis og 
sveitarfélaga og ríkið hefði yfirumsjón með „forvarnarstarfi“ í fjármálum 
hins opinbera og byggi í haginn fyrir þau sveitarfélög sem útlit væri 
fyrir að lentu í verulegri ágjöf þegar harðnaði á dalnum. Þetta er 
sérstaklega aðkallandi í þeim tilvikum þar sem gera má ráð fyrir að 
fjármálastjórn sé að einhverju leyti ábótavant vegna manneklu. Þetta 
þyrfti ekki alltaf að fela í sér millifærslur úr ríkissjóði í suma sveitarsjóði, 
heldur gæti þetta t.d. falið í sér stofnun lögboðins varasjóðs, a.m.k. í 
tilfellum einhverra sveitarfélaga, eða einhverra annarra varúðaraðgerða.“ 
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6. Þróun málaflokka og 
sérstakar áskoranir 

Samband íslenskra sveitarfélaga tók saman umfjöllun fyrir nefndina um 
þróun í lykilmálaflokkum sveitarfélaga sem tekjustofnum er ætlað að 
fjármagna. 

6.1 Þróun tekna og gjalda málaflokka 
Rekstur sveitarfélaga er margþættur og brotinn niður í málaflokka og deildir 
sem rekin eru með misjöfnum hætti og hafa mismunandi vægi í fjárhag 
sveitarfélaga.  

Árið 2020 nam rekstur málaflokka 341,4 ma.kr. og skatttekjur 323 ma.kr. 
Reksturinn var því 105,7% af skatttekjum. Að teknu tilliti til breytinga 
lífeyrisskuldbindinga og fjármagnsliða var aðalsjóður rekinn með 15,9 ma.kr 
halla. Að teknu tilliti til millifærslna og innri viðskipta var hallinn á A-
hlutanum í heild um 8,8 ma.kr. Rekstur málaflokkanna ræður þannig mestu 

um niðurstöðu A-hluta sveitarfélaga.  

 

Fræðslu- og uppeldismál eru langstærsti málaflokkurinn og er tæplega 50% 
rekstrargjalda, félagsþjónusta er 19-20%; æskulýðs- og íþróttamál eru í 
þriðja sæti með um 10% af rekstrarkostnaði. Þessi hlutföll eru að sjálfsögðu 
eitthvað mismunandi milli sveitarfélaga en í flestum tilfellum svara þessir 
þrír málaflokkar til 70-80% rekstrarkostnaðar. 

Mynd 19. Skipting nettóútgjalda til málaflokka. 
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6.1.1  Fræðslu- og uppeldismál 

Kostnaður við grunnskólana hefur numið á bilinu 39-34% af 
heildarútgjöldum sveitarfélaga á tímabilinu 2002-2020. 

Þegar grunnskólinn var fluttur yfir til sveitarfélaga árið 1996 fylgdu tekjur 
sem fólust í hækkun útsvars og framlagi til Jöfnunarsjóðs. Tekjuaukinn sem 
yfirfærslunni fylgdi er talinn nægur til að greiða laun kennara og skólastjóra 
eins og til var ætlast. Grunnskólinn hefur hins vegar breyst gífurlega, bæði 
með setningu laga og reglugerða og stefnumótun. Starfsfólki grunnskóla 
hefur fjölgað langt umfram fjölgun nemenda sem má að einhverju leyti 
rekja til metnaðarfullrar stefnumörkunar um skóla án aðgreiningar og 
aukinnar sérkennslu og greininga. 

 

Rekstur grunnskóla hefur numið að meðaltali um 5,9% af útsvarsstofni 
undanfarinn áratug. Í undirbúningi yfirfærslunnar áætlaði KPMG að útgjöld 
sveitarfélaga vegna grunnskólans hafi numið 1,43% af útsvarsstofni fyrir 
yfirfærsluna. Sveitarfélög fengu við yfirfærsluna auknar tekjur sem námu 
2,84% af útsvarsstofni. Eins og fram kemur í töflu 2 nema útgjöld umfram 
tekjur 1,37% af útsvarsstofni. Miðað við útsvarsstofn 2020 er um að ræða 
28,8 ma.kr. Tafla 3 sýnir þróun útgjalda og tekna í samanburði við 
útsvarsstofn.   

 

 

 

Mynd 20. Útgjöld til leik- og grunnskóla á föstu verðlagi. 
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Tafla 2. Útgjöld og tekjur til reksturs grunnskóla. 

  

Hlutföll af útsvarsstofni 

Fjárhæðir 

(m.a. kr. m.v. 
útsvarsstofn 2020) 

Útgjöld (meðaltal 2011-
2020) 

5,90% 102,6 

   

Tekjur  4,53% 78,7 

Útgjöld fyrir flutning  1,43% 24,8 

Hækkun útsvars  2,07% 35,9 

Framlög úr 
Jöfnunarsjóði  

0,77% 13,4 

Útgjöld umfram tekjur 1,37% 28,8 

 

Útgjöld sveitarfélaga vegna reksturs grunnskóla námu samtals 1,28 m.kr. 
á hvert barn á grunnskólaaldri árið 2002 miðað við verðlag 2020 en þessi 
útgjöld höfðu hækkað um 66% og voru orðin 2,13 m.kr. á barn árið 2020.  

Þótt leikskólar séu ekki lögbundið verkefni sveitarfélaga eru þeir fyrir löngu 
búnir að festa sig í sessi sem ein af grunnstoðum samfélagsins. Það eru 
því aðeins allra minnstu sveitarfélögin sem starfrækja ekki leikskóla en 
gera þess í stað samninga við nærliggjandi sveitarfélög um leikskólavist 
fyrir börn. Einnig eru starfandi sjálfstæðir leikskólar, alls 44 talsins, en 
sveitarfélög gera þjónustusamninga við þessa skóla. Leikskólarnir eru 
viðurkenndir sem fræðslustofnanir og því er rekstur þeirra hluti af 
fræðslumálum sveitarfélaga.  

Rekstur leikskóla hefur orðið sífellt kostnaðarsamari þar sem 
samfélagsþróun hefur leitt til þess að bæði er hærra hlutfall barna á 
leikskólaaldri sem nýta þjónustuna, dvalartíminn er lengri á hvert barn og 
aldursviðmið hafa lækkað. Þá hefur verið lagður aukinn metnaður í faglegt 
starf í fræðslu og uppeldi sem leiðir af sér fjölgun starfsfólks, hærra hlutfall 
fagmenntaðra og þar með aukinn launakostnað. Árlegur meðalvöxtur 
útgjalda til leikskóla árin 2002-2020 var 4,7% á föstu verðlagi en til 
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grunnskóla 1,6%. Rekstrarkostnaður leikskóla jókst að meðaltali um 3,5% 
á ári en grunnskóla um 1,7%. 

Sveitarfélög hafa haldið mjög aftur af hækkunum á leikskólagjöldum sem 
hafa þess vegna hvorki fylgt eftir verðlagi eða aukinni þjónustu leikskólanna. 
Leikskólagjöld hafa oft verið dregin inn í gerð kjarasamninga þar sem 
samið hefur verið um að halda aftur af hækkunum þjónustugjalda 
sveitarfélaga. 

Rekstrarkostnaður leikskóla nam alls 58 ma.kr. árið 2020 sem gerir 2,7 
m.kr. á hvert barn. Um aldamótin 2000 námu leikskólagjöld um og yfir 
fjórðungi rekstrarkostnaðar en eru nú nær 10%. Ef leikskólagjöld næmu 
fjórðungi rekstrarkostnaðar væru árlegar tekjur sveitarfélaga um 10 ma.kr. 
meiri en raunin er.  

Með aukinni samfélagslegri vitund og meiri velmegun hefur áhugi á að 
styrkja hið félagslega net samfélagsins aukist jafnt og þétt. Þörf hafi verið 
á að styrkja félagsþjónustu og samfélagslegan stuðning við þá sem af 
einhverri ástæðu geta ekki séð sér farborða eða þurfa aðstoð við athafnir 
daglegs lífs og þá sem eiga undir högg að sækja, s.s. í barnaverndarmálum 
eða öðrum slíkum málum? sem leiða til þess að samfélagslegrar verndar 
sé þörf. Þessi þróun er að sjálfsögðu merki um sterkara og betra samfélag 
en hún kostar sitt. Félagsþjónustan hefur því verið sá útgjaldaflokkur sem 
hefur vaxið langhraðast á undanförnum árum. Sveitarfélögin hafa tekið að 
sér að veita stærsta hluta þeirrar þjónustu enda eru þau stjórnsýslustig 
nærþjónustunnar. Fyrir hrun námu útgjöld til félagsmála um 10-12% af 
skatttekjum, en eftir yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga árið 2011 
hækkaði það hlutfall í 16-18% og var um 20% árið 2020.  

Mynd 21. Leikskólagjöld sem hlutfall af rekstrarkostnaði leikskóla. 
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Að frádregnum kostnaði vegna málefna fatlaðs fólks eru útgjöld til annarra 
félagsmála sveitarfélaga á bilinu 9-11% af skatttekjum. Þetta 
kostnaðarhlutfall er að sjálfsögðu breytilegt eftir sveitarfélögum og er t.d. 
umtalsvert hærra hjá Reykjavíkurborg og Akureyrarbæ en öðrum 
sveitarfélögum.  

6.1.2  Málefni fatlaðs fólks 

Í tillögum um breytingar á Jöfnunarsjóði er ekki fjallað um fjármögnun og 
úthlutunarreglur vegna málefna fatlaðs fólks, enda eru þau mál til umræðu 
í sérstakri nefnd sem falið var að greina þá þætti sem skýra stöðuna. 
Málið er hins vegar tekið upp hér því í vinnu nefndarinnar kom ítrekað upp 
að um sérstakan vanda væri að ræða sem ekki yrði litið framhjá þegar 
rætt væri um sjálfbærni sveitarfélaga og tekjustofna í því sambandi. 

Við yfirfærsluna á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga var samið 
um að verkefninu fylgdu fjármunir frá ríkinu með hækkun á útsvarsálagningu 
en tekjuskattur var lækkaður samsvarandi. Hækkun útsvarsins var skipt í 
tvennt, annars vegar 0,99% sem fara í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga 
til þess að greiða þjónustu við þá einstaklinga sem hafa mestar 
þjónustuþarfir og hins vegar 0,25% sem er hækkun á heildarútsvari 
sveitarfélaga og fara til að mæta annarri þjónustuþörf fatlaðs fólks. Auk 
þessa greiddi ríkissjóður frekari framlög um nokkurra ára skeið m.a. til að 
takast á við ákveðin verkefni tengd yfirfærslunni og til að vega upp á móti 
því að útsvarsstofn hafði ekki náð sér eftir fjármálahrunið. 

Útgjöld sveitarfélaga til málaflokksins hafa vaxið hröðum skrefum frá 
yfirtökunni. Fyrstu árin námu útgjöldin um 7% af skatttekjum, en 2020 voru 
útgjöldin komin upp í 10,3%.  

Í maí 2021 var gefin út skýrsla á vegum félagsmálaráðuneytisins þar sem 
gerð er greining á kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk. Gerð var 
athugun á raunkostnaði þjónustusvæða árin 2018-2020. Nam hallinn af 
rekstri þjónustunnar á öllum þjónustusvæðum tæpum 3 ma.kr. árið 2018 
en 8,9 ma.kr. árið 2020. Frá yfirfærslunni hefur notendum þjónustunnar, 
sem framlög eru greidd með úr Jöfnunarsjóði, fjölgað gríðarlega eða um 
53% frá 2011-2021 samanborið við 16% almenna fólksfjölgun á sama tíma. 
Í samkomulagi sem gert var við yfirfærsluna var hins vegar gert ráð fyrir 
að fjölgun notenda yrði í takt við almenna fólksfjölgun. 



Endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga 

 58 

September 2022 

Í skýrslunni er jafnframt fjallað sérstaklega um kostnaðarþróun vegna NPA-
samninga og búsetuúrræða. Útgjöld vegna búsetuúrræða telja um 55% af 
heildarútgjöldum málaflokksins og eru stærsti útgjaldaliðurinn. Útgjöld vegna 
búsetuúrræða hafa farið stigvaxandi og hækkuðu frá fyrra ári um 10,6% 
árið 2019 en 18,6% árið 2020 en tekjur sveitarfélaga vegna þessa hafa 
ekki fylgt þeirri þróun. Þá er einnig fjallað sérstaklega um áætlaða árlega 
kostnaðaraukningu við færslu úr herbergjasambýlum í íbúðakjarna og 
eyðingu biðlista, sem er talin liggja á bilinu 9-10 ma.kr.  

Þar sem málefni fatlaðs fólks eru sérstakt umfjöllunarefni í samskiptum ríkis 
og sveitarfélaga verður ekki fjallað nánar um þau mál hér. 

6.2 Þjónustustig stærri sveitarfélaga 
Nefndin skoðaði sérstakar aðstæður sem eiga við um fjármögnun verkefna 
sem tengjast því hlutverki sveitarfélags að vera höfuðborg, eða hafa 
eiginleika sem eru sambærilegir og eiga við um höfuðborg. Að mati 
nefndarinnar á þetta við um Reykjavíkurborg og Akureyrarbæ, en kann þó 
að eiga við um fleiri sveitarfélög sem stærðar sinnar vegna hafa veitt meiri 
þjónustu en nærliggjandi sveitarfélög. Hér er ekki síst um að ræða útgjöld 
til félagsþjónustu, en þó einkum útgjöld vegna þjónustu við fatlað fólk. Ljóst 
er að mjög sérhæfð þjónusta fyrir fatlaða er ekki til reiðu nema í allra 
stærstu sveitarfélögunum. Fjölskyldur sem þurfa á slíkri þjónustu að halda 
eru líklegar til að flytja búferlum til byggðakjarna sem veita slíka þjónustu. 
Þá má nefna að skóli fyrir nemendur með miðlungs, alvarlega og djúpa 
þroskahömlun með eða án viðbótarfatlana er rekinn í Reykjavík. Viðbúið 
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Heimild: Skýrsla starfshóps um kostnaðarþróun 
í þjónustu við fatlað fólk.

Mynd 22. Rekstrarniðurstaða þjónustusvæða/sveitarfélaga vegna þjónustu við 

fatlað fólk árin 2018-2020. 
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er að fjölskyldur sem þurfa á þjónustu Klettaskóla að halda þurfi að flytja 
til höfuðborgarsvæðisins.  

6.3 Fjárfestingar sveitarfélaga 
Áskorun sveitarfélaga í kjölfar hrunsins var að lækka skuldir og laga fjárhag 
sinn í samræmi við fjármálareglur nýrra sveitarstjórnarlaga. Þetta hafði í för 
með sér að mjög dró úr fjárfestingum þeirra, bæði vegna nýframkvæmda 
en ekki síður til viðhalds. Á sama tíma var skuldahlutfallið að lækka. Árin 
2002 til 2006 námu fjárfestingar sveitarfélaga að meðaltali 13,6% af tekjum. 
Þetta hlutfall lækkaði skarpt eftir hrun og samkvæmt meðaltali áranna 2011-
2015 var það komið niður í 7,9%. Við blasir að svo lágt fjárfestingastig er 
ekki sjálfbært þegar til lengdar lætur.  

Með batnandi hag jukust fjárfestingar á ný enda mikil þörf á mörgum 
sviðum, eins og mynd 25 sýnir. Árið 2018 hafði fjárfestingarhlutfallið á 
nýjan leik náð meðaltali áranna fyrir hrun, um 13,7%. Árin 2020 og 2021 
var hlutfallið um 11,5%.    

Gert er ráð fyrir að skuldahlutfallið fari hækkandi á árunum 2020-2023 sem 
bendir til að fjárfestingar verði aðallega fjármagnaðar með aukinni 
skuldsetningu.  

Ljóst er að samhengi er á milli afkomu sveitarfélaga og fjárfestingargetu 
þeirra frá einum tíma til annars. Rétt er að skoða nánara samstarf ríkis og 
sveitarfélaga þegar kemur að fjárfestingaráætlunum, ekki síst hvað 
mikilvæga innviði og þjónustustofnanir varðar. 

 

  

Mynd 23. Hlutfall fjárfestinga og skulda af tekjum. 
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7. Samantekt um umfjöllun 
nefndarinnar 

Hér er samantekt um þau atriði sem nefndinni var falið að fjalla um. Hún 
setur ekki fram tillögur heldur er fyrst og fremst um ábendingar til frekari 
umfjöllunar í samskiptum ríkis og sveitarfélaga að ræða. 

7.1 Styrkja núverandi tekjustofna  
• Útsvar: Útsvarið er stærsti tekjustofn sveitarfélaga og það myndi 

vissulega styrkja þann tekjustofn ef hámarks og lágmarks 
álagningarhlutfalli yrði breytt, stæði vilji til þess. Meginreglan hefur verið 
sú að útsvarshlutfall hækkar í tengslum við breytta verkaskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga og hefur tekjuskattur lækkað samsvarandi. Hækkun á 
útsvarsprósentu sveitarfélaga myndi vissulega bæta rekstur sveitarfélaga 
og auka sjálfbærni þeirra. 

• Fasteignaskattar: Farið var yfir hvort heppilegra væri að miða álagningu 
við brunabótamat frekar en fasteignamat. Sú breyting myndi leiða til 
þess að sum sveitarfélög þyrftu að vera með margfalt hærri álagningu 
en önnur til að geta innheimt sömu tekjur af fasteignasköttum. Bent er 
á þann möguleika að setja upp fyrirkomulag sem dregur úr því að 
álögur hækki langt umfram verðlag vegna stökkbreytinga á fasteignamati 
(sjálfvirkar bremsur).  

• Fasteignaskattar – undanþágur og frávik: Bent er á að hægt væri að 
fækka annars vegar undanþágum frá álagningu fasteignaskatta og hins 
vegar að samræma betur álagningu sambærilegra eigna. Það ætti t.d. 
við um álagningu á mannvirki sem tengdust orkuframleiðslu og 
flutningskerfi, en þar gætir ákveðins misræmis sem getur stuðlað að 
röskun á samkeppnisstöðu. Sviðsmyndir frá Þjóðskrá Íslands þar að 
lútandi liggja fyrir. 

• Fasteignaskattar – miklar tekjur á íbúa: Skoða mætti að gera þá 
breytingu að þau sveitarfélög sem hafa tekjur af fasteignaskatti langt 
umfram landsmeðaltal greiði til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hlutdeild í 
umframtekjum. 

• Þjónustugjöld: Nefndin telur rétt að sett verði reglugerð um þjónustugjöld 
sveitarfélaga þar sem skilgreindar verði gjaldtökuheimildir sveitarfélaga 
og raunkostnaður við veitingu þjónustunnar skýrður. Lagaheimildir til 
setningar gjaldskráa hinna ýmsu þjónustugjalda eru víða í lögum og 
reglugerðum og ástæða til að móta heildstæða sýn á hvernig þeim er 
háttað og hvaða heimildir liggja til grundvallar gjaldtöku bæði fyrir 
sveitarfélögin og greiðendur þjónustugjaldanna. Jöfnunarsjóður 
sveitarfélaga – nýtt kerfi: Starfshópur um endurskoðun Jöfnunarsjóðs 
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hefur skilað skýrslu til nefndarinnar um breytingar á regluverki sjóðsins. 
Um er ræða tvær megintillögur að breyttu fyrirkomulagi. Fyrri tillagan 
felur í sér grundvallarbreytingu á regluverki sjóðsins þar sem nýrri 
hugmyndafræði verði beitt og helstu jöfnunarframlög sameinuð í nýtt 
líkan. Seinni tillagan felur í sér breytingar á núverandi kerfi. Gerð er 
ítarlega grein fyrir þessum tillögum og áhrifum í skýrslu starfshópsins.  

• Jöfnunarsjóður sveitarfélaga – aukin framlög ríkis og sveitarfélaga: 
Það myndi styrkja tekjustofna sveitarfélaga ef framlag ríkisins og 
sveitarfélaga í Jöfnunarsjóð yrði aukið, t.d. í tengslum við auknar 
áherslur er varða farsæld barna og félagsmál, kostnaðarþróun í 
málefnum fatlaðs fólks o.fl. 

• Jöfnunarsjóður sveitarfélaga – höfuðstaðaframlag: Umfjöllun fór fram um 
þörf fyrir sérstakt útgjaldaviðmið í Jöfnunarsjóði sem tæki tillit til þess 
sérstaka kostnaðar sem leggst á höfuðborgina vegna félagsþjónustu og 
hlutverks á landsvísu. Sambærilegt gæti einnig átt við um stærri 
þéttbýlisstaði á landsbyggðinni, Akureyri alveg sérstaklega. 

7.2 Tekjustofnar sem gætu færst milli ríkis og 
sveitarfélaga.  

 
• Tilfærsla á milli tekjustofna ríkis og sveitarfélaga: Það gæti stuðlað að 

meira jafnvægi í tekjuflæði sveitarfélaga að lækka útsvar (og eftir 
atvikum fasteignaskatta) og hækka á móti tekjuskatt ríkisins og framlög 
ríkisins í Jöfnunarsjóð. Þannig tæki ríkið enn frekar að sér að jafna 
sveiflur í hagkerfinu og tryggði um leið meiri stöðugleika í tekjustreymi 
sveitarfélaga. 

• Gistináttaskattur: Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar kemur fram 
að unnið verði að breytingum á fyrirkomulagi gistináttagjalds í samvinnu 
við greinina og sveitarfélögin með það að markmiði að sveitarfélögin 
njóti góðs af gjaldtökunni. 

• Fjármagnstekjuskattur: Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á 
um að regluverk í kringum tekjutilflutning verði tekið til endurskoðunar 
til að tryggja að þau sem hafa eingöngu fjármagnstekjur reikni sér 
endurgjald og greiði þannig útsvar. 

7.3 Möguleikar á nýjum tekjustofnum  
• Orkuskattur: Fjallað var um möguleikann á að sérstakur orkuskattur 

væri lagður á alla orkuframleiðslu hliðstætt og gert er í Noregi. Hann 
gæti til dæmis skipst niður á sveitarfélög samkvæmt íbúatölu og væri 
skatturinn nýttur til að styrkja innviðauppbyggingu vegna orkuskipta. 

• Sjókvíaeldi: Í umræðu nefndarinnar komu fram sjónarmið um að 
endurskoða þurfi tekjur sveitarfélaga vegna umsvifa í sjókvíaeldi á þeirra 
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heimasvæði. Sérstök nefnd er að störfum um þessi atriði og því rétt að 
bíða niðurstöðu hennar.  

7.4 Aðrar ábendingar sem geta leitt til betri skilyrða í 
rekstri sveitarfélaga (aukin sjálfbærni) 

• Bætt kostnaðarmat: Tekjustofnanefnd styður tillögur starfshóps um 
endurskoðun á fjármálakafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um 
kostnaðarmat og endurskoðun 129 gr. laganna þar sem lagt er til að 
áhersla á kostnaðarmat og samráð verði aukin auk þess sem 
kostnaðarmati fylgi tillögur um fjármögnun. Mikilvægt er að við 
undirbúning lagasetninga sem leiða af sér kostnaðarauka fyrir 
sveitarfélögin sé gert kostnaðarmat af viðkomandi ráðuneyti sem verði 
síðan birt í samráðsgátt. Fjalla þarf um hvernig auknum kostnaði er 
mætt og hvernig ríki og sveitarfélög gera hann upp.  

• Fylgja eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga um lágmarksíbúafjölda: 
Tekjustofnanefnd telur að færri og fjölmennari sveitarfélög séu ein af 
lykilforsendum þess að auka fjárhagslega sjálfbærni þeirra. Með fækkun 
og stækkun sveitarfélaga væri stuðlað að hagkvæmni í rekstri en ekki 
síður að sterkari stjórnsýslu og fjármálastjórn. Kostnaðargreining bendir 
til að allt að fimm milljarðar gætu nýst til að styrkja þjónustu og rekstur 
sveitarfélaga gengju þessi áform eftir. 

• Stuðningur Jöfnunarsjóðs við sameiningu sveitarfélaga: 
Tekjustofnanefnd telur mikilvægt að áfram verði stutt fjárhagslega við 
sameiningu sveitarfélaga með sérstökum framlögum þar til því markmiði 
er náð að ekkert sveitarfélag á Íslandi sé undir þúsund íbúa lágmarki. 
Samið verði um frekari aðkomu ríkisins að þessu verkefni. 
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8. Tillögur fulltrúa sambandsins 
í nefndinni 

Fulltrúar sambandsins í tekjustofnanefnd leggja fram eftirfarandi tillögur til 
að styrkja tekjustofna sveitarfélaga og auka sjálfbærni þeirra til langs tíma. 
Einnig leggur sambandið fram tillögur sem stuðla eiga að skýrari línum í 
verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem hafa í för með sér lægri 
útgjöld sveitarfélaga. 

8.1 Mat á fjárhagsstöðu 
Í vinnureglum Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga (EFS) er miðað 
við að samstæðan (A+B hluti) þurfi hið minnsta að fá út úr rekstrinum 
veltufé sem svarar til 7,5% af tekjum til að reksturinn teljist sjálfbær þannig 
að hann standi til lengdar undir skuldum sem eru 150% af tekjum. EFS 
notar sama viðmið á A-hluta, sem þó er umdeilanlegt. Reikningar 
sveitarfélaga sýna að rekstur samstæðu skilar mun meira veltufé en rekstur 
A-hluta. En jafnframt eru skuldir A-hluta lægri en samstæðu. 
Reykjavíkurborg hefur sett markmið um að A-hluti skili veltufé, a.m.k. 9% 
af tekjum. Á tuttugu ára tímabili frá 2002 til 2021 hefur veltufé sveitarfélaga 
í heild numið sem svarar til 8,6% af veltufé og einu prósenti betur ef horft 
er til áranna 2012-2019.  

Veltufé frá rekstri hefur farið lækkandi á undanförnum árum, eins og fram 
kemur í mynd 1. Árið 2020 var veltufé tæplega 5% af tekjum og  fór undir 
4% árið 2021. Hefur veltufé ekki verið minna í hlutfalli við tekjur frá 2002. 
Þegar rekstur skilar engu veltufé blasir við að sveitarfélagið þarf annað 
hvort að ganga á eignir eða taka lán til daglegs rekstrar. Árið 2021 var 
veltufé frá rekstri neikvætt í 14 sveitarfélögum, 18 voru með jákvætt veltufé 
undir 5% af tekjum og 15 með veltufé allt að 10%.   

Fjárhagsáætlanir gera vissulega ráð fyrir hægt batnandi afkomu 
sveitarfélaga. Veltufé frá rekstri verði rúm 4% af tekjum í ár, rúm 6%  2023 
og tæp 8% 2024. Reynslan er því miður sú að ekki er mikið mark takandi 
á þriggja ára áætlunum sveitarfélaga og þær hneigjast jafnan nokkuð í 
bjartsýnisátt. Engu að síður eru áætlanir um veltufé töluvert undir 
langtímameðaltali.   
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Mynd 1. Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur    

Forsendur áætlana 2022 er að nokkru leyti brostnar einkum er varðar 
verðbólgu þótt á móti komi meiri tekjuvöxtur. Nú liggja fyrir hálfsársuppgjör 
stærstu sveitarfélaganna, Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar. Veltufé 
Reykjavíkurborg er neikvætt um 4,6% af tekjum sem er svipað og á fyrri 
hluta árs í fyrra. Staða Kópavogsbæjar versnar milli ára. Á fyrri hluta árs 
í fyrra var veltufé frá rekstri jákvætt um 3,5% en 2% í ár. Tekjur beggja 
sveitarfélaga hækkuðu um 9,5% en gjöld borgarinnar um 8,5% og 
Kópavogs um 10,4%. Fjármagnskostnaður beggja hækkaði verulega eða 
um næstum 70%.  Rekstrarniðurstaða þeirra er verulega neikvæð og tapið 
eykst milli ára.   

Það er mat sambandsins að þessi þróun sé ekki hefðbundin sveifla, heldur 
lýsi langtíma versnun fjármála sveitarfélaga. Þessi þróun er til vitnis um að 
tekjustofnar sveitarfélaga standi ekki lengur undir þeim útgjöldum sem þeim 
er ætlað að sinna til langframa. Allar skatttekjur sveitarfélaga og gott betur 
ganga til málaflokka sem takmarkar verulega rými sveitarfélaga til að standa 
undir skuldum og ráðast í framkvæmdir.   
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Mynd 2. Útgjöld til málaflokka í hlutfalli við skatttekjur   

 

Sambandið telur að veltufé frá rekstri A-hluta sveitarfélaga sem svarar til 
um 9% af tekjum þurfi til þess að þau geti staðið undir rekstri og skuldum 
og viðhaldið fjármunum sómasamlega. Miðað við tekjur ársins 2021 þurfa 
tekjur að hækka um rúmlega 20 ma.kr. svo þau teljist fjárhagslega sjálfbær 
og geti veitt trygga þjónustu við íbúana næstu ár. Fyrir liggur að hallinn á 
rekstri málefna fatlaðs fólks var nær 9 ma.kr. árið 2020 og ljóst að hallinn 
eykst í a.m.k. 12 ma.kr. á þessu ári. Þá liggur fyrir að kostnaður í málaflokki 
fatlaðra mun halda áfram að aukast á næstu árum og áratugum langt 
umfram lýðfræðilega þróun vegna uppsafnaðra þarfa sem sveitarfélögin 
vinna að því að mæta í samræmi við skyldur sínar í lögum um þjónustu 
við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. Varlega er 
áætlað að kostnaður  við  að eyða fyrirliggjandi biðlistum um húsnæði og 
niðurlagningu herbergjasambýla verði allt að 10 ma.kr. Er þá ótalin 
kostnaður vegna fyrirséðrar fjölgunar fatlaðs fólks sem ráða má í út frá  
fjölda fatlaðra barna og ungmenna. Að óbreyttu stefnir í algjört óefni í 
starfsemi sveitarfélaga verði ekkert að gert. 
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8.2 Níu tillögur um auknar tekjur og þrjár til lækkunar 
útgjalda   

 

 
Hér eru lagðar fram níu tillögur sem ætlað er að auka tekjur sveitarfélaga 
og þrjár tillögur til að draga úr útgjöldum þeirra. Alls fela þessar tillögur í 
sér hagsbót fyrir sveitarfélög sem nemur um 23,5 ma.kr. Rétt er að taka 
fram að nokkur óvissa er um matið á fjárhagsáhrifum einstakra tillagna.  

8.2.1 Útsvar 

Tekjuskattskerfið er sk. tvíþætt kerfi. Í því felst að launatekjur eru 
skattlagðar með hárri álagningu og alla jafnan stighækkandi („progressivt“). 
Hins vegar er lagður mun lægri skattur á fjármagnstekjur, þ.á m. arðstekjur. 
Akkílesarhæll slíks kerfis er skattlagning þeirra sem starfa við eigin 
atvinnurekstur. Að jafnaði hafa þessir einstaklingar fjárfest í starfseminni og 
því eru tekjur af rekstrinum hvort tveggja launa- og fjármagnstekjur. Við 
blasir að freistandi er fyrir þá að skilgreina stærri hluta sem fjármagnstekjur 
og njóta þannig þess að álagningarhlutfall er mun lægra. Eftir nokkru er 
að slægjast þar sem fjármagnstekjur eru skattlagðar með 22%, auk þess 
sem í gildi er 300 þús.kr. frítekjumark. Af launatekjum yfir rúmri 1 m.kr. á 
mánuði er lagður 46,25% tekjuskattur. Til viðbótar er svo lagt á 6,35% 
tryggingargjald. Ríkið leggur á fjármagnstekjuskatt og skatt á hagnað 
fyrirtækja, en sveitarfélögin leggja eingöngu skatta á launatekjurnar. Það 
er því ljóst að hagsmunir sveitarfélaga af því að takmarka möguleika til að 
færa stóran hluta teknanna sem fjármagnstekjur eru miklir.  

Skattyfirvöld hafa búið til reglu til að skipta tekjum af atvinnurekstri eigenda 
í laun og afrakstur fjármagns. Í grundvallaratriðum þarf annað hvort að 
setja reglu um afrakstur fjármagns eða um laun. Hér á landi hefur verið 
farin síðari leiðin og eigendum gert að telja fram reiknuð laun sem 

Auknar tekjur Aðgerð Lauslegt mat, ma.kr. 

Útsvar Breyting á  meðferð skattlagningu ehf 2,5

Innheimtuþóknun útsvars Lækkuð niður í raunkostnað 0,7

Gistináttagja ld Færis t ti l  svei tarfélaga 2,5

Fasteignaskattur af orkumannvirkjum Undanþágur afnumdar í á föngum 3,5

Fasteignaskattur Mánaðarleg á lagning fasteignaskatts 0,2

Auðl indagja ld á  fi skeldi Tekjur færis t ti l  svei tarfélaga 0,3

Innheimtustofnun sveitarfélaga Innheimtustofnun færis t ti l  ríkis ins 0,6

Börn með fjölþættan vanda Auknar tekjur Jöfnunars jóðs , framlög ti l  svf 2,0

Málefni  fatlaðs  fólks Auknar tekjur Jöfnunars jóðs , framlög ti l  svf 9,0

Alls 21,3

Lækkun útgjalda 

Sérstakar húsnæðisbætur Verkefnið flys t ti l  ríkis ins  2,4

Endurgja lds lausar lóðir Kvöð um lóðir án endurgja lds  afnumin 0,2

Bygging framhaldsskóla/hjúkrunarheimi la Afnám 15% þátttöku reglu 0,3

Alls 2,6

Samtals 23,9
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skattyfirvöld gefa út og eru mismunandi eftir atvinnugreinum. Umfram tekjur 
eru fjármagnstekjur. Önnur ríki Norðurlanda hafa farið fyrri leiðina. Í henni 
felst í sem stystu máli að skattyfirvöld ákveða ávöxtunarkröfu sem gera 
verður til þess fjármagns sem bundið er í rekstrinum. Umframtekjur teljast 
til launatekna. Rannsóknir sýna að síðari leiðin hefur umtalsverða kosti og 
leiðir til meiri tekjuskattstekna hins opinbera, þ.á m. útsvarstekna og minni 
fjármagnstekjuskatta.2 Auðvelt er að sýna fram á að það eru fyrst og fremst 
sveitarfélögin sem tapa á tekjutilflutningnum.   

Það er stefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að takast á við þetta. Í 
stjórnarsáttmála segir: 

„Skattmatsreglur verða endurskoðaðar og komið í veg fyrir óeðlilega 
og óheilbrigða hvata til stofnunar einkahlutafélaga. Enn fremur 
verður regluverk í kringum tekjutilflutning tekið til endurskoðunar til 
að tryggja að þau sem hafa eingöngu fármagnstekjur reikni sér 
endurgjald og greiði þannig útsvar.“ 

Töluverð óvissa er um hversu miklum fjárhæðum þessi aðgerð gæti skilað 
og hver skipting yrði milli ríkis og sveitarfélaga, en áætluð tekjuaukning 
sveitarfélaganna er 2,5 ma.kr.  

8.2.2 Innheimtuþóknun útsvars  

Sveitarfélög greiða 0,5% af útsvarsstofni í staðgreiðslu sem 
innheimtuþóknun til ríkisins. Í fyrra námu þóknunartekjur ríkissjóðs um 1,3 
ma.kr. Sambandið hefur margsinnis bent á að aldrei hafi verið sýnt fram 
á raunkostnað við innheimtuna. Í samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga 
(„LOF samkomulagi“) er kveðið á um að aðilar skoði þetta fyrirkomulag. Í 
samkomulaginu er m.a. vísað til álits efnahags- og viðskiptanefndar með 
breytingartillögu um frumvarp til laga um innheimtu opinberra skatta og 
gjalda (þskj. 673, 150. Löggjafarþing). Segir þar einfaldlega að „þóknun 
ríkisins endurspegli kostnað vegna innheimtunnar“. Einnig skal minnt á að 
ríkið innheimtir útsvar samhliða innheimtu tekjuskatts, enda um sama 
skattstofn að ræða. Útgjaldalækkun sveitarfélaga nemi 700 m.kr.   

8.2.3 Gistináttagjald.  

Víða um lönd hafa sveitarfélög eða héruð heimild til að leggja skatt á 
gistinætur, „city tax“. Þetta er staðbundinn skattstofn sem fellur vel að 
sveitarfélögum og er einkum lagður á erlenda ferðamenn.  

 
2 Sjá Matheson og Kolbeins: Allocating business income between capital and labor under a dual 
income tax: The case of Iceland, IMF Working Paper, nóvember 2012. Einnig Endurskoðun 
tekjuskatts og bótakerfis, fjármálaráðuneytið 2019.  
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Þegar í stjórnarsáttmála fyrstu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur 

„Gistináttagjald færist yfir til sveitarfélaga á kjörtímabilinu í tengslum við 
viðræður ríkis og sveitarfélaga um endurskoðun tekjustofna. Gjaldinu 
verður breytt þannig að það verði hlutfallslegt.“ 

Meðal fyrstu viðbragða ríkisstjórnarinnar var að fella niður gistináttagjald 
tímabundið eða til loka árs 2023 og hefur því ekkert orðið úr fyrirheitum í 
stjórnarsáttmála 2017. Í nýjum stjórnarsáttmála er enn vikið að 
gistináttagjaldi en ekkert loforð eftir um yfirfærslu til sveitarfélaga.    

„Unnið verður að breytingum á fyrirkomulagi gistináttagjalds í samvinnu 
við greinina og sveitarfélögin með það að markmiði að sveitarfélögin 
njóti góðs af gjaldtökunni.“ 

Hér er lagt til að gistináttagjald fari alfarið yfir til sveitarfélaga. Gert er ráð 
fyrir að skatturinn hækki og verði 3 evrur eða um 420 kr. á nótt og að 
gistinætur verði 6 m., voru 8,5 m. árið 2019. (Útfæra má skattinn nánar 
t.d. að hann verði mismunandi eftir gistingu, eða að skatturinn verði 
hlutfallslegur og leggist á gistigjald. Þá er ekki tekin afstaða til þess hvernig 
dreifa á tekjunum til sveitarfélaga). Tekjuaukning sveitarfélaganna nemi 
a.m.k. 2,5 ma.kr.   

8.2.4 Fasteignaskattar orkumannvirkja.   

Í lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 eru í 26. gr. taldar upp 
eignir sem undanþegnar eru fasteignamati. „Rafveitur“ eru meðal þessara 
eigna. Til skýringar segir ennfremur „þar á meðal línur til flutnings raforku 
ásamt burðarstólpum og spennistöðvum. Meta skal eftir venjulegum reglum 
hús, sem reist eru yfir aflstöðvar og spennistöðvar, og þær lóðir er þau 
standa á.“ Sambandið hefur lengi barist fyrir breytingum á þessu. Í 
stefnumörkun sambandsins 2018-2022 segir:  

„Sambandið skal beita sér fyrir því að sveitarfélögin fái auknar tekjur 
af raforkuframleiðslu. Þess verði sérstaklega gætt að skatttekjur 
sveitarfélaga af skattskyldum virkjanamannvirkjum skiptist ekki eingöngu 
eftir því hvar virkjanamannvirki eru staðsett heldur verði einnig tekið 
sanngjarnt tillit til umhverfisáhrifa virkjana og flutningskerfis raforku á 
nærliggjandi sveitarfélög.“ 

Tveir starfshópar hafa tekist á um þetta mál án þess að niðurstaða hafi 
fengist. Þjóðskrá vann með þessum nefndum og skilaði drögum að 
fasteignamati á öll orkumannvirki. Niðurstaða Þjóðskrár var að ef öll 
mannvirki væru metin að fasteignamati myndi stofninn hækka um rúmlega 
980 ma.kr. Álagningarhlutfall í B-flokki, 1,32% gæfi þá aukna fasteignaskatta 
sem næmi um 13 ma.kr. Nú þarf að horfa til þess að stór hluti 
orkuframleiðslunnar er bundinn í sölusamningum til langs tíma.  Hér er því 
lagt til að álagning verði innleidd í áföngum þannig að fjórðungur komi 
strax og afganginum verði dreift yfir 25 ára tímabil. Tekjuaukning 
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sveitarfélaganna nemi 3,5 ma.kr. í fyrstu en fari hækkandi þar til fullri 
skattlagningu er náð.  

8.2.5 Mánaðarleg álagning fasteignaskatta. 

Ávinningur af því að hefja mánaðarlegar álagningar í stað árlegrar yrði sá 
að álögur yrðu sanngjarnari, þ.e. gjöld myndu leiðréttast bæði til hækkunar 
og lækkunar sem myndi leiða af sér jafnræði í skattlagningu. Öll 
virðisaukning fasteigna kæmi strax til álagningar sem og allar nýjar 
fasteignir. 
Nefnd á vegum Þjóðskrár og sambandsins hefur skoðað kosti og galla 
þessa fyrirkomulags. Í ljós hefur komið að fjárhagslegur ávinningur er 
allnokkru minni en ráð var fyrir gert eða um 200 m.kr. á ári.  

8.2.6 Auðlindagjald af fiskeldi 

Fiskeldi hefur rennt nýjum stoðum undir atvinnulíf í byggðarlögum, einkum 
á Vestfjörðum og Austfjörðum. Sveitarfélögin hafa þurft að leggja í 
umtalsverðar fjárfestingar í innviðum til að styðja við vaxandi atvinnugrein 
og fólksfjölgun. Ríkið leggur á framleiðslugjald á fiskeldi, en hluti af 
innheimtum tekjum fer til Fiskeldisjóðs sem úthlutar framlögum til 
fiskeldissveitarfélaga á grundvelli umsókna. Lagt er til að fiskeldissjóður 
verðið lagður niður og sveitarfélög fái tekjurnar til sín beint. Flest bendir til 
þess að fiskeldi muni aukast verulega á næstu árum og áratugum. 
Jafnframt kveða lög á um að gjaldtaka hækki í áföngum. Í skýrslu KPMG 
um fiskeldi kemur fram að m.v. ákveðnar forsendur um þróun fiskeldis 
megi reikna með 2-2,5 ma.kr. tekjum af gjaldtöku.  

8.2.7 Innheimtustofnun sveitarfélaga 

Innheimtustofnun sveitarfélaga sér um innheimtu meðlaga og ber henni að 
skila Tryggingastofnun ríkisins innheimtufé mánaðarlega. Skal það ganga 
upp í meðlagsgreiðslur Tryggingastofnunar. Það sem á vantar að 
Tryggingastofnunin hafi fengið meðlög að fullu greidd með slíkum skilum 
skal Innheimtustofnun sveitarfélaga greiða innan tveggja mánaða frá því að 
meðlag var greitt. 
Um nokkurt skeið hafa staðið yfir viðræður ríkis og sveitarfélaga um breytta 
verkaskiptingu og að ríkið taki alfarið yfir innheimtustofnun. Þá verði ábyrgð 
jöfnunarsjóðs á ógreiddum meðlögum aflögð án þess að framlög ríkisins til 
sjóðsins lækki. Útgjaldalækkun sveitarfélaga nemi 600 m.kr. 

8.2.8 Börn með fjölþættan vanda 

Víða má greina „grá svæði“ í velferðarþjónustu þar sem óskýr ábyrgðarskil 
eru milli þjónustukerfa ríkis og sveitarfélaga. Afleiðing þess er annað hvort 
að þjónustan er ekki innt af hendi eða sveitarfélögin komast ekki undan 
því að veita umrædda þjónustu.  
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Meðal þessara „gráu svæða“ eru börn með fjölþættan vanda, en þá er átt 
við börn sem eiga við svo alvarlegar þroska- og geðraskanir að stríða, að 
fullreynt er að þau geti búið heima. Barnaverndarstofa rak lengstum 
meðferðarheimili víða um land, í upphafi aldarinnar voru þau 10 að tölu 
með rými fyrir 40-50 börn, en í dag er aðeins eitt heimili eftir. Börnum 
með fjölþættan vanda hefur fjölgað mjög undanfarin ár. Nefnd 
velferðarráðuneytis áætlaði að árið 2013 hafi þau verið 8-10 en í dag er 
talið að um sé að ræða 32 börn.   

Börn sem hér um ræðir eru í dag vistuð hjá einkareknum 
meðferðarstofnunum og sveitarfélögin greiða kostnaðinn. Talið er að 
kostnaður sveitarfélaga á síðasta ári hafi numið um 2 ma.kr. Sum börn í 
þessum hópi falla undir málefni fatlaðs fólks en önnur undir barnavernd.  

8.2.9 Málefni fatlaðs fólks 

Eins og fram kemur annars staðar í skýrslunni hafa málefni fatlaðs fólks 
reynst sveitarfélögum mun kostnaðarsamari en ráð var fyrir gert þegar 
málaflokkurinn fluttist frá ríki til sveitarfélaga. Árið 2020 nam halli 
sveitarfélaga vegna reksturs málaflokksins hartnær 9 ma.kr. og fullljóst að 
hallinn mun fara hraðvaxandi á næstu árum. Má þar nefna fyrirséða 
kostnaðaraukningu vegna niðurlagningar herbergjasambýla og brýnnar 
þarfar við uppbyggingu búsetuúrræða í samræmi við lög svo fátt eitt sé 
nefnt. Um það er fjallað með ítarlegum hætti í skýrslu starfshóps á vegum 
félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins frá maí sl. Það er krafa 
sveitarfélaganna að rekstur málaflokksins verði fjármagnaður að fullu.  

8.2.10 Sérstakur húsnæðisstuðningur 

Sérstakur húsnæðisstuðningur er framlag til greiðslu á húsaleigu umfram 
húsnæðisbætur til efnaminni leigjenda. Framlagið reiknast sem ákveðið 
hlutfall af húsnæðisbótum. Ríkið greiðir og fjármagnar húsnæðisbætur en 
sveitarfélög sérstakan húsnæðisstuðning. Hér er lagt til að ríkið taki yfir 
húsnæðisstuðningin. Lausleg athugun leiðir í ljós að sveitarfélög hafi varið 
um 2,4 ma.kr. til verkefnisins árið 2021.  

8.2.11 Endurgjaldslausar lóðir 

Lög kveða á um skyldu sveitarfélaga til að láta trúfélögum og tilteknum 
ríkisstofnunum í té lóðir án endurgjalds. Óvíst er um hversu miklar fjárhæðir 
er að tefla en sambandið hefur lengi barist fyrir því að þessari lagakvöð 
verði létt af sveitarfélögum.  

8.2.12 Þátttaka sveitarfélaga í byggingu mannvirkja ríkisins 

Í ýmsum lögum er kveðið á um skyldu sveitarfélaga til þátttöku í byggingu 
mannvirkja, t.d. 15% í hjúkrunarheimilum, 40% í framhaldsskólum. Þetta 
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samkrull milli ríkis og sveitarfélaga er flækjufótur og rök fyrir honum er 
erfitt að finna. 

8.2.13 Tap útsvarstekna vegna skattfrjáls úttektar á séreignasparnaði 

Lagt er til að ríkissjóður greiði sveitarfélögum með beinum hætti tap 
útsvarstekna vegna skattfrjáls úttektar á séreignasparnaði. Í því felst að 
sveitarfélögum verði bættur halli af ívilnunum sem rýra útsvarsstofn þeirra. 
Áætlað er að frá árinu 2014 hafi Íslendingar ráðstafað 110 ma.kr. af 
séreignarsparnaði sínum inn á húsnæðislán og hefur það fært þeim 26,8 
ma.kr. skattaafslátt. Þar af er tekjutap sveitarfélaganna tæplega 16 ma.kr. 
að nafnvirði eða að meðaltali um 2 ma.kr. á ársgrundvelli. Frá og með 
árinu 2014 hefur kaupendum húsnæðis verið heimilt að taka út skattfrjálst 
séreignasparnað, sem úrræði til að liðka fyrir kaupum og þá sérstaklega 
fyrstu kaupum þeirra sem eru að koma út á húsnæðismarkaðinn. Þessi 
heimild hefur nú verið fest í sessi en ekki hefur verið brugðist við af hálfu 
ríkisins um hvernig sveitarfélögunum skuli bætt það tekjutap sem í þessu 
felst. 

8.2.14 Fjármagnstekjuskattur 

Sveitarfélög á Íslandi eru undanþegin almennum ákvæðum laga um að 
greiða tekju- og eignarskatt í ríkissjóð eins og í öðrum löndum en þau eru 
þó ekki undanþegin fjármagnstekjuskatti sem þekkist ekki erlendis. Þá er 
lagður skattur á brúttó fjármagnstekjur sveitarfélaga en ekki nettó, eins og 
fjármagnstekjuskattur fyrirtækja er í reynd.  

8.2.15 Skattlagning fjármagnstekna milli móður- og dótturfélaga 

Fjármagnstekjur af vaxtagreiðslum milli sveitarfélaga og dótturfélaga þeirra 
eru skattlagðar eins og um óskyldra aðila sé að ræða. Þetta þýðir að ríkið 
fær fjármagnstekjuskatt af bruttó vaxtatekjum vegna lána sem sveitarfélag 
veitir dótturfélagi. Hér hallar með afar óskynsömum hætti á sveitarfélögin 
og getur fælt sveitarfélög frá því að leita hagkvæmustu leiða til 
fjármálastjórnunar, t.d. þegar kemur að fjármögnun dótturfélaga, því 
fjármagnstekjuskatturinn étur upp þá hagkvæmni sem unnt væri að ná.  

 

8.2.16 Staðgreiðsla á móti launatengdum gjöldum 

Nettun á staðgreiðslu og launatengdum gjöldum á móti útsvari myndi draga 
verulega úr sveiflum á sjóðsstöðu sveitarfélaga, milli þess sem greiða þarf 
staðgreiðslu og launatengd gjöld 15. hvers mánaðar og greiðslu útsvars til 
sveitarfélaga sem er venjulega um 18. – 19. hvers mánaðar. Þetta felur í 
sér að sveitarfélögin þurfa að fjármagna í nokkra daga háar greiðslur til 
ríkisins, sem annars væri hægt að netta um leið og staðgreiðslan liggur 
fyrir. Laga- eða reglugerðarbreyting sem tekur á þessu hefði aðeins 
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óveruleg áhrif á ríkið eftir því sem best er vitað, en ávinningurinn væri 
umtalsverður fyrir sveitarfélögin og viðskiptabanka þeirra, sem ætíð þurfa 
að tryggja ríflegt fjármagn á viðskiptareikningi til að standa undir 
greiðslunum eða taka yfirdrátt dagana áður en útsvarið berst. 

8.3 Aðrar tillögur   

8.3.1 Tillögur að breytingum á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 

Í viðauka við skýrslu tekjustofnanefndar er að finna skýrslu sem unnin er 
af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga með þátttöku undirhóps tekjustofnanefndar 
um endurskoðun sjóðsins. Í samantektinni er að finna tvær megintillögur:  

1. Nýtt fyrirkomulag jöfnunarframlaga 
a. Tillagan felur í sér að nýtt líkan leysi núverandi 

tekjujöfnunar-, útgjaldajöfnunar-, fasteignaskatts- og 
grunnskólaframlög af hólmi. Um er að ræða eitt líkan sem 
sameinar viðeigandi framlög í eitt.  

2. Breytingar á núverandi kerfi 
a. Tillagan felur í sér mögulegar minni breytingar og 

leiðréttingar sem hægt væri að gera á núverandi kerfi. 

Fyrirliggjandi tillaga (nr. 1) um nýtt líkan felur í sér umtalsverðar breytingar 
á reikniverki og hefur verið stillt upp reiknilíkani sem mun bæta verulega 
aðgengi sveitarfélaganna að undirliggjandi gögnum og eykur á gagnsæi. 
Þá hefur verið unnið að því að taka á athugasemdum sem gerðar hafa 
verið um regluverk Jöfnunarsjóðs og úthlutun á framlögum hans, og er þá 
átt við atriði sem telja má úrelt eða óviðeigandi m.t.t. stöðu sveitarfélaga í 
dag eða atriði sem feli í sér ójöfnuð fremur en jöfnuð. 

Fulltrúar sambandsins styðja tillögu þess efnis að endurskoða og endurgera 
úthlutunarlíkön Jöfnunarsjóðs með það að markmiði að einfalda og auka 
gagnsæi þeirra. Eitt sameinað líkan er jákvætt spor í þá átt. Skiptar 
skoðanir eru hins vegar meðal fulltrúa sambandsins um fyrirliggjandi 
útfærslu sem raktar eru hér á eftir og þá einkum hvort tillögurnar gangi 
nógu langt eða jafnvel of langt til breytinga. Það er þó sameiginlegt mat 
þeirra að mikilvægt sé að ná tilætluðum áfanga við endurskoðun á úthlutun 
Jöfnunarsjóðs en lagt til að innan tveggja ára liggi fyrir rýni á reikniverkinu 
með hliðsjón af þeim athugasemdum sem fram koma hér á eftir og mat 
lagt á áhrifum þess á sveitarfélögin. Í framhaldinu verði teknar upp 
samræður um endurskoðun eða aðlögun á reikniverki eftir því sem við á.  

8.3.2 Um hámarkstekjur fasteignaskatts á íbúðir (A-skattur) 

Viðmið um hámarkstekjur fasteignaskatts á íbúðir (A-skattur) verði 
endurskoðað með hliðsjón af breytileika fasteignamats eftir landssvæðum. 
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Fundin verði viðmið sem jafni aðstöðu sveitarfélaga til úthlutunar úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga í samræmi við útgjaldaþörf.  

Tillagan um endurskoðun Jöfnunarsjóðs gerir ráð fyrir fullnýtingu 
tekjustofna. Það felur sér forsendur um að sveitarfélögin leggi á 14,52% 
útsvar, 0,625% skatt á íbúðir, 1,32% skatt á opinbert húsnæði og 1,65% 
skatt á atvinnuhúsnæði. Á það hefur verið bent að það gangi mögulega 
gegn jöfnunarhlutverki sjóðsins og jafnræði milli íbúa sveitarfélaga og þegna 
landsins að nota hámarksálagningu á fasteignaskatt íbúða (A-skatt), vegna 
þess hve íbúðaverð og fasteignamat er misjafnt milli sveitarfélaga. 
Aðstöðumunurinn birtist m.a. í því að á dýrari svæðum þurfa íbúar að taka 
hærri lán til að fjármagna kaup á húsnæði, auk þess sem 
jöfnunarsjóðstekjur viðkomandi sveitarfélaga skerðast þrátt fyrir hlutfallslega 
mikla útgjaldaþörf. Í þessu sambandi kæmi til greina að lækka viðmið 
fasteignaskatta á íbúðahúsnæði eða skoða þann möguleika að miða við 
hámarks krónutölu fasteignaskatta á íbúa.  

8.3.3 Um útgjaldastuðul í reiknilíkani 

Útgjaldastuðull í reiknilíkani Jöfnunarsjóðs verði rýndur sérstaklega og þá 
horft til  breytileika í útgjaldamynstri sveitarfélaganna. Tekið verði tillit til  
til félagslegra þjónustuþarfa og höfuðstaðahlutverks einstakra sveitarfélaga.  
auk þess sem öll sveitarfélög hafi aðgang að framlögum úr jöfnunarsjóði í 
samræmi við reiknaðar þarfir.  

Fyrirliggjandi tillaga um breytingar á reiknilíkani Jöfnunarsjóðs gerir ráð fyrir 
að megin breytileikinn á milli sveitarfélaga sé aldurssamsetning, auk þess 
sem tekið er tillit til nokkurra almennra þátta svo sem fjarlægðar innan 
sveitarfélags og fjölda þéttbýlisstaða. Þessi aðferðafræði fangar aðeins 
útgjaldaþarfir sveitarfélagsins að hluta til. Þá er á það bent að á meðan 
grunnskólaframlagið er við lýði eins og það er og hefur verið, er 
aldurssamsetning skv. útgjaldajöfnunarframlagi   miðuð við sömu breytur 
og grunnskólaframlagið.  

Mikilvægt er að tekið sé mið af vægi mismunandi félagslegra þjónustuþarfa, 
lýðfræðilegra áskorana  og höfuðstaðahlutverks sveitarfélaga sem 
endurspeglast í umtalsverðum útgjöldum umfram önnur sveitarfélög að 
jafnaði. 

Þá gerir fyrirliggjandi tillaga ráð fyrir því að sveitarfélög sem eru með fleiri 
en 7.000 íbúa komi ekki til álita við mat á útgjaldastuðli, byggt á rökum 
um hagkvæmni stærðarinnar. Hér þarf að horfa til þess hvaða 
útgjaldastuðlar eru valdir og vægi þeirra m.t.t. þjónustu- eða 
útgjaldaþyngdar í einstökum liðum.  Hlýtur í þessu sambandi að koma til 
álita  að öll sveitarfélögin séu jafnsett hvað þetta varðar óháð stærð. 
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