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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um fjármálareglur sem gert er ráð fyrir að verði lögfestar samkvæmt 

frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga. Um er að ræða tvær viðmiðanir, önnur tengis 

rekstrarafkomu og skyldar sveitarfélög til að ná jafnvægi eða jákvæðri niðurstöðu á milli 

rekstrartekna og -gjalda samstæðu A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili. Hin síðari varðar 

skuldsetningu sveitarfélaga. Með henni verður sveitarfélögum óheimilt að skulda meira en sem 

nemur 150% af tekjum ársins.  Tekin er afstaða til þess hvort þessar viðmiðanir séu hæfilegar við 

mat á fjárhagsstöðu sveitarfélaga eða líklegar til að koma í veg fyrir að þau komi sér í 

fjárhagsvanda. 

 

Helstu niðurstöður eru þær að fjármálareglurnar tvær dugi ekki óbreyttar sem viðmiðanir til að 

meta fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Í niðurstöðum er gerð tillaga um viðbót við jafnvægisregluna. 

Nauðsynlegt er að takmarka heimildir sveitarfélaga til skuldsetningar og getur 150% 

skuldahámark talist hæfileg viðmiðun að því gefnu að framlegð frá rekstri geti staðið undir 

greiðslubyrði lána í heild sinni ekki einungis fjármagnsgjöldum þeirra.   

 

 

  



2 
 

1. Inngangur 

 

Rekstur og fjárhagsstaða sveitarfélaga hefur verið mikið til umræðu í íslensku samfélagi á 

undanförnum árum. Skuldir þeirra hafa farið vaxandi og rekstur þyngst. Umfang rekstrar er ólíkt 

milli sveitarfélaga sem helgast ekki síst af gríðarlegum stærðarmun þeirra. Íbúafjöldi er frá 52 

upp í 118.898 manns í 76 sveitarfélögum (Hagstofa Íslands, 2011). Í kjölfar kerfishruns á 

íslenskum fjármálamörkuðum hafa forystumenn sveitarfélaga og stjórnvöld staðið fyrir 

endurskoðun á ýmsum lögum og reglum sem ramma inn rekstur sveitarfélaga, samanber 

fyrirliggjandi skýrslur starfshópa um tekjustofna sveitarfélaga (Tekjustofnanefnd, 2010), um 

endurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga (Innanríkisráðuneytið, 2010) og starfshóps um 

endurskoðun á sveitarstjórnarlögum (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

 

Stjórnvöld og sveitarfélög hafa ekki ráðið umræðunni ein eins og sjá má af ríkulegri 

fjölmiðlaumræðu. Einnig hefur fagleg umræða verið talsverð innan háskólasamfélagsins þar sem 

nemendur hafa fjallað um afmarkaða þætti í rekstri sveitarfélaga í lokaverkefnum sínum. Þar má 

nefna umfjöllunarefni eins og skulda og áhættustýringu sveitarfélaga (Bjarni Pálmason, 2010), 

áætlanagerð sveitarfélaga (Björgvin Guðmundsson, 2009), lánsfjármögnun sveitarfélaga (Guðný 

Rut Sverrisdóttir, 2007) og fjármál sveitarfélaga (Svava Ólafsdóttir, 2010). Rekstur sveitarfélaga 

er verðugt rannsóknarefni og sérstaklega fjármál þeirra eins og þessi verkefni bera með sér. Þessi 

ritgerð fjallar einnig um fjármál sveitarfélaga en alfarið út frá nýjum fjármálareglum sem rætt er 

um að lögfesta á vorþingi 2011 samkvæmt frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga. 

 

Ríki og sveitarfélög vinna saman á grundvelli samstarfssáttmála sem ætlað er að efla formlegt 

samstarf aðila. Á grundvelli sáttmálans starfar svokölluð Jónsmessunefnd sem skipuð er 

fulltrúum úr sveitarstjórnarráðuneyti, fjármálaráðuneyti og frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

Á grundvelli sáttmálans hefur einnig verið starfandi „Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um 

efnahagsmál“ sem í september 2010 skilaði skýrslu og tillögum  til Jónsmessunefndar um 

„Fjármálareglur fyrir sveitarfélög og samráð um efnahagsmál“. Samráðsnefndin telur að sum 

sveitarfélög séu komin í mikinn fjárhagsvanda og leggur til að honum verði mætt með því að 

tvær  nýjar fjármálareglur verði settar inn í sveitarstjórnarlög. Hin fyrri tengist rekstrarafkomu og 

skyldar sveitarfélög til að ná jafnvægi eða jákvæðri niðurstöðu á milli rekstrartekna og -gjalda 

samstæðu A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili. Hin síðari varðar skuldsetningu 
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sveitarfélaga . Samkvæmt henni verður sveitarfélögum óheimilt að skulda meira en sem nemur 

150% af tekjum samstæðu (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010)  

 

Fjármálareglurnar er að finna í 64. gr. frumvarps til nýrra sveitarstjórnarlaga en í fyrstu 

málsgrein hennar segir: „Sveitarstjórn ber að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun 

eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt 

skyldubundnum verkefnum sínum (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

Viðmiðanir um fjármál sveitarfélaga hafa fram að þessu eingöngu átt við um A hluta 

sveitarsjóða. Frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga gerir hinsvegar ráð fyrir að hinar nýju 

viðmiðanir gildi fyrir samanlagða A- og B-hluta sveitarsjóða samanber skilgreiningu í 60. grein 

núgildandi laga undir yfirskriftinni „Flokkun í reikningsskilum sveitarfélaga: 

Í reikningsskilum sveitarfélaga skal skipta starfsemi þeirra þannig:  

a. Sveitarsjóður, sem í lögum þessum merkir aðalsjóð sveitarfélags auk annarra sjóða og stofnana er 

sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum,  

b. stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu 

sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998).“ 

 

Þessi ritgerð er rannsóknarverkefni sem fjallar um hinar nýju fjármálareglur sem ætlunin er að 

gildi sem viðmiðanir um afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Lagt er mat á hvernig þær henta 

fyrir sveitarfélögin. Settar eru fram tvær rannsóknarspurningar:  

1. Eru 150% skuldareglan og jafnvægisreglan hæfilegar viðmiðanir við mat á fjárhagsstöðu 

sveitarfélaga?  

2. Eru fjármálareglurnar tvær líklegar til að koma í veg fyrir að sveitarfélög komi sér í 

fjárhagsvanda? 

Svörin við spurningunum byggjast á rannsóknarvinnu sem gerð var á rekstrar- og 

efnahagsreikningum allra sveitarfélaga frá árunum 2002 til 2009 sem liggja á vef Sambands 

íslenskra sveitarfélaga samband.is. Upplýsingar voru unnar upp úr þeim á grundvelli þeirra 

viðmiðana sem hinar nýju fjármálareglur setja. Megin heimildir ritgerðarinnar eru frumvarp til 

nýrra sveitarstjórnarlaga ásamt athugasemdum, skýrsla samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga um 

efnahagsmál, samantekt Sambands íslenskra sveitarfélaga á ársreikningum allra sveitarfélaga 

tímabilið 2002 til 2009, ársreikningar einstakra sveitarfélaga og lög og reglur sem tengjast 

bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga.  
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Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í kafla 2 er greiningu á ytra rekstrarumhverfi 

sveitarfélaga lýst. Í kafla 3 er lýsing á hinum nýju fjármálareglum og þær bornar saman við 

núgildandi fjármálareglur. Í fjórða kafla er ýmsum athugunum á fjárhagsstöðu sveitarfélaga lýst. 

Kafli 5 fjallar um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga bæði núgildandi og þess sem áformað er 

samkvæmt nýjum lögum. Í kafla 6 er lagt mat á áhrif lagabreytinganna. Kafli 7 lýsir niðurstöðum 

og í kafla 8 eru almennar umræður. Ritgerðin hefur hagnýtt gildi fyrir sveitarstjórnarstigið og er 

innlegg í þá stefnumarkandi umræðu sem nú stendur yfir varðandi fjármál sveitarfélaga. 

Almennir sveitarstjórnarmenn koma úr ýmsum greinum samfélagsins og eru ekki allir 

sérfræðingar í fjármálum og rekstri. Höfundar ritgerðarinnar telja mikilvægt að hún sé 

aðgengileg og upplýsandi lesning fyrir alla sveitarstjórnarmenn.  
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2. Sveitarfélög – rekstrarumhverfi 

 

Rekstur fyrirtækja í samkeppnisumhverfi er megin viðfangsefni viðskiptafræðinnar. Þau fræði er 

í flestum tilvikum hægt að yfirfæra á rekstur sveitarfélaga þó ekki starfi þau í dæmigerðu 

samkeppnisumhverfi. Enginn rekstur er svo einangraður að ytra umhverfi hafi ekki áhrif á hann. 

Sveitarfélög þurfa að bregðast við síbreytilegum ytri aðstæðum ekki síður en fyrirtæki í 

samkeppnisrekstri. Í þessum kafla er sett fram greining á ytra rekstrarumhverfi sveitarfélaga. 

Líkanið sem er notað við greininguna er vel þekkt og mikið notað innan viðskiptafræðinnar og er 

hér tekið úr kennslubók í stjórnun eftir Hitt, Black og Porter.  

 

Sveitarfélög lúta öðrum lögmálum en rekstur þar sem hagnaðarsjónarmið eigenda eru höfð að 

leiðarljósi. Sveitarfélög eru í eðli sínu einokunarfyrirtæki enda hluti af hinu opinbera kerfi þar 

sem verkefni þeirra og tekjustofnar eru ákvörðuð með lögum.  Það getur enginn farið inn á þeirra 

svið með samskonar þjónustu eða tekjuöflun. Flest verkefni sveitarfélaga eru lögbundin, svo sem 

rekstur leikskóla og grunnskóla, staðbundin félagsþjónusta, brunamál, skipulagsmál og 

samgöngumál. Dæmi um önnur verkefni sem ekki eru lögbundin en sveitarfélög vilja gjarnan 

taka þátt í eru íþrótta- og tómstundamál, bygging sundlauga og íþróttamannvirkja og 

menningarmál (Innanríkisráðuneytið,e.d.). Það hefur vafist fyrir mörgum að henda reiður á hver 

séu í raun lögbundin verkefni sveitarfélaga. Sem svar við því hefur samráðsnefnd ríkis og 

sveitarfélaga gert tillögu um að ráðuneyti sveitarstjórnarmála haldi skrá um lögbundin verkefni 

sveitarfélaga til dæmis á vefsíðu ráðuneytisins. Slíkar upplýsingar eru ekki til á einum stað í dag 

(Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010). 

 

2.1.  Almennt ytra umhverfi 

 

Almennt ytra umhverfi hefur áhrif á rekstur sveitarfélaga til langs tíma. Þetta eru þættir  eins og 

stjórnmálaástand, efnahagsástand, samfélagsviðhorf, tækniþróun og  ástand á alþjóða vettvangi. 

Þetta eru allt þættir sem sveitarfélög hafa ekki stjórn á en stjórnendum sveitarfélaga er hinsvegar 

nauðsynlegt að fylgjast með þróuninni, velta fyrir sér mögulegum afleiðingum hennar og vera 

viðbúnir að aðlaga reksturinn að breytingum sem verða. Annað hvort til að grípa tækifæri sem í 

þeim felast eða til að forðast neikvæðar afleiðingar sem þær valda.  
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Mynd 1 - Rekstrarumhverfi sveitarfélaga á Íslandi. Grunnur að mynd er tekinn úr kennslubók í 

stjórnun (Hitt, Black og Porter, 2005). 

 

2.1.1.  Félagslegt og menningarlegt umhverfi 

 

Í hinu samfélagslega og menningarlega umhverfi felst aldurssamsetning íbúanna, menntunarstig, 

viðhorf til þjónustunnar og kröfur um nýja eða aukna þjónustu. Á seinustu misserum hafa verið 

háværar kröfur í samfélaginu um umbætur í stjórnsýslunni, endurbætt siðferði og gagnsæi við 

ákvarðanatöku. Sveitarstjórnir hafa hlustað og velt fyrir sér hvernig eigi að bregðast við. Sem 

dæmi um viðbrögð við þessum viðhorfum hefur Kópavogsbær  samið og samþykkt siðareglur 

fyrir sína bæjarfulltrúa og ráðna stjórnendur bæjarfélagsins (Visir.is, 2009). Annað dæmi um 

viðbrögð við samfélagsumræðunni er að finna í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga þar sett er 

inn heimild til sveitarstjórna að setja sér siðareglur, þau ákvæði hafa ekki áður verið í 

sveitarstjórnarlögum (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  
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Íbúar láta hug sinn í ljós í kosningum sem fara fram á fjögurra ára fresti. Sveitarstjórnarmenn 

reyna gjarnan að hafa áhrif á þá þróun en stjórna henni ekki. Við seinustu 

sveitarstjórnarkosningar komu fram ný framboð sem náðu góðu kjöri víða um land. Besti 

flokkurinn var sigurvegari í stærsta sveitarfélaginu Reykjavík og hafði 6 sæti af hinum 

hefðbundnu flokkum. Úrslitin vöktu athygli út fyrir landsteinana (Mbl.is, 2010).  

2.1.2. Lagalegt og pólitískt umhverfi  

 

Lagaumhverfi sveitarfélaga er síbreytilegt, stór verkefni eins og rekstur grunnskóla og málefni 

fatlaðra hafa verið flutt frá ríki til sveitarfélaga og fleiri eru í farvatninu. Frumvarp til nýrra 

sveitarstjórnarlaga er til afgreiðslu á yfirstandandi þingi vorið 2011.  Í frumvarpinu eru 

umtalsverðar  breytingar frá gildandi lögum varðandi fjármál og eftirlit  sem rímar vel við auknar 

kröfur um ábyrgð og skyldur þeirra sem stjórna sveitarfélögunum um bætta stjórnsýslu 

(Þjóðfundur, 2010). Með tilkomu nýrra laga verða sveitarstjórnir að meta hvaða áhrif þau hafa á 

starfsemi sveitarfélaganna og hverju þeir þurfi að breyta í kjölfarið.  

 

Hið pólitíska umhverfi er breytingum háð og þarf ekki kosningar til, einungis ráðherraskipti. 

Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga orðaði það svo í setningarávarpi sínu á landsþingi 

sambandsins 2010: „undarlegt að sama ríkisstjórnin skuli bjóða uppá sitthvora stefnuna í 

þessum málum[sameiningu sveitarfélaga] eftir því hver er ráðherra“ (Halldór Halldórsson, 

2010). Núverandi ríkisstjórn hefur sótt um inngöngu í Evrópusambandið fyrir Íslands hönd. Í 

kjölfarið hafa ýmis hagsmunasamtök tekið sér stöðu til að fylgjast með umræðunni. Fylgjendur 

og andstæðingar aðildar hafa skipað sér í fylkingar sem virðast ganga þvert á stjórnmálaflokka. 

Samband íslenskra sveitarfélaga tekur virkan þátt í samningaviðræðum um ESB fyrir hönd 

sveitarfélaganna og hefur fjóra fulltrúa í samninganefnd um sveitarstjórnar og byggðamál 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  

2.1.3. Efnahagslegt umhverfi 

 

Staða þjóðarbúsins hefur margvísleg áhrif á afkomu sveitarfélaga. Sveitarfélögin hafa ekki farið 

varhluta af afleiðingum bankahrunsins haustið 2008. Fjármunir töpuðust og kostnaður vegna lána 

hækkaði vegna verðbólgu og gengismunar. Langtíma atvinnuleysi hefur leitt til aukinna útgjalda 

í formi félagslegrar aðstoðar. Eðlilegt hefði verið að gera ráð fyrir lækkun útsvarstekna í kjölfar 

atvinnuleysisins en með heimild stjórnvalda til úttektar á séreignarsparnaði einstaklinga hefur sú 
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lækkun frestast að einhverju leyti þar sem greiddir eru skattar af þeim eins og um laun væri að 

ræða. Verðfall á fasteignum hefur leitt af sér lækkandi fasteignamat og í beinu framhaldi lægri 

tekjur sveitarfélaga í formi fasteignaskatta. Sveitarfélög sem hafa verið þátttakendur í 

atvinnulífinu sem hluthafar í fyrirtækjum hafa mörg þurft að verðfella eða afskrifa eignir sínar í 

félögum í kjölfar efnahagshrunsins. Sú þróun hlýtur að vekja upp efasemdir meðal stjórnenda 

sveitarfélaga um hvort það sé réttlætanlegt að verja skatttekjum íbúanna í slíkar 

áhættufjárfestingar.  

2.1.4. Tæknilegt umhverfi 

 

Tækniþróun síðustu ára hefur haft í för með sér gríðarlegar breytingar fyrir rekstrarumhverfi 

sveitarfélaga ekki síður en annarra, rekstraraðila og almennings. Farsímar, vefsíður, gagnvirkir 

vefir, innri vefir, fjarfundir og símafundir, allt gefur þetta aukna möguleika til samskipta og 

upplýsingagjafar. Í  frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga er aukin áhersla lögð á samráð við 

íbúana og upplýsingagjöf um málefni sveitarfélaga. Meðal annars er lagt til að starfræktur verði 

opinn rafrænn gagnagrunnur um fjármál og verkefni sveitarfélaga í samstarfi ráðuneytis, 

sveitarfélaga og Hagstofu Íslands (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

 

Það er vandaverk að sinna upplýsingaskyldu til íbúanna. Flest sveitarfélög sinna henni með því 

að halda úti vefsíðum sem margar hverjar eru mjög viðamiklar og bjóða uppá gagnvirk samskipti 

í sumum tilvikum geta einstaklingar átt  sín svæði með upplýsingum sem þá varða. Brýnt er að 

veita slíkum vefsamskiptum umgjörð og koma í veg fyrir vandamál sem geta til dæmis tengst 

persónuvernd eða velsæmi. Lögfræðingar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hafa brýnt fyrir 

sveitarstjórnum að þær: „skuli setja reglur eða skilmála um notkun vefsins, þar sem fram komi að 

notendum beri að skrá fullt nafn og virkt netfang. Jafnframt sé brýnt fyrir notendum að umræður 

eigi að vera málefnalegar, kurteisar og ekki snúast um einstakar persónur eða hópa (Tryggvi 

Þórhallsson, Guðrún Ósk Sigurjónsdóttir, 2011).“  

2.1.5. Alþjóðlegt umhverfi 

 

Mörgum sveitarstjórnarmanninum kann að þykja langsótt að velta fyrir sér stöðu alþjóðamála 

þegar teknar eru stefnumótandi ákvarðanir fyrir sveitarfélagið. En þegar betur er að gáð kemur í 

ljós að margskonar atburðir úti í hinum stóra heimi geta haft áhrif á starfsemi sveitarfélaga ekki 

síður en annarra rekstraraðila og einstaklinga. Efnahagshrun, svínaflensa, náttúruhamfarir eða 
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stríðsátök geta haft margvíslega áhrif á verðlag og kostnaðarþróun í landinu sem varðar líka 

útgjöld sveitarfélaga.  

 

2.2. Ytra nærumhverfi í rekstri sveitarfélaga 

 

Í nærumhverfinu eru þættir sem hafa bein áhrif á reksturinn. Sveitarfélög stjórna þeim ekki en 

hafa bein áhrif á þá.  

2.2.1. Samkeppnisaðilar 

 

Sveitarfélög eiga ekki í dæmigerðum samkeppnisrekstri. En þau keppa að einhverju leyti sín á 

milli um að ná til sín fleiri íbúum og atvinnufyrirtækjum. Með því að fjölga gjaldendum aukast 

tekjurnar til að standa undir rekstrinum. Sveitarstjórnir hafa stundum keppst um að bjóða 

byggingarlóðir og aðstöðu til að laða til sín íbúa og rekstraraðila. Sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu samþykktu árið 2002 sameiginlegt svæðisskipulag þar sem lýst er 

framtíðarsýn og áætlun um uppbyggingu og þróun byggðar næsta aldarfjórðunginn 

(Reykjavíkurborg, 2003). Á þensluárunum 2004 til 2007 kepptust sömu sveitarfélög við að 

skipuleggja byggingarlóðir. Offramboð varð á lóðum og í dag standa heilu hverfin ónýtt, götur 

með varanlegu slitlagi, ljósastaurar meðfram þeim og rafmagns og hitalagnir í jörð. Þegar í 

byrjun þessa tímabils urðu ýmsir til þess að gagnrýna að sveitarfélögin skyldu ekki stjórna 

lóðaframboði sameiginlega til að koma í veg fyrir umframeftirspurn eða offramboð lóða (Sveinn 

Hannesson, 2004). Spyrja má hvort umhverfið hafi verið nógu vandlega lesið á þessum tíma, 

afleiðingarnar eru þær að sum þeirra sveitarfélaga sem tóku þátt í þessu kapphlaupi eru mjög 

skuldsett. 

2.2.2. Samstarfsaðilar 

 

Mörg sveitarfélög bæði stór og smá starfa saman að lausn einstakra þjónustuverkefna. Þar má 

nefna skólahald, félagsþjónustu, brunavarnir, sérfræðiþjónustu skóla, byggðasöfn, tónlistarskóla, 

heilbrigðiseftirlit og fleira. Mikilvægt er að sveitarstjórnir myndi sterkar tengingar við 

þátttakendur í slíku samstarfi og haldi góðri yfirsýn yfir reksturinn. Einnig er algengt að 

þjónustufyrirtæki sinni verkefnum fyrir sveitarfélög bæði tímabundnum og langtímaverkefnum 

svo sem sorphirðu eða gatnahreinsun.  
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Sveitarfélög sameinast um hagsmunagæslu í landshlutasamtökum sveitarfélaga sem starfa á 

svæðum hinna gömlu kjördæma. Á landsvísu fer hagsmunagæslan fram innan Sambands 

íslenskra sveitarfélaga en það sinnir einnig samráði við stjórnvöld og Alþingi og fylgist með 

alþjóðamálum. Þá sinnir það fræðslu og upplýsingamiðlun til sveitarstjórnarmanna og 

almennings.  

2.2.3. Stéttarfélög 

 

Sérstök lög gilda um kjarasamninga við opinbera starfsmenn þar sem fjallað er um ferli við 

ráðningar, kaup og kjör og vinnustöðvanir (Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 

94/1986). Á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga hafa sveitarfélög sameinast um að gera 

kjarasamninga við starfsmenn sína. 

2.2.4. Eftirlitsaðilar 

 

Ráðuneyti sveitarstjórnarmála hefur eftirlit með sveitarfélögum hvað varðar fjármál og 

framkvæmd stjórnsýslu. Í því skyni starfa reikningsskila og upplýsinganefnd og eftirlitsnefnd 

með fjármálum sveitarfélaga. Verkefni á vettvangi sveitarfélaganna lúta eftirliti frá ýmsum 

ráðuneytum og stofnunum. Til dæmis fylgjast skipulagsstofnun og umhverfisráðuneyti með 

skipulags- og byggingarmálum, menntamálaráðuneytið með skólahaldi, velferðarráðuneytið með 

félagsþjónustu og Barnaverndarstofa með barnaverndarmálum. Sveitarstjórnir þurfa að vera 

meðvitaðar um hlutverk slíkra aðila og átta sig á hvar takmörkin liggja í hverjum málaflokki.  

2.2.5. Þjónustuaðilar og birgjar 

 

Algengt er að sveitarfélög velji að kaupa sérfræðiþjónustu þriðja aðila í stað þess að ráða til sín 

sérfræðinga á öllum sviðum. Í þessu samhengi má nefna lögfræðiþjónustu til ráðgjafar við 

margvísleg mál sem upp koma í stjórnsýslunni og til að sinna innheimtumálum, verkfræðinga við 

hönnun gatnakerfa, landslagsarkitekta við hönnun nýrra hverfa og lóða, sálfræðinga og 

félagsráðgjafa til aðstoðar við félagsþjónustu og skólahald, vélamenn, iðnaðarmenn og 

verkamenn við allskonar framkvæmdir og viðhald. Í fæstum tilvikum væri grundvöllur til að 

byggja upp þekkingu og færni á öllum sérfræðisviðum innan stjórnkerfis sveitarfélaga vegna 

smæðar þeirra. Þannig þjónustukaupbjóða  uppá ákveðinn sveigjanleika í rekstri en nauðsynlegt 

er að vanda til verka þegar gerðir eru samningar við aðila sem ekki eru í dæmigerðu 
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ráðningarsambandi við sveitarfélög með tilheyrandi verkstjórnarvaldi, trúnaðarskyldum og 

öðrum þáttum sem gengið er frá í kjarasamningum og starfslýsingum starfsmanna.    
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3. Nýjar fjármálareglur í sveitarstjórnarlögum 

 

Í 64. grein frumvarps  til nýrra sveitarstjórnarlaga er gerð tillaga að tveimur fjármálareglum, 

jafnvægisreglu og skuldareglu sem sveitarfélögum er ætlað að starfa eftir og kveðið á um 

viðmiðanir um afkomu og fjárhagsstöðu þeirra: 

Sveitarstjórn ber að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á 

hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum.  

Skyldu skv. 1.mgr. skal sveitarstjórn fullnægja m.a með því að:  

1. samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60.gr. séu á hverju 

þriggja ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum og 

2. heildaskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. séu ekki hærri en sem 

nemur 150% af reglulegum tekjum.  

Ráðherra skilgreinir í reglugerð nánar þau viðmið sem lögð eru til grundvallar skv. 2. mgr., þar á meðal 

útgjöld, tekjur, eignir, skuldir og skuldbindingar og aðlögun sveitarfélaga að þeim. Þar skal jafnframt 

heimilt að undanþiggja nánar tilgreindar skuldir eða skuldbindingar einstakra sveitarfélaga þannig að þær 

hafi engin eða aðeins hlutfallsleg áhrif skv. 2. tölul. 2. mgr. (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

 

Sú grundvallarregla sem fram kemur í fyrstu málsgrein lýsir viðmiðum sem hafa lengi gilt um 

rekstur íslenskra sveitarfélaga. Starfshópur um endurskoðun sveitarstjórnarlaga orðar það svo  í 

athugasemdum sínum við 64. grein: „Það er hlutverk sveitarfélaga að sinna tilteknum opinberum 

verkefnum til hagsbóta fyrir íbúana. Sjóði sveitarfélaga á ekki að nota til fjárfestinga sem áhætta 

fylgir og útgangspunktur í rekstri sveitarfélaga á að vera geta þeirra til að framkvæma 

lögbundin verkefni með fullnægjandi hætti.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 2011). Þó svo að 

þessi viðmið hafi lengi verið í lögum sýnir reynslan að þær reglur sem fram koma í lögunum 

virðast ekki fela í sér nægilega skýrar leiðbeiningar fyrir sveitarfélögin. Beinar fjármálareglur 

eins og jafnvægisreglan og skuldareglan hafa ekki verið í sveitarstjórnarlögum áður. Skýrt er 

kveðið á um að reglurnar miðist við samanlagða A- og B-hluta sveitarsjóða sem er nýjung þar 

sem í gildandi lögum er eftirlit með fjármálum sveitarfélaga aðallega miðað við A-hluta.  

 

3.1. Jafnvægisreglan   

 

Í núgildandi sveitarstjórnarlögum segir: „Sveitarstjórn skal árlega gæta þess svo sem kostur er 

að heildarútgjöld sveitarfélags, þar með talin rekstrarútgjöld, fari ekki fram úr heildartekjum 

þess“ (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). Þannig má segja að þegar sé jafnvægisregla til staðar í 

lögum. Orðalag hennar er hinsvegar svo veikt að það hefur reynst lítið hald í henni. Varðandi 

þetta atriði kemst samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál svo að orði: „...þegar lög 

um málefni sveitarfélaga hafa ekki kveðið nógu skýrt á um tiltekin atriði er tilhneiging til þess að 
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farið sé í kringum lögin. Í því sambandi má nefna ákvæði laganna um hallalausan rekstur 

sveitarfélaga,...“ (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010).   

 

Tafla 1 - Sýnir afkomu ársins miðað jafnvægisreglu frumvarps til nýrra sveitarstjórnarlaga. 

Óreglulegir liðir eru ekki taldir með. 

 

 

 

Í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga er sveitarfélögunum gert skylt að sjá til þess að jafnvægi 

verði milli samanlagðra rekstrartekna og gjalda A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili 

þannig að samanlögð heildarútgjöld séu ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum 

tekjum. Reglulegar tekjur sveitarfélaga felast í útsvari, fasteignasköttum, framlögum 

jöfnunarsjóðs og þjónustugjöldum. Þannig teljast í þessu samhengi ekki til tekna, tekjur af sölu 

eigna, fjármunatekjur eða aðrar óreglulegar tekjur. Heildar rekstrarútgjöld innihalda öll 

rekstrarútgjöld, afskriftir og fjármagnsgjöld. Afkoma sveitarfélags er skilgreind sem 

Tekjur

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 126.579.868

Framlag Jöfnunarsjóðs 14.954.801

Þjónustutekjur og aðrar tekjur 81.125.942

Tekjur samtals 222.660.611

Gjöld

Laun og launatengd gjöld 100.503.639

Breyting lífeyrisskuldbindinga 534.348

Annar rekstrarkostnaður 85.635.514

Afskriftir 20.330.535

Gjöld samtals 207.004.036

15.656.575

Fjármagnsliðir

Fjármagnsliðir -30.358.515

Fjármagnsliðir samtals -30.358.515

Óreglulegir liðir

Óreglulegir liðir 10.820.834

Óreglulegir liðir samtals 10.820.834

Rekstrarniðurstaða /-neikvæð -3.881.106

-14.701.940

Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og 

fjármagnsgjalda

Afkoma sveitarfélaga miðað við 

jafnvægisreglu 
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rekstrarniðurstaða þegar gjöld af reglulegri starfsemi hafa veri dregin frá tekjum af reglulegri 

starfsemi og að teknu tilliti til fjármagnsliða (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 2011).  

 

Samkvæmt frumvarpinu er jafnvægið reiknað yfir þriggja ára tímabil til að mæta sveiflum í 

þjóðfélaginu og er sú ráðstöfun hugsuð sem svigrúm fyrir sveitarfélögin til að rétta sig af eftir 

slæm ár. Til nánari útskýringar þá eru tekjur fyrra árs (t-1), tekjur yfirstandandi árs (t) og tekjur 

samkvæmt næstu fjárhagsáætlun (t+1) lagðar saman og eiga þannig að mynda jafnvægi í rekstri 

eða rekstrarafgang (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010).  

 

 

Mynd 2 - Samanlögð rekstrarniðurstaða A- og B-hluta allra sveitarfélaga á Íslandi á tímabilinu 

2002 til 2009 í hlutfalli af tekjum, miðað við hina nýju jafnvægisreglu. Annarsvegar öll 

sveitarfélög samanlagt og hinsvegar án þeirra sem eru eigendur að Orkuveitu Reykjavíkur 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Ljóst er að mörg sveitarfélög standast ekki jafnvægisregluna og hafa ekki gert mörg undanfarin 

ár. Samanber mynd 2 þá hafa sveitarfélög í heild sýnt neikvæða niðurstöðu eða nálægt núlli á 

síðustu átta árum. Á uppgangsárunum fyrir hrun hefði átt að vera hægt að skila góðri afkomu en 

það gerðist einungis árið 2007. Árið 2008 varð verulegt áfall hjá sveitarfélögum eins og hjá 

öðrum þar sem verðbætur og gengismunur lána settu reksturinn á annan endann.  
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Á mynd 3 sést vel að árið 2008 er öfgatilfelli sem vegur inn í rekstrarjöfnuð þriggja tímabila. 

 

 

Mynd 3 - Samanlögð rekstrarniðurstaða A- og B-hluta allra sveitarfélaga, hvert ár fyrir sig án 

óreglulegra liða. Annarsvegar allra sveitarfélaga samanlagt og hinsvegar án eigenda að 

Orkuveitu Reykjavíkur(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Ekki er hægt að alhæfa um rekstur sveitarfélaga almennt út frá samanlagðri niðurstöðu þeirra 

allra vegna þess hvað þau eru ólík og rekstrarstaða þeirra misjöfn. Jafnvægisreglan gerir ráð fyrir 

að afkoma sveitarfélaga sé reiknuð út frá samanlögðum þremur árum til að jafna sveiflur. Eitt 

rekstrarár getur verið óraunhæf viðmiðun þar sem óvæntir atburðir geta sett reksturinn úr 

skorðum til dæmis óvenju snjóþungur vetur eða aflabrestur. Tafla 2 sýnir rekstrarniðurstöðu 

einstakra sveitarfélaga samkvæmt jafnvægisreglunni. Reiknuð voru sex þriggja ára tímabil eins 

og jafnvægisreglan gerir ráð fyrir.  
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Tafla 2 - Afkoma sveitarfélaga á Íslandi í hlutfalli af tekjum. Reiknuð út frá hinni nýju 

jafnvægisreglu sem inniheldur A- og B-hluta reikningsskila án óreglulegra liða(Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Sveitarfélag 
Íbúafjöldi 

1.12.2009 
2002-4 2003-5 2004-6 2005-7 2006-8 2007-9 

Árneshreppur 50 4,9% -2,3% 3,2% -0,2% 5,7% 2,8% 

Tjörneshreppur 56 6,6% 13,1% 17,1% 18,6% 15,3% 16,7% 

Skorradalshreppur 57 

 

11,3% 14,4% 10,2% 

  Helgafellssveit 64 -18,1% -7,8% 1,2% 12,3% 19,1% 9,9% 

Fljótsdalshreppur 89 34,3% 51,2% 65,4% 72,1% 67,7% 64,3% 

Bæjarhreppur (Strandasýslu) 96 -2,0% 4,6% 7,8% 12,0% 18,1% 12,1% 

Skagabyggð 106 14,4% 16,7% 18,4% 22,2% 19,9% 16,6% 

Svalbarðshreppur 107 8,2% 13,6% 11,4% 4,3% -6,2% -11,4% 

Kaldrananeshreppur 114 -1,6% 2,4% 10,2% 11,6% 9,2% 6,1% 

Borgarfjarðarhreppur 135 0,0% -3,2% 7,3% 11,5% 16,0% 9,7% 

Eyja- og Miklaholtshreppur 139 20,2% 13,3% 19,2% 19,9% 44,1% 37,5% 

Ásahreppur 190 14,7% 7,8% 14,4% 24,6% 19,3% 16,0% 

Kjósarhreppur 195 2,2% 7,0% 8,9% 22,9% 27,2% 26,7% 

Súðavíkurhreppur 205 4,6% 5,2% 3,4% 3,9% -10,7% -4,5% 

Akrahreppur 208 

 

-2,8% 

   

4,7% 

Breiðdalshreppur 209 -24,2% -26,7% -19,9% -9,0% -12,3% -18,0% 

Reykhólahreppur 292 0,2% 1,1% 2,3% 6,4% 4,3% 2,6% 

Tálknafjarðarhreppur 297 -2,1% -8,8% -6,2% -1,1% -1,2% -11,5% 

Grýtubakkahreppur 337 6,1% 2,9% 2,6% 0,4% 0,5% 2,3% 

Skútustaðahreppur 374 -6,4% -6,0% -0,3% 5,7% 6,3% 2,7% 

Svalbarðastrandarhreppur 414 9,3% 4,2% 5,4% 15,7% 22,5% 22,7% 

Grímsnes- og 

Grafningshreppur 415 14,3% 19,9% 33,5% 29,5% 18,9% 2,9% 

Hörgárbyggð 429 -0,9% 2,9% 7,9% 13,9% 11,3% 5,9% 

Húnavatnshreppur 433 -5,1% -10,0% -3,3% 1,9% 10,1% 4,4% 

Djúpavogshreppur 439 -13,7% -21,6% -20,2% -8,9% -8,0% -5,3% 

Skaftárhreppur 450 -2,4% -3,4% 0,5% 3,3% 2,0% -2,3% 

Strandabyggð 506 -8,0% -14,6% -14,4% -7,0% -5,3% -5,3% 

Mýrdalshreppur 511 -5,3% -4,5% -4,8% 2,1% 1,1% 0,8% 

Langanesbyggð 519 -9,2% -2,4% -19,8% -2,2% -9,9% 1,5% 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 519 -6,4% -6,5% 5,5% 11,9% 12,1% 6,0% 

Sveitarfélagið Skagaströnd 519 6,5% -8,2% 1,8% 13,5% 17,0% 16,0% 

Flóahreppur 595 1,3% -0,5% 2,8% 7,3% 9,7% 11,0% 

Hvalfjarðarsveit 626 0,1% 3,3% 

   

20,2% 

Vopnafjarðarhreppur 682 -16,5% -14,3% -11,6% -5,1% -11,3% -10,5% 

Dalabyggð 696 -3,0% -0,9% 4,2% 8,7% 6,4% 1,1% 

Seyðisfjörður 706 -9,2% -11,9% -14,1% -11,2% -15,1% -17,2% 

Hrunamannahreppur 789 -5,3% -4,4% -1,5% 4,6% -2,9% -2,4% 

Blönduóssbær 879 -12,0% -9,5% -9,8% -4,4% -6,6% -6,3% 

Grundarfjarðarbær 910 -3,7% -2,0% -5,1% -3,9% -26,9% -24,5% 

Bláskógabyggð 937 -7,7% -6,0% -4,9% -1,7% -1,8% -0,1% 

Vesturbyggð 938 6,0% -1,4% -3,7% 1,4% -7,7% -11,2% 

Þingeyjarsveit 941 -5,5% -6,7% -4,6% -1,9% -5,3% -9,3% 

Bolungarvík 968 -14,5% -13,6% -11,8% -12,7% -13,8% -9,3% 



17 
 

Eyjafjarðarsveit 1030 1,2% 4,6% 4,3% 5,0% -1,2% 1,4% 

Stykkishólmur 1090 -5,0% -5,1% -4,0% -2,3% -8,0% -10,6% 

Húnaþing vestra 1122 -14,6% -9,4% -4,8% 2,1% 3,2% 1,4% 

Sveitarfélagið Vogar 1195 -8,1% -11,0% -13,5% -3,8% 7,9% 11,9% 

Sveitarfélagið Garður 1520 -7,7% -6,9% -4,3% 7,1% 19,4% 19,8% 

Rangárþing ytra 1545 -11,5% -8,9% -2,8% 2,8% -10,3% -15,9% 

Snæfellsbær 1701 -3,8% -0,1% 0,8% 4,4% 5,6% 6,7% 

Sandgerði 1711 -3,3% -3,9% -3,6% -3,5% -14,0% -17,3% 

Rangárþing eystra 1744 0,3% 3,2% 5,0% 10,8% 7,5% 7,0% 

Sveitarfélagið Ölfus 1945 -5,2% -1,7% 4,6% 7,8% 5,7% 2,4% 

Dalvíkurbyggð 1951 -11,2% -5,6% 0,4% 8,6% 8,3% 9,3% 

Fjallabyggð 2082 -9,6% -8,3% -4,1% 5,1% 3,6% 2,7% 

Sveitarfélagið Hornafjörður 2089 -3,4% 2,8% 7,3% 14,9% 15,2% 14,8% 

Hveragerði 2302 -13,3% -9,3% -7,2% 1,7% -4,3% -4,3% 

Sveitarfélagið Álftanes 2524 3,2% 9,8% -3,2% 8,1% -20,6% -18,5% 

Grindavíkurbær 2841 -2,2% 0,7% 1,0% -2,4% -1,0% -2,0% 

Norðurþing 2929 -2,3% -11,2% -14,1% -9,1% -25,5% -24,5% 

Fljótsdalshérað 3465 -1,0% 5,6% 9,5% 10,5% -5,2% -14,4% 

Borgarbyggð 3543 0,0% 0,2% -0,5% -0,5% -13,4% -13,9% 

Ísafjarðarbær 3897 -5,9% -9,4% -13,0% -7,7% -15,4% -15,1% 

Vestmannaeyjar 4129 -13,3% -16,7% -15,8% -11,1% -1,5% 4,8% 

Sveitarfélagið Skagafjörður 4137 -6,0% -7,8% -5,3% -1,0% -5,1% -6,4% 

Seltjarnarnes 4406 0,3% 6,8% 6,0% 9,1% 1,3% -4,3% 

Fjarðabyggð 4637 -9,1% -8,3% 0,9% 7,1% -6,1% -13,0% 

Akranes 6555 1,0% 0,4% 1,2% 2,3% -12,0% -10,1% 

Sveitarfélagið Árborg 7810 -1,0% 0,5% 2,4% 4,7% -7,7% -11,8% 

Mosfellsbær 8527 -0,8% 7,9% 9,1% 11,7% 4,4% 0,8% 

Garðabær 10587 1,9% 5,7% 7,0% 14,3% 9,3% 9,8% 

Reykjanesbær 14081 -23,0% -18,1% -8,3% -6,6% -25,3% -40,5% 

Akureyri 17563 1,1% 2,4% -1,4% -0,8% -14,8% -7,7% 

Hafnarfjörður 25872 9,2% 9,9% 4,9% 3,7% -26,5% -25,6% 

Kópavogur 30314 5,6% 10,8% 19,3% 20,3% -0,5% -15,0% 

Reykjavík 118427 0,7% 2,2% -2,7% 5,6% -32,8% -27,8% 

 

Í ljós kemur að sum sveitarfélögin standast jafnvægisregluna vel en það verður ærið verkefni 

fyrir önnur að snúa þróuninni við til að ná jafnvægi verði frumvarpið að lögum. Árið 2008 vegur 

þungt innan allra uppgjörstímabila sem það tilheyrir. Það er að segja hjá þeim sveitarfélögum 

sem skulduðu mikið. Eins og sjá má þá hafa stærri sveitarfélögin almennt slakari rekstrarafkomu 

en hin minni. Það er eitt og annað sem getur sett stöðugleikann úr jafnvægi. Dæmin frá árinu 

2008 eru ótalmörg en einnig í annan tíma. Árið 2009 sýnir Tálknafjörður til dæmis 45,8% halla 

ef reiknaður er jöfnuður A- og B-hluta. Ástæða þessa mikla halla er sú að inni í tölum um 

fjármagnsliði er niðurfærsla á eign sveitarfélagsins í Sparisjóði Keflavíkur, sem er talin að fullu 

töpuð það er um 60 milljónir króna. Fleiri sveitarfélög hafa orðið fyrir tapi vegna eigna sinna í 

sparisjóðum sem hafa fallið svo búast má við samskonar niðurfærslum hjá þeim.   
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Krafa um jafnvægi í rekstri er mikilvægt viðmið um afkomu sveitarfélaga og hefur lengi verið til 

staðar í sveitarstjórnarlögum. Hinsvegar hefur skort á skýrar leiðbeiningar og aðhald til að hún 

hafi verið virt. Það er ekki nóg að hafa jafnvægi heldur verður afkoman miðað við 

jafnvægisregluna að geta staðið undir afborgunum lána og skuldbindinga auk nýrra fjárfestinga 

annars eru sveitarfélög sífellt að ganga á eignir sínar.  

 

3.2. Skuldareglan 

 

Í gildandi lögum er ekki skýrt kveðið á um hámarks skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga. 

Hinsvegar eru slegnir varnaglar í 65. gr. „Miklar fjárfestingar og sala fasteigna.“:  

Hyggist sveitarstjórn ráðast í fjárfestingu og áætlaður heildarkostnaður eða hlutur sveitarfélagsins í henni 

nemur hærri fjárhæð en fjórðungi skatttekna yfirstandandi reikningsárs er skylt að leggja fyrir sveitarstjórn 

umsögn sérfróðs aðila um kostnaðaráætlunina, væntanleg áhrif hennar á fjárhagsafkomu sveitarsjóðs á 

fyrirhuguðum verktíma og áætlun um árlegan rekstrarkostnað fyrir sveitarsjóð, sé um hann að ræða. 

Jafnframt skal gera grein fyrir því hvernig framkvæmdin samræmist þriggja ára áætlun sveitarfélagsins. 

Á sama hátt skal afla álits sérfróðs aðila áður en sveitarstjórn staðfestir framkvæmdir eða þjónustu við íbúa 

sveitarfélagsins sem gilda eiga til langs tíma og hafa í för með sér verulegar skuldbindingar fyrir 

sveitarsjóð. Þetta gildir einnig um samninga um sölu og endurleigu fasteigna sem falla undir 2.mgr. 73.gr. 

Ákveði sveitarstjórn að selja fasteignir sveitarfélags sem falla undir 2. mgr. 73.gr. skal hún tilkynna þá 

ákvörðun til eftirlitsnefndar. Eftirlitsnefnd skal kanna hvaða fjárhagslegu áhrif salan hefur á rekstur 

sveitarfélagsins. Eftirlitsnefnd getur sett fram tillögur sínar til viðkomandi sveitarstjórnar um ráðstöfun 

söluandvirðis eða ávöxtun þess. Ráðherra getur, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, sett 

í reglugerð nánari fyrirmæli um form tilkynninga, viðmiðanir við athugun eftirlitsnefndar og önnur atriði er 

varða framkvæmd ákvæðisins. (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). 

 

Tilvitnuð lagagrein númer 73 heitir „Tryggingar og ábyrgðir.“ Í annarri málsgrein hennar 

stendur: „Eigi má sveitarfélag veðsetja öðrum tekjur sínar né heldur fasteignir sem 

nauðsynlegar eru til þess að sveitarfélagið geti rækt lögskyld verkefni sín.“ (Sveitarstjórnarlög 

nr. 45/1998). Eftir því sem næst verður komist hafa sveitarfélög ekki sent tilkynningar til 

eftirlitsnefndar í samræmi við þetta ákvæði og þar af leiðandi hefur nefndin ekki gert tillögu að 

ráðstöfun söluandvirðis eða ávöxtun þess.  
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Mynd 4 - Heildarskuldir A- og B-hluta reikningsskila hvert ár fyrir sig. Annarsvegar öll 

sveitarfélög samanlagt og hinsvegar öll sveitarfélög án eigenda Orkuveitu Reykjavíkur. 

Fjármögnunarleigusamningar utan efnahagsreiknings eru ekki taldir með (Samband íslenskra 

sveitarfélag, 2010). 

 

Þau skuldaviðmið sem eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga vinnur nú eftir eru samhljóða 

þeirri skuldareglu sem lögð er til í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga. Hún gerir ráð fyrir að 

heildarskuldir sveitarfélags séu undir 150% af árlegum heildartekjum þess. Eftirlitsnefnd með 

fjármálum sveitarfélaga hefur lýst áhyggjum af mikilli skuldaaukningu ekki síst stærri 

sveitarfélaga. Slök fjárhagsstaða stórra sveitarfélaga er erfiðara viðfangsefni en hinna smærri þar 

sem erfiðara er að koma til aðstoðar þegar stór sveitarfélög lenda í fjárþröng heldur en smá. 

Skuldir og skuldbindingar þeirra rúmlega 20 sveitarfélaga sem hafa 2.000 íbúa eða fleiri hafa 

hækkað úr 106% af heildartekjum á árinu 2007 í 160% af heildartekjum á árinu 2009 samkvæmt 

A-hluta reikningsskila sveitarfélaga. Ef Reykjavíkurborg er undanskilin í þessum útreikningum 

fer hækkunin úr 130% af heildartekjum á árinu 2007 í 213% á árinu 2009 (Eftirlitsnefnd með 

fjármálum sveitarfélaga, 2010).  

 

Núgildandi lög hafa einkum miðast við A-hluta sveitarfélaga en eftir því sem vægi B-hluta í 

rekstrinum hefur aukist hefur  þótt ástæða til að horfa á samstæðureikning við mat á 

fjárhagsstöðu. Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál leggur til að mat á 

fjárhagsstöðu sveitarfélaga gangi út frá heildar samstæðunni og kemst þannig að orði: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Öll sveitarfélög Án OR



20 
 

“Rekstrarniðurstaða stofnana og fyrirtækja í B-hluta getur haft töluverð áhrif á fjárhagslega stöðu 

sveitarfélags bæði vegna þess að sveitarsjóður þarf að leggja fram styrk til B-hluta fyrirtækis sem er ekki 

sjálfbært. Sveitarsjóður (A-hluti) er þannig í raun ábyrgur fyrir skuldbindingu B-hluta. Hætta er á að ef 

reglurnar gilda aðeins um A-hluta sveitarfélaga að þá myndist hvati til að færa kostnað og skuldir yfir til B-

hluta.“ (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010). 

 

Frumvarp til nýrra laga gerir ráð fyrir að horft sé til samstæðunnar í heild. Skuldareglan gerir ráð 

fyrir að heildar skuldir og skuldbindingar A- og B-hluta samanlagt megi ekki vera hærri en sem 

nemur 150% af árlegum heildartekjum. Heildar skuldir og skuldbindingar innihalda í þessu 

samhengi allar skuldir og skuldbindingar, þar á meðal langtímaskuldbindingar, skuldbindingar 

vegna leigu- og rekstrarsamninga, lífeyrisskuldbindingar, aðrar skuldbindingar, ábyrgðir og allar 

skammtímaskuldir (Þingskjal 1250. (2010-2011)).   

 

Ljóst er að mörg sveitarfélög eiga langt í land með að ná skuldum niður að hámarkinu en í lok 

árs 2009 voru 28 sveitarfélög yfir skuldaviðmiði þar af voru átta yfir 250% ef miðað er við A-

hluta reikningsskila. Gera má ráð fyrir hækkun á skuldum sveitarfélaga frá árinu 2009 til 2010 

þar sem þá koma skuldbindingar vegna fjármögnunarleigusamninga að fullu inn í 

efnahagsreikning (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010).  

 

Tafla 3 - Skuldir sveitarfélaga sem hlutfall af tekjum árið 2009 miðað við A- og B-hluta 

reikningsskila. Fjármögnunarleigusamningar utan efnahagsreiknings eru ekki taldir með. 

Sveitarfélög með skuldir yfir 150% af tekjum eru blámerkt (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2010). 

Sveitarfélag 
Íbúafjöldi 

1.12.2009 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Árneshreppur 50 7% 7% 5% 5% 7% 27% 17% 11% 

Tjörneshreppur 56 5% 1% 1% 2% 1% 1% 6% 4% 

Skorradalshreppur 57 0% 181% 169% 104% 93% 99% 0% 0% 

Helgafellssveit 64 78% 41% 35% 34% 39% 31% 35% 51% 

Fljótsdalshreppur 89 49% 146% 74% 54% 42% 31% 43% 39% 

Bæjarhreppur 96 20% 18% 15% 10% 14% 16% 18% 28% 

Skagabyggð 106 3% 3% 5% 7% 13% 5% 13% 8% 

Svalbarðshreppur 107 56% 49% 42% 55% 63% 51% 49% 59% 

Kaldrananeshreppur 114 36% 31% 44% 40% 62% 42% 39% 39% 

Borgarfjarðarhreppur 135 106% 122% 125% 107% 89% 82% 81% 80% 

Eyja- og Miklaholtshreppur 139 6% 9% 4% 8% 9% 7% 2% 2% 

Ásahreppur 190 147% 174% 136% 118% 164% 130% 114% 47% 

Kjósarhreppur 195 38% 28% 32% 29% 22% 23% 19% 4% 

Súðavíkurhreppur 205 194% 194% 195% 100% 103% 110% 151% 120% 

Akrahreppur 208 0% 27% 11% 13% 0% 11% 18% 11% 

Breiðdalshreppur 209 175% 206% 198% 213% 181% 150% 166% 172% 
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Reykhólahreppur 292 50% 47% 50% 49% 40% 40% 42% 49% 

Tálknafjarðarhreppur 297 82% 84% 73% 71% 62% 62% 74% 61% 

Grýtubakkahreppur 337 73% 86% 99% 102% 102% 77% 76% 90% 

Skútustaðahreppur 374 35% 41% 36% 38% 32% 30% 41% 43% 

Svalbarðsstrandarhreppur 414 34% 33% 29% 33% 25% 19% 21% 20% 

Grímsnes- og 

Grafningshreppur 415 67% 61% 57% 44% 35% 39% 58% 198% 

Hörgársveit 429 25% 16% 19% 17% 23% 23% 69% 59% 

Húnavatnshreppur 433 34% 27% 26% 26% 22% 31% 38% 44% 

Djúpavogshreppur 439 140% 139% 146% 211% 175% 146% 193% 196% 

Skaftárhreppur 450 73% 95% 108% 96% 93% 86% 103% 111% 

Strandabyggð 506 109% 139% 137% 143% 116% 92% 97% 97% 

Mýrdalshreppur 511 91% 97% 110% 104% 98% 78% 80% 86% 

Sveitarfélagið Skagaströnd 519 134% 151% 148% 139% 122% 113% 104% 97% 

Langanesbyggð 519 233% 289% 253% 175% 148% 110% 119% 122% 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 519 64% 67% 63% 66% 42% 34% 33% 30% 

Flóahreppur 595 34% 48% 49% 42% 55% 38% 40% 37% 

Hvalfjarðarsveit 626 32% 29% 21% 15% 0% 13% 9% 10% 

Vopnafjarðarhreppur 682 190% 217% 203% 211% 216% 195% 217% 214% 

Dalabyggð 696 143% 99% 96% 77% 68% 58% 57% 68% 

Seyðisfjarðarkaupstaður 706 177% 179% 193% 178% 195% 190% 211% 211% 

Hrunamannahreppur 789 81% 106% 134% 109% 102% 85% 125% 117% 

Blönduósbær  879 235% 239% 236% 160% 148% 121% 136% 142% 

Grundarfjarðarbær 910 139% 162% 168% 164% 209% 190% 248% 257% 

Bláskógabyggð 937 111% 96% 101% 94% 93% 85% 103% 98% 

Vesturbyggð 938 227% 212% 202% 169% 143% 143% 146% 168% 

Þingeyjarsveit 941 31% 34% 37% 56% 61% 54% 66% 73% 

Bolungarvíkurkaupstaður 968 228% 227% 226% 229% 166% 178% 194% 164% 

Eyjafjarðarsveit 1030 46% 46% 40% 43% 84% 62% 66% 64% 

Stykkishólmsbær 1090 200% 213% 181% 114% 171% 167% 187% 190% 

Húnaþing vestra 1122 98% 100% 99% 94% 93% 94% 88% 93% 

Sveitarfélagið Vogar 1195 188% 205% 170% 129% 128% 137% 102% 372% 

Sveitarfélagið Garður 1520 120% 195% 208% 190% 179% 193% 177% 187% 

Rangárþing ytra 1545 112% 99% 111% 95% 91% 94% 140% 162% 

Snæfellsbær 1701 134% 146% 146% 129% 138% 123% 117% 124% 

Sandgerðisbær 1711 201% 225% 154% 133% 196% 182% 242% 390% 

Rangárþing eystra 1744 69% 71% 88% 86% 74% 61% 70% 74% 

Sveitarfélagið Ölfus 1945 101% 92% 124% 133% 125% 106% 113% 110% 

Dalvíkurbyggð 1951 162% 168% 174% 144% 124% 114% 117% 117% 

Fjallabyggð 2082 152% 176% 180% 145% 125% 110% 113% 116% 

Sveitarfélagið Hornafjörður 2089 130% 136% 131% 108% 101% 78% 96% 92% 

Hveragerðisbær 2302 164% 191% 165% 120% 126% 106% 135% 141% 

Sveitarfélagið Álftanes 2524 124% 131% 108% 107% 172% 105% 217% 225% 

Grindavíkurbær 2841 182% 169% 151% 172% 188% 187% 197% 201% 

Norðurþing 2929 236% 236% 238% 222% 231% 176% 222% 232% 

Fljótsdalshérað 3465 106% 135% 127% 126% 117% 109% 189% 273% 

Borgarbyggð 3543 133% 132% 121% 115% 124% 133% 166% 139% 

Ísafjarðarbær 3897 173% 178% 180% 186% 178% 150% 182% 184% 

Vestmannaeyjabær 4129 231% 229% 200% 190% 171% 164% 131% 159% 

Sveitarfélagið Skagafjörður 4137 144% 160% 144% 145% 135% 130% 138% 136% 

Seltjarnarneskaupstaður 4406 75% 71% 68% 60% 64% 63% 73% 90% 
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Fjarðabyggð 4637 171% 193% 224% 228% 185% 169% 211% 288% 

Akraneskaupstaður 6555 125% 128% 113% 115% 111% 119% 155% 154% 

Sveitarfélagið Árborg 7810 129% 133% 149% 144% 146% 153% 209% 206% 

Mosfellsbær 8527 198% 185% 167% 121% 127% 94% 127% 160% 

Garðabær 10587 109% 125% 138% 108% 97% 71% 87% 117% 

Reykjanesbær 14081 250% 214% 215% 186% 193% 178% 219% 305% 

Akureyrarkaupstaður 17563 142% 149% 147% 140% 149% 109% 165% 157% 

Hafnarfjarðarkaupstaður 25872 216% 208% 187% 171% 182% 177% 266% 294% 

Kópavogsbær 30314 169% 169% 144% 98% 86% 113% 224% 241% 

Reykjavíkurborg 118427 161% 172% 174% 176% 196% 178% 304% 331% 

 

Frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga gerir ráð fyrir að ráðherra verði heimilað að veita 

undanþágu  frá skuldareglunni í sérstökum tilvikum. Gert er ráð fyrir að heimildin verði mjög 

þröng og kveði á um að skuldbindinga sem um ræðir verði getið í reglugerð sem tryggi að 

ákvarðanir um undanþágur byggi alltaf á sérstöku mati.  Að hluta til er þessi regla til komin 

vegna sveitarfélaganna sem eru eigendur að Orkuveitu Reykjavíkur vegna hárra skulda hennar. 

Fjárfestingar í orkugeiranum eru fjármagnsfrekar og endurgreiðslutími langur. Tekjustreymi er 

hinsvegar stöðugt og stendur undir töluverðri skuldsetningu. Fjárfestingar í orkugeiranum munu 

leiða af sér mikið tekjustreymi þegar framkvæmdum er lokið (Innanríkisráðuneytið, 2011). Líkur 

á því að fjárfestingar Orkuveitunnar íþyngi sveitarfélögunum eru þannig taldar hverfandi þrátt 

fyrir að þau hafi tímabundið þurft að hlaupa undir bagga vegna lausafjárvanda hennar.  

 

3.3. Fjárhagsáætlanir 

Núgildandi sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir að sveitarstjórnir geri fjárhagsáætlun til eins árs og 

þriggja ára áætlun til næstu þriggja ára á eftir. Þessar áætlanir má afgreiða með tveggja mánaða 

millibili. Heimilt er að endurskoða eða breyta fjárhagsáætlun innan ársins eða: „gera á henni 

nauðsynlegar breytingar“. Gera má slíkar breytingar við eina umræðu í sveitarstjórn 

(Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998).  

 

Í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga eru settar strangari reglur um fjárhagsáætlanir: 

„Fjárhagsáætlanir skulu gefa greinargott og ítarlegt yfirlit um eignir og sjóðstreymi.“ (Þingskjal 

1250. (2010-2011)). Þá er farið fram á yfirlit yfir tekjuöflun, rástöfun fjármuna og fjárheimildir. 

Hafa ber í huga fjárhagslega stöðu sveitarsjóða og stofnana. Nýmæli er að tillögu að 

fjárhagsáætlun verður að fylgja lýsing á forsendum hennar, helstu hagtölur og uppruni þeirra. 

Þannig verður erfitt fyrir sveitarstjórnir að spá fyrir um verðbólgu frá eigin brjósti. Það eru enn 
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fremur nýmæli að sveitarstjórnum verður óheimilt að víkja frá fjárhagsáætlun það er endurskoða 

eða breyta henni. Það verður þó ekki alveg bannað að taka ákvarðanir innan ársins sem leiða til 

breytinga heldur verður sveitarstjórn að samþykkja viðauka þar sem ítarlega er greint frá 

viðkomandi ráðstöfun og hvernig á að mæta henni fjárhagslega.  

 

Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að sveitarstjórn samþykki fjögurra ára áætlun samhliða því að 

hún gangi frá áætlun  ársins. Þetta verklag mun vonandi leiða til þess að sveitarstjórnir hugi að 

vönduðum langtíma áætlunum og stefnumótun fyrir starfsemina. Með vönduðum áætlunum er 

auðveldara að halda utanum reksturinn og fylgjast með árangri.  

 

Dæmi um fyrirmyndar verklag við áætlunargerð sveitarfélags má sjá hjá Sandgerðisbæ vegna 

áætlunar ársins 2011 (Sigrún Árnadóttir, 2011). Þar er augljóslega verið að takast á við erfiða 

fjárhagsstöðu af fullri alvöru enda sveitarfélagið meðal þeirra sem fengu aðvörun frá 

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga á síðasta ári. Áætlunin var unnin í samstarfi 

sveitarstjórnar, starfsmanna og íbúa. Haldinn var íbúafundur með það að markmiði að leita eftir 

hugmyndum og tillögum bæjarbúa og gefa þeim færi á að hafa áhrif. Greinargerð bæjarstjóra 

með áætluninni er ítarleg og skýr enda slíkt nauðsynlegt þegar kjörnir fulltrúar koma að. Ekki er 

sanngjarnt að gera ráð fyrir að þeir séu allir útlærðir í fjármálum og bókhaldi. Þannig greinargerð 

er varanlegt uppflettirit til upprifjunar við vinnu bæjarfulltrúa síðar. Upplýsingastreymi til 

bæjarbúa er nauðsynlegt til að skapa skilning á stöðunni og nauðsyn þess að forgangsraða 

verkefnum þar sem ekki er til ótakmarkað fé.  

 

Jafnvægisreglan er mikilvægt tæki við gerð fjárhagsáætlunar þar sem horfa verður til 

rekstarniðurstöðu síðasta fjárhagsárs, áætlaðrar niðurstöðu yfirstandandi árs og þess árs sem 

áætlunin tekur til. Þessi þrjú rekstrarár verða að sýna jákvæða niðurstöðu samtals eða: 

„samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum skv. 60.gr. séu á 

hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum“ 

(Þingskjal 1250. (2010-2011)).  Ljóst er að þrátt fyrir ákvæði í núgildandi lögum þess efnis að 

sveitarstjórn: „skuli gæta þess eins og kostur er að heildarútgjöld sveitarfélags, þar með talin 

rekstrarútgjöld, fari ekki framúr heildartekjum þess.“ hafa sum sveitarfélög jafnvel árum saman 

skilað neikvæðri afkomu. Sala eigna eða lántökur eru aðferðir þeirra til að standa undir 
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hallarekstrinum. Þannig fjármálastjórn getur ekki gengið til lengdar hvorki hjá fyrirtæki, 

sveitarfélagi eða venjulegu heimili. 

 

3.4. Aðdragandi nýrra fjármálareglna 

 

Efnahagshrunið var ekki upphafspunktur umræðna um nauðsyn þess að setja fjármálareglur inn í 

sveitarstjórnarlög. Umræða hafði lengi átt sér stað innan sveitarstjórnarstigsins og hjá 

stjórnvöldum um að nauðsyn bæri til að styrkja samráð og samstarf stjórnsýslustiganna um 

efnahagsmál í þeim tilgangi að stuðla að stöðugleika. Stjórnmálamenn héldu fram nauðsyn þess 

að setja sveitarfélögunum fjármálareglur. Í því samhengi var gjarnan bent á reglur sem giltu í 

öðrum löndum og ekki síst horft til norðurlandanna (Forsætisráðuneytið, 2006).  

 

Samtök atvinnulífsins gerðu þörfina á fjármálareglum fyrir sveitarfélög að umtalsefni haustið 

2006 með vísun til vaxandi hlutdeildar sveitarfélaga í opinberum útgjöldum og viðvarandi 

hallarekstur þeirra. „Sveitarfélögin í heild hafa verið rekin með halla á hverju ári undanfarinn 

áratug, 1996-2005,“ Bent var á að samhliða því að settar væru fjármálareglur þyrfti að veita 

heimildir til beitingar viðurlaga þegar reglurnar væru brotnar því annars væru þær marklausar 

samanber ákvæði gildandi sveitarstjórnarlaga um hallalausan rekstur (Samtök atvinnulífsins, 

2006). Með viljayfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 22. mars 

2007 kom fram beinn vilji til þess að móta fjármálareglur fyrir sveitarfélögin. „Aðilar munu 

vinna saman að mótun tillagna um fjármálareglur fyrir sveitarfélögin og bætta upplýsingaöflun 

sem tryggt geti að fjármál sveitarfélaganna vinni með ríkisfjármálunum að því er varðar 

almenna hagstjórn“ (Velferðarráðuneytið, 2007).  

 

Á XXIV landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga 2010 ræddi Karl Björnsson 

framkvæmdastjóri sambandsins um fjármál sveitarfélaga og sagði að frá árinu 2000 til og með 

2009  hefðu sveitafélögin í landinu aðeins sýnt jákvæðan tekjujöfnuð í þrjú ár af níu og var það 

aðeins á hátindi góðærisins það er árin 2005, 2006 og 2007. Framlegð frá rekstri það er 

rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða, afskrifta og óreglulegra liða var hins vegar jákvæð öll árin. 

Á þinginu voru  tillögur að fjármálareglum til umræðu og kom fram hjá Karli að unnið hafi verið 

að því að koma þeim á frá árinu 2007, en lítill áhugi hafi verið í fyrstu hjá sveitastjórnarmönnum. 
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Karl segir jafnframt að þar sem hlutur sveitarfélaga í opinberum rekstri fari stækkandi sé mikil 

þörf á að ríki og sveitarfélög efli fjármálaleg samskipti sín (Karl Björnsson, 2010).  

 

Í núgildandi sveitarstjórnarlögum er kveðið á um samskipti ríkis og sveitarfélaga. Formlegt 

samstarf hefur verið til staðar frá árinu 1984 en þá var fyrsti  samstarfssamningur ríkis og 

sveitarfélaga gerður og hefur verið endurnýjaður að jafnaði til tveggja ára í senn síðan. 

Núgildandi samstarfssáttmáli var gerður 2. apríl 2008 og er markmið hans að efla formlegt 

samstarf ríkis og sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Á grundvelli 

samstarfssáttmálans starfar nefnd tveggja fulltrúa sveitarfélaga og tveggja fulltrúa ríkisins 

svokölluð Jónsmessunefnd. Hlutverk nefndarinnar er meðal annars að afla gagna um stöðu 

efnahagsmála og þróun í fjármálum ríkis og sveitarfélaga. Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga 

um efnahagsmál hefur einnig starfað á grundvelli sáttmálans og skilaði úttekt og tillögum þann 

21. september 2010, um fjármálareglur fyrir sveitarfélög og samráð um efnahagsmál til 

Jónsmessunefndar. Nefndin setti fram tillögur að þeim tveimur fjármálareglum sem lagðar eru til 

í drögum að frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um 

efnahagsmál, 2010). 

 

Sveitarstjórnarlög 45/1998 hafa verið til heildarendurskoðunar hjá starfshópi sem þáverandi 

ráðherra sveitarstjórnarmála Kristján Möller skipaði í byrjun árs 2010. Fjármál, áætlanagerð og 

rekstur sveitarfélaga, framkvæmdir, lántökur, langtímaskuldbindingar og sala eigna voru meðal 

þess sem hópnum var ætlað að taka til efnislegrar athugunar. Drög að frumvarpi til nýrra laga 

liggja nú til umsagnar og frumvarp verður væntanlega lagt fyrir vorþing Alþingis 2011. Helstu 

breytingar frá gildandi lögum felast í tillögum um fjármál sveitarfélaga, eftirlit með fjármálum 

sveitarfélaga, samvinnu sveitarfélaga, samráð við íbúa og stjórnsýslueftirlit (Frumvarp til 

sveitarstjórnarlaga, 2011).  

 

3.5. Fjármálareglur annarra landa 

„Sveitarfélögin vilja fara dönsku leiðina svokölluðu um samstarf við ríkið um að ná niður 

rekstrarkostnaði“ sagði Halldór Halldórsson formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga í samtali 

við Morgunblaðið haustið 2010 í tilefni af umræðu um sparnað og niðurskurð við 

fjárhagsáætlunargerð sveitarfélaga (Uppsagnir og hækkanir óumflyjanlegar, 2010). Þarna vísaði 
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Halldór til fyrirkomulags sem er í gildi milli ríkis og sveitarfélaga í Danmörku þar sem samið er 

árlega og fundin sameiginleg niðurstaða um lausnir varðandi verkefni sveitarfélaga og 

fjármögnun þeirra (Jörgen Lotz, 2010). Dæmi um stuðning sem íslenska ríkið hefði getað veitt 

íslenskum sveitarfélögum í þeirri viðleitni að ná saman endum var til dæmis að heimila þeim að 

fækka vikulegum kennslustundum í grunnskólum tímabundið.  

Í þeirri vinnu sem stjórnvöld og sveitarfélög hafa staðið að undanfarin misseri og tengist 

fjármálum sveitarfélaga hafa þau kannað fjármálareglur og stöðu fjármála sveitarfélaga í 

nágrannalöndum. Starfshópur um heildarendurskoðun á reglum jöfnunarsjóðs kannaði 

jöfnunarkerfi á norðurlöndum, tekjustofnanefnd kannaði hlutdeild sveitarfélaga í opinberum 

rekstri og tekjukerfi þeirra. Þá kannaði samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál 

fjármálareglur í nokkrum nágrannalöndum sem teljast til fyrirmyndar að þessu leyti.  

Reglur sambærilegar skulda- og jafnvægisreglunni tíðkast í nálægum löndum, sumstaðar ganga 

þær lengra en lagt er til fyrir íslensk sveitarfélög og sumstaðar skemur. Til dæmis er krafa um 

rekstrarjafnvægi hvers einstaks rekstrarárs í Belgíu, Litháen og Bandaríkjunum en jafnvægi yfir 

þriggja ára tímabil í Svíþjóð og fjögurra ára tímabil í Finnlandi. Ákvæði eru um að afborganir og 

vextir séu undir 30% af tekjum í Tékklandi og Rúmeníu, hreinar skuldir verða að vera undir 

125% af tekjum í Portúgal, undir 110% á Spáni og undir 60% af tekjum í Slóvakíu. Reglur 

þessara landa eru að nokkru fyrirmynd þeirra reglna sem frumvarpið gerir ráð fyrir. 

Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál bindur vonir við að reglurnar verði til 

mikilla bóta og orðar það svo: „Verði þær fjármálareglur sem hér er gerð tillaga um í lög 

leiddar, má vænta þess að Ísland skipi sér í hóp þeirra þjóða sem fylgja ábyrgri fjármálastefnu 

sveitarfélaga.“ (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010) . 
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4. Fjárhagur sveitarfélaga 

 

Við útreikninga á fjárhagsstærðum þessa verkefnis er notuð samantekt á ársreikningum 76 

sveitarfélaga sem birt er á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga og nær yfir árin 2002 til 2009 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). Taka verður fram að sum árin hafa ekki öll sveitarfélög 

skilað inn upplýsingum í grunninn þannig að þegar fjallað er um heildartölur margra ára er þeim 

sveitarfélögum sleppt. Ekki er fullkominn samhljómur á milli ársreikninganna þar sem 

skuldbindingar sveitarfélaganna vegna fjármögnunar og rekstrarleigusamninga standa í mörgum 

tilvikum utan efnahagsreiknings og er einungis getið í skýringum með ársreikningi. Þetta gerir að 

verkum að upplýsingarnar eru ekki nákvæmar og setja verður ákveðinn fyrirvara á allan 

samanburð á skuldatölum.  

 

Í þeim tilvikum sem tekin eru dæmi af einstökum sveitarfélögum er aflað upplýsinga úr 

ársreikningum þeirra. Dæmi um þetta er skuldsettasta sveitarfélagið sem samkvæmt ársreikningi 

skuldar 225% af heildar tekjum en þegar skuldbindingar utan efnahagsreiknings eru lagðar við 

eru skuldir orðnar um 520 % af heildartekjum. Þetta misræmi verður úr sögunni frá og með 

reikningsárinu 2010. Þá verður sveitarfélögum skylt að færa í efnahagsreikning alla 

leigusamninga vegna fasteigna og annarra mannvirkja sem gerðir eru til lengri tíma en þriggja 

ára, enda séu þeir ekki uppsegjanlegir innan árs. Sem dæmi má nefna rekstrarleigusamninga, 

fjármögnunarleigusamninga og sambærilega samninga sem mörg sveitarfélög hafa verið að gera 

í þeim tilgangi að færa framkvæmd verkefna frá sveitarsjóði til einkaaðila (Stjórnartíðindi, 

2005).  

 

4.1. Rekstur 

 

Segja má að sveitarfélögin hafi í næstum annað hvert skipti sýnt hallaniðurstöðu úr 

samstæðureikningi A- og B-hluta á árunum 2002 til 2009 sjá mynd 5. Miðað við 

rekstrarniðurstöður A- og B-hluta sveitarfélaga á árunum 2002 til 2009 standast mörg þeirra ekki 

kröfuna um jafnvægi í rekstri. Dæmi er um allt að sjö ára samfelldan hallarekstur hjá einu 

sveitarfélagi. Ljóst er að sveitarfélög sem eyða meiru en þau afla þurfa að fjármagna eyðsluna 

með því að auka skuldir eða ganga á eignir sínar nema hvoru tveggja sé. Það er því mjög brýnt 

að leggja þá skyldu á herðar sveitarstjórna að skila tekjuafgangi. Það geta verið ótal ástæður fyrir 



28 
 

rekstrarhalla sveitarfélaganna, lækkandi tekjur, fækkun íbúa eða aukin útgjöld af óvæntum 

ástæðum. Hér er ekki verið að leggja mat á þær ástæður sem hallanum valda heldur einungis 

hverju hallarekstur sem slíkur veldur.    

 

Mynd 5 - Fjöldi sveitarfélaga sem hafa sýnt neikvæða rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta 

reikningsskila á ári hverju tímabilið 2002 til 2009. Á tímabilinu voru sveitarfélög 76 

talsins(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

4.1.1. Tekjur sveitarfélaga 

 

Reglulegar tekjur sveitarfélaga samanstanda af útsvari, fasteignaskatti, framlögum úr 

jöfnunarsjóði og þjónustutekjum. Hlutfallsleg skipting tekna á milli skattstofna eru mjög 

mismunandi eftir sveitarfélögum. Þannig eru tekjur af útsvari allt frá 26% af heildarskatttekjum 

uppí 86%. Tekjur af fasteignaskatti eru allt frá 4% til 61% og tekjur frá jöfnunarsjóði á bilinu 1% 

til 64%.  

 

Nokkur fylgni er á milli stærðar sveitarfélaga og uppruna skatttekna. Þannig taka fimm 

fjölmennustu sveitarfélögin fyrst og fremst tekjur sínar frá útsvari og litlar sem engar frá 

jöfnunarsjóði. Fimm sveitarfélög taka yfir helming skatttekna sinna gegnum jöfnunarsjóð öll 

með íbúafjölda innan við 600. Fimm sveitarfélög taka á bilinu 42 til 61% skatttekna sinna 

gegnum fasteignaskatta, íbúafjöldi þeirra er á bilinu 135 til 641.  

 

Skatttekjur sveitarfélaga á hvern íbúa eru gríðarlega mismunandi. Samkvæmt samantekt 

Sambands íslenskra sveitarfélaga á ársreikningum allra sveitarfélaga eru skatttekjur hjá því 
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sveitarfélagi sem hæstar hafði tekjurnar 1836 þúsund krónur á hvern íbúa en 340 þúsund krónur 

hjá því sveitarfélagi sem lægstar skatttekjur hafði. Vegnar meðal skatttekjur sveitarfélaga voru 

444 þúsund krónur á hvern íbúa árið 2009. Sveitarfélög með hæstu skatttekjurnar hafa 

undantekningarlaust umtalsverðan hluta þeirra af fasteignasköttum virkjana eða stóriðju.  

4.1.2. Samband tekna og afkomu 

 

Það er freistandi að draga þá ályktun að sveitarfélag með háar tekjur á hvern íbúa hljóti að sýna 

jákvæða afkomu frá rekstri en það er ekki endilega svo. Tuttugu sveitarfélög hafa yfir 

áttahundruð þúsund í tekjur á hvern íbúa árið 2009 ef miðað er við A- og B- hluta reikningsskila. 

Þar er um að ræða stór og smá sveitarfélög allt frá Akureyri með yfir 17 þúsund íbúa til 

Fljótsdalshrepps með 89 íbúa. Einungis um helmingur þeirra sýna jákvæða rekstrarafkomu þrátt 

fyrir þessar háu tekjur. Þrjátíu og fjögur sveitarfélög hafa tekjur á milli sex og áttahundruð 

þúsund krónur á hvern íbúa. Þar er um að ræða sveitarfélög af öllum stærðum frá Reykjavík með 

yfir 118 þúsund íbúa til Árneshrepps með 50 íbúa. Einungis tólf þeirra sýna jákvæða afkomu. 

Tuttugu og eitt sveitarfélag hefur minna en 600 þúsund krónur í tekjur á íbúa. Þar er um að ræða 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Útsvar Fasteignaskattur Jöfnunarsjóður Aðrar tekjur með skattaígildi

Sk
at

tt
ek

ju
r 

í þ
ú

su
n

d
u

m
 k

ró
n

a 
á 

íb
ú

a

Mynd 6 - Heildar skatttekjur á hvern íbúa í sveitarfélögum árið 2009, skipt eftir tekjustofnum. 

Sveitarfélögunum er raðað eftir stærð, fámennasta sveitarfélagið er lengst til vinstri á mynd og 

það fjölmennasta lengst til hægri (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

Mynd 6 - Heildar skatttekjur á hvern íbúa í sveitarfélögum árið 2009, skipt eftir tekjustofnum. 

Sveitarfélögunum er raðað eftir stærð, fámennasta sveitarfélagið er lengst til vinstri á mynd og 

það fjölmennasta lengst til hægri (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 
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sveitarfélög af öllum stærðum allt frá Kópavogi með yfir 3o þúsund íbúa til Tjörneshrepps með 

56 íbúa. Tíu þeirra sýna jákvæða rekstrarafkomu sem er eftirtektarvert í samanburði við hin sem 

hafa hærri tekjur. Mynd 7 sýnir að afkoma sveitarfélaganna hefur ekki fylgni við tekjur á íbúa. 

Þannig eru tekjuhá sveitarfélög ekki síður rekin með tapi en þau tekjulægri.  

 

 

Mynd 7 - Samband afkomu sveitarfélaga og tekna á hvern íbúa árið 2009, samkvæmt A- og B-

hluta reikningsskila, óreglulegir liðir eru ekki taldir með. (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2010). 

 

4.1.3. Þurfa sveitarfélög hærri tekjur? 

 

Ráðherra sveitarstjórnarmála skipaði nefnd í júní 2009 til að endurskoða lög um tekjustofna 

sveitarfélaga. Niðurstöður nefndarinnar fela í sér: „ ... annarsvegar tillögur um aðgerðir sem fela 

í sér tímabundna en takmarkaða styrkingu á tekjustofnum sveitarfélaga og hinsvegar tillögur um 

áframhaldandi vinnu við breikkun og styrkingu tekjustofna sveitarfélaga ...“ (Tekjustofnanefnd, 

2010). Í tillögunum er bent á ákvarðanir stjórnvalda sem eru íþyngjandi fyrir sveitarfélögin til 

skamms tíma. Til dæmis hækkun tryggingargjalds í ársbyrjun 2010 og niðurskurð á framlögum 

Jöfnunarsjóðs. Enn fremur bendir nefndin á vanda sveitarfélaga í kjölfar efnahagskreppunnar.  
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Þegar mynd 7 sem sýnir yfirlit yfir sveitarfélög með jákvæða og neikvæða afkomu er skoðuð er 

ekki annað að sjá en að ráðdeildarsemi sveitarstjórnarmanna sé mikilvægur þáttur ekki síður en 

tekjur á íbúa. Það sýna dæmi um slaka rekstrarafkomu sumra sveitarfélaga þrátt fyrir gríðar háar 

tekjur. Í töflu 4 hafa sveitarfélögin verið flokkuð eftir stærð og tekjum á íbúa í þeim tilgangi að 

sjá betur hvort tengsl séu á milli góðrar afkomu, tekna á íbúa og stærðar sveitarfélaga. Það virðist 

beinlínis ranglátt að krefjast samskonar rekstrarárangurs af sveitarfélagi sem hefur 350 þúsund 

krónur í skatttekjur á hvern íbúa og sveitarfélagi sem hefur 650 þúsund til að sinna sömu 

skyldum. Yfirlitið gefur ekki vísbendingu um að hagkvæmni stærðar eða háar tekjur á íbúa 

tryggi jákvæða rekstrarafkomu. 

 

Tafla 4 - Yfirlit yfir hversu mörg sveitarfélög hafa sýnt jákvæða rekstrarafkomu frá A- og B-

hluta reikningsskila árið 2009 og hversu mörg neikvæða. Flokkað eftir stærð og tekjum á íbúa. 

 

 

 

Ef til vill væri aukin jöfnun til bóta frekar en flöt hækkun á tekjustofnum þar sem tekjumunur er 

svo mikill. 

4.1.4. Er hægt að jafna tekjurnar meira? 

 

Reglur jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hafa verið til endurskoðunar og skilaði starfshópur af sér 

skýrslu í maí 2010. Endurskoðunin fór fram í þeim tilgangi að tryggja markvissari 

jöfnunaraðgerðir, betri nýtingu tekjustofna sveitarfélaga og aðlögun jöfnunarkerfisins að nýjum 

verkefnum sveitarfélaga frá árinu 2011. Starfshópurinn telur aðstæður kalla á ákveðnar 
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breytingar á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Skýra þurfi jöfnunarhlutverk sjóðsins og draga fram 

meginviðfangsefni hans, „að jafna útgjalda og tekjumun sveitarfélaga og tryggja að allir íbúar 

landsins eigi kost á tiltekinni grunnþjónustu“. Hópurinn bendir á að í öðrum löndum virki 

jöfnunarkerfið milli sveitarfélaganna þannig að þau sem hafa meiri tekjur leggi hluta af þeim í 

jöfnunarsjóð til góða fyrir þau sem minni hafa. Þannig jafna Danir fasteignaskatti sem er umfram 

meðaltekjur af fasteignaskatti á íbúa og greiða helming umframtekna í einhverskonar 

jöfnunarsjóð. Þau sveitarfélög sem eru undir meðaltali fasteignaskattstekna á landsvísu fá bættan 

helming mismunarins. Það kallast innri jöfnun þegar sveitarfélög sem meira hafa greiða til hinna 

sem minna hafa. Á mynd 8 hefur verið búin til innri jöfnun á fasteignaskattstekjum íslenskra 

sveitarfélaga með reglu eins og Danir nota. Tekjur sumra sveitarfélaga og þar með afkoma ýmist 

lækkar eða hækkar við þessa aðgerð. Afkoma þeirra sveitarfélaga sem láta hluta sinna 

fasteignaskattstekna af hendi versnar og afkoma þeirra sem fá framlögin greidd batnar.  

 

 

Mynd 8 - Vísbending um áhrif innri jöfnunar fasteignaskatta á afkomu sveitarfélaga ef miðað er 

við aðferð Dana við innbyrðis jöfnun fasteignaskatts á milli sveitarfélaga. Sveitarfélögum er 

raðað eftir stærð, þau minnstu til vinstri á mynd (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Samkvæmt núgildandi reglum á Íslandi greiðir Jöfnunarsjóður framlög til mjög tekjuhárra 

sveitarfélaga, starfshópurinn gerir athugasemd við það og bendir á mörk til viðmiðunar sem 

myndu leiða til hærri framlaga til þeirra sem minna hafa. Þá er rætt um stærðarhagkvæmni og 
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sameiningu sveitarfélaga og að sameining fæli í sér jöfnun um leið og hún hefði áhrif á verkefni 

jöfnunarkerfisins, að umalsverð fækkun sveitarfélaga myndi leiða til þess að fjármagn nýttist 

betur. Hópurinn vitnar til samstarfsverkefnis sveitarstjórnarráðuneytis og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga varðandi sameiningu sveitarfélaga og telur það verkefni hafa áhrif á uppbyggingu 

og verkefni jöfnunarkerfisins (Innanríkisráðuneytið, 2010). Stefna ráðuneytisins varðandi 

sameiningu sveitarfélaga er hinsvegar talin hafa breyst með ráðherraskiptum sem urðu eftir að 

hópurinn lauk störfum (Halldór Halldórsson, 2010).  

 

Vegnar meðalskatttekjur sveitarfélaga á hvern íbúa voru 444 þúsund krónur árið 2009. Ef öll 

sveitarfélög hefðu haft þá fjárhæð á hvern íbúa hefði það hjálpað tveimur sveitarfélögum sem 

höfðu neikvæða niðurstöðu árið 2009 yfir í jákvæða. Tuttugu og eitt sveitarfélag sem hafði 

jákvæða afkomu árið 2009 hefði þá haft neikvæða afkomu.  

 

Ef skatttekjur hvers sveitarfélags yrðu færðar í 550 þúsund krónur á hvern íbúa myndi það hjálpa 

ellefu sveitarfélögum úr neikvæðri niðurstöðu í jákvæða en þar á móti senda átta úr jákvæðri yfir 

í neikvæða. Það sama yrði uppi á teningnum ef „danska“ leiðin yrði farin með því að færa hluta 

af fasteignaskatti þeirra sem eru yfir meðal tekjum af fasteignaskatti yfir til þeirra sem eru undir 

meðal fasteignaskattstekjum, margir færu yfir núll mörkin en ekki endilega í rétta átt, sjá mynd 

10. 

4.1.5. Útgjöld sveitarfélaga 

 

Öll sveitarfélög þurfa samkvæmt lögum að veita ákveðna grunn þjónustu og geta valið að sinna 

ýmsum verkefnum sem ekki eru lögbundin. Ljóst er að kostnaður við málaflokka er mjög 

mismunandi, þar ræður íbúafjöldi og aldurssamsetning íbúa miklu. Til dæmis varðandi rekstur 

leik- og grunnskóla eða málefni aldraðra. Starfshópur um heildarendurskoðun á reglum 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hefur sett fram hugmyndir um að gagnlegt væri að búa til reiknilíkan 

fyrir rekstur hinna ýmsu málaflokka og finna þannig út viðmið sem nota má til að meta 

hæfilegan rekstrarkostnað og nota við útreikninga á jöfnunarframlögum (Innanríkisráðuneytið, 

2010).  
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Ef regla um jafnvægi í rekstri verður að lögum verður enn meira áríðandi fyrir sveitarfélög að 

beita öllum ráðum til að halda rekstrargjöldum niðri. Hluti útgjaldanna hjá skuldsettum 

sveitarfélögum eru fjármagnsgjöld og afborganir lána. Sveitarfélög greiða miklar fjárhæðir til 

bankanna í formi fjármagnsgjalda. Nettó fjármagnsgjöld sveitarfélaganna í landinu árið 2009 

voru 17.260 milljónir króna ef frá eru talin sveitarfélögin sem eru eigendur að Orkuveitu 

Reykjavíkur. Það eru tæplega 14% af heildartekjum sömu sveitarfélaga. Vel mætti hugsa sér að 

hluti af þeim fjármunum gætu komið sér vel við rekstur málaflokka. Það er því vert að skoða vel 

hvaða áhrif lántökur hafa á reksturinn áður en tekin er ákvörðun um slíkt. Dæmið í töflu 5 gerir 

ráð fyrir að tekið sé tíu milljóna króna lán með 4,5% vöxtum til að fjármagna kaup á fasteign að 

verðmæti tíu milljóna króna. Gert er ráð fyrir 3% afskriftum fasteignarinnar á ári sem er hámarks 

afskriftarhlutfall fasteigna. Lánið er til 25 ára en taflan sýnir áhrif þess á efnahags og 

rekstrarreikning fyrstu átta ár frá lántöku. Lántakan hefur lítil áhrif á efnahagsreikning í byrjun 

tímabils en smám saman vex eignin umfram skuldina. 

 

Tafla 5 - Lántökur hækka rekstrargjöld í formi afskrifta og fjármagnsgjalda. 

 

  

Vaxtaprósenta lána 4,5%

Afskriftarhlutfall 3,0% á ári

Lánstími 25 ár

Fasteign 10.000.000

Skuld 10.000.000

Rekstrargjöld ár 1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 5 ár 6 ár 7 ár 8

Afskriftir -300.000 -291.000 -282.270 -273.802 -265.588 -257.620 -249.892 -242.395

Fjárm.tekjur og (fjármagnsgj.) -450.000 -432.000 -414.000 -396.000 -378.000 -360.000 -342.000 -324.000

Samtals áhrif á jöfnuð -750.000 -723.000 -696.270 -669.802 -643.588 -617.620 -591.892 -566.395

Eignir

 Fasteign 10.000.000

Afskriftir -300.000 -291.000 -282.270 -273.802 -265.588 -257.620 -249.892 -242.395

Bókfært verð 10.000.000 9.700.000 9.409.000 9.126.730 8.852.928 8.587.340 8.329.720 8.079.828 7.837.434

Langtímaskuldir

Lán 10.000.000

Afborgun af láni -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Staða í lok árs 10.000.000 9.600.000 9.200.000 8.800.000 8.400.000 8.000.000 7.600.000 7.200.000 6.800.000

Áhrif lántöku og fjárfesgtingar á efnahagsreikning

Áhrif lántöku og fjárfestingar á rekstrarreikning
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Það er nauðsynlegt fyrir sveitarfélög að hafa rekstrarafgang. Til að standa undir afborgunum lána 

og hafa svigrúm til nýrra verkefna.  

 

4.2. Efnahagur 

 

Efnahagur íslenskra sveitarfélaga hefur verið mikið í sviðsljósinu, þó sérstaklega eftir hrun.  Þar 

leikur skuldastaða þeirra aðal hlutverkið.  Vangaveltur eru um hvort sveitarfélög hafi skuldsett 

sig umfram greiðslugetu og hvort afkoman sé verri hjá skuldugri sveitarfélögum. Komið hefur í 

ljós að lánshæfismat skuldsettari sveitarfélaga er mun verra en þeirra sem betur eru stödd, 

samanber fréttir af framlengingu láns hjá Reykjanesbæ þar sem lánveitandinn hækkaði vexti 

umtalsvert (Þórður Gunnarsson, 2011).  

 

Ljóst er að skuldir binda rekstrarfé til framtíðar. Skuldug sveitarfélög eru verr búin undir sveiflur 

en þau sem lítið skulda. Skuldug sveitarfélög verja rekstrarfé í fjármagnsgjöld sem annars hefði 

mátt nota í rekstur málaflokka. Þeirri skoðun hefur verið haldið fram að við mat á 

heildarskuldum sveitarfélaganna ætti að draga eignir þeirra frá skuldum. Bókfærðar eignir 

sveitarfélaga eru að stórum hluta þess eðlis að þær eru ekki söluvara svo sem gatnakerfi, 

skólahús, hafnarmannvirki og fráveitukerfi. Ekki er hægt að meta slíkar eignir til verðs á sama 

hátt og gert er varðandi seljanlegar eignir venjulegra fyrirtækja. Lóðir eru söluvara sem háð er 

markaðslögmálunum um framboð og eftirspurn en erfitt hefur verið að selja frá hruni. Handbært 

fé er í raun eina eignin í efnahagsreikningi sem hægt væri að meta til lækkunar á móti skuldum. 

Enda mætti nota það til að létta á greiðslubyrðinni.  

4.2.1. Heildarskuldir 

 

Í skýringum með frumvarpi til sveitarstjórnarlaga segir: „Með heildar skuldum og 

skuldbindingum er átt við allar skuldir og skuldbindingar, þ.á.m. langtímaskuldbindingar, 

skuldbindingar vegna leigu- og rekstrarsamninga, lífeyrisskuldbindingar eða aðrar 

skuldbindingar og ábyrgðir og allar skammtímaskuldir.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 

2011). 

 

Þegar litið er til heildarskulda A- og B-hluta allra sveitarfélaga í landinu á móti tekjum á árunum 

2002 til 2009 hafa heildarskuldir sveitarfélaga ekki farið niður fyrir 150% markið nema einu 
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sinni það var árið 2007, en þá var hlutfallið 148%, sjá mynd 4. Við efnahagshrunið 2008 komu í 

ljós vankantarnir á því að skulda mikið. Þau sveitarfélög sem það gerðu komu verr út úr rekstri 

vegna breytinga sem urðu á gengi og verðbólgu. Enn fremur hækkuðu eftirstöðvar lána að sama 

skapi.  

Rétt er að minna á skuldbindingar sveitarfélaga vegna fjármögnunarleigusamninga sem oftar en 

ekki voru utan efnahagsreiknings á þessum tíma og eru því ekki inni í samanburðartölum þessa 

verkefnis. Allmörg sveitarfélög hófu að færa inn þær skuldbindingar á árinu 2009 og tekin hafa 

verið af öll tvímæli um að þeim beri að gera svo vegna ársins 2010 (Stjórnartíðindi, 2005).  

 

Forvitnilegt var að skoða einstök sveitarfélög og bera saman skuldaþróun þeirra. Valin voru átta 

sveitarfélög til skoðunar með það í huga að bera saman tvö og tvö sveitarfélög með 

sambærilegan íbúafjölda og sem víðast að af landinu. Undantekning frá því eru Kópavogsbær og 

Akureyri en þar var markmiðið að fá samanburð á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. Þá 

var einnig forvitnilegt að velta fyrir sér hvort skuldasöfnun tengist stærð sveitarfélaga. 

 

 

Mynd 9 - Skuldir Kópavogsbæjar og Akureyrarkaupstaðar samkvæmt A- og B-hluta 

reikningsskila sem hlutfall af tekjum á átta ára tímabili (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Kópavogsbær og Akureyrarkaupstaður teljast með stærri sveitarfélögum á Íslandi, þegar þau 

sveitarfélög eru borin saman kemur í ljós að í upphafi tímabils er skuldastaða Kópavogs 169% af 
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tekjum á meðan skuldastaða Akureyrar er 142%. Í lok árs 2009 er skuldastaða Kópavogs orðin 

241% en Akureyrar 157%.  Því má segja að skuldastaða sé nokkuð góð hjá Akureyri miðað við 

150% regluna og ættu að vera góðir möguleikar á að ná þeirri stöðu niður fyrir 150% markið eins 

og stefnt er að í frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga ekki síst fyrir það að rekstrarniðurstaða er 

jákvæð árið 2009.  Hjá Kópavogsbæ er róðurinn nokkuð þyngri þar sem skuldir hafa hækkað og 

hallarekstur er árin 2008 og 2009.  

 

 

Mynd 10 - Skuldaþróun Akranesskaupstaðar og Árborgar, A- og B-hluti reikningsskila í hlutfalli 

af tekjum á átta ára tímabili (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Akranes og Árborg eru sambærileg sveitarfélög hvað varðar íbúafjölda. Þessi tvö sveitarfélög 

voru með álíka mikla skuldsetningu árið 2002.  Skuldastaða Árborgar var 129% af tekjum en 

Akraness 125%. Í lok tímabilsins er skuldastaða Árborgar hinsvegar orðin 206% af tekjum og 

Akraness 154%. Akranesbær ætti því að verða nokkuð fljótur að aðlaga sig nýjum 

fjármálareglum á meðan Sveitarfélagið Árborg þarf meiri vinnu til að koma sínum fjármálum í 

lag þar sem reksturinn hefur verið erfiður.  
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Mynd 11 - Samanburður á þróun skulda Sandgerðisbæjar og Snæfellsbæjar í hlutfalli af tekjum á 

árunum 2002 til 2009 miðað við A- og B-hluta reikningsskila(Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2010). 

 

Sandgerði og Snæfellsbær eru með rétt rúmlega 1700 íbúa hvort. Skuldastaða þessara tveggja 

sveitarfélaga er mjög ólík frá upphafi tímabils til enda. Sandgerði skuldaði árið 2002 201% af 

árlegum tekjum og í lok árs 2009 er skuldastaðan orðin 390% sem verður að teljast mjög alvarleg 

staða. Snæfellsbær aftur á móti er árið 2002 með skuldastöðu uppá 134% af tekjum og árið 2009 

124% og er því eitt að þeim sveitafélögum sem hefur lækkað skuldir á tímabilinu. Þessu til 

viðbótar hefur Snæfellsbær sýnt jákvæða rekstrarniðurstöðu síðustu árin eins og sjá má í töflu 2.  
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Mynd 12 - Samanburður á þróun skulda Hrunamannahrepps og Seyðisfjarðarkaupstaðar í 

hlutfalli af tekjum á árunum 2002 til 2009 miðað við A- og B-hluta reikningsskila(Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Seyðisfjörður með 717 íbúa og Hrunamannahreppur með 793 íbúa verða að teljast fámenn 

sveitarfélög. Árið 2002 skuldar Hrunamannahreppur 81% af tekjum og árið 2009 117%. 

Seyðisfjörður skuldar 177% af tekjum árið 2002 en 211% árið 2009. Hrunamannahreppur 

stendur þannig vel á meðan Seyðisfjörður þarf að taka til í sínum fjármálum eins og fjölmörg 

önnur sveitarfélög í landinu. Rekstrarniðurstaða beggja hefur verið neikvæð síðustu árin eins og 

sést í töflu 2. Samanburður þessara átta sveitarfélaga sýnir að ekki er fylgni á milli skuldastöðu 

og stærðar sveitarfélaga. 

 

4.2.2. Lífeyrisskuldbindingar 

 

Lífeyrisskuldbindingar eru mjög mismunandi á milli sveitarfélaga. 48 sveitarfélög hafa 

skuldbindingar vegna þeirra. Gamalgróin sveitarfélög með mikinn rekstur í gegnum tíðina hafa 

hæstar lífeyrisskuldbindingar. Önnur sveitarfélög voru með minni starfsemi og færri fastráðna 

starfsmenn. Auk þess voru kjarasamningar mismunandi á milli sveitarfélaga meðan þau sömdu 

hvert fyrir sig.  
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Fyrir 1997 var í gildi lífeyrissjóðskerfi fyrir starfsmenn sveitarfélaga, annarra en ASÍ félaga, þar 

sem aðilar greiddu iðgjöld af grunnlaunum sínum í sjóð sem í dag heitir B deild Lífeyrissjóðs 

starfsmanna ríkisins. Nokkur sveitarfélög höfðu sína eigin lífeyrissjóði með samskonar réttindum 

og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins gaf. Fyrirkomulag lífeyrisréttinda aðila að þessum sjóðum 

gerir ráð fyrir að þegar launþegar hefja töku lífeyris úr sjóðunum eru réttindi þeirra annað hvort 

tryggð með meðal launavísitölu eða eftirmannslaunum, það er launum þess aðila sem sinnir því 

starfi í dag sem viðkomandi sinnti. Ef starf eftirmanns væri lagt niður yrði miðað við annað 

sambærilegt starf. Sá mismunur sem myndast á milli þeirra iðgjalda sem búið var að greiða í 

sjóðinn og þeirra réttinda sem launþegar njóta við töku lífeyris er greiddur af því sveitarfélagi 

sem launþeginn starfaði hjá.  
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Mynd 13 - Lífeyrisskuldbindingar þeirra sveitarfélaga sem hafa lífeyrisskuldbindingar í 

efnahagsreikningum sínum. Sem hlutfall af heildartekjum miðað við A- og B-hluta árið 2009 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 
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Árið 1997 var þessum sjóðum lokað fyrir nýjum félögum og nýtt skipulag tók gildi með stofnun 

A deildar. Þeir sem tilheyrðu B deild fyrir 1997 fengu val um að halda áfram eða færa sig yfir í 

hina nýju A deild. Þar greiða aðilar iðgjöld af heildar launum og myndast réttindi í hlutfalli við 

greidd iðgjöld. Þannig eru sveitarfélög búin að greiða að fullu skuldbindingar vegna launþega í A 

deild og því verða ekki til samskonar skuldbindingar af þeim og hinum í B deild.  

 

 

 

 

Mynd 14 - Lífeyrisskuldbindingar átta sveitarfélaga sem hlutfall af tekjum A- og B-hluta. Allt 

frá því að vera núll í Hrunamannahreppi og í kringum 60% hjá Akranesi (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2010). 

 

Lífeyrisskuldbindingar sveitarfélaga eins og þær birtast í efnahagsreikningum felast í áætlaðri 

heildar skuld sem myndast vegna þeirra launþega sem eiga réttindi. Mjög flókið er að áætla 

fjárhæðir í þessu samhengi og er sá útreikningur í höndum tryggingastærðfræðinga sem leggja til 

grundvallar forsendur eins og aldurssamsetningu hópsins og lífslíkur.  

 

Eftir því sem næst verður komist hefur ekkert sveitarfélag látið gera tryggingafræðilega úttekt á 

langtíma greiðslubyrði sinni vegna lífeyrisskuldbindinga. Það væri þó gagnlegt svo ekki sé meira 

sagt, þegar verið er að áætla lántökur og fjárfestingar til langs tíma.   
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Hagfræðingur Alþýðusambands Íslands hefur gert úttekt á stöðu lífeyrismála í landinu og telur 

að greiðslubyrði vegna lífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélaga eigi eftir að þyngjast 

verulega á næstu árum (Henný Hinz, 2008). 

4.2.3. Langtímaskuldir 

 

Langtímaskuldir eru þær skuldir sem eru til lengri tíma en eins árs frá uppgjörsdegi (Gunnlaugur 

A. Júlíusson, 2010). Þær geta verið bæði við innlendar og erlendar lánastofnanir, verðtryggðar, 

óverðtryggðar eða gengistryggðar.  

 

 

Mynd 15 - Samanburður á langtímaskuldum valinna sveitarfélaga sem hlutfall af tekjum á 

tímabilinu 2002 til 2009 samkvæmt A- og B-hluta(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Skipting langtímaskulda sveitarfélaganna er mjög ólík á milli sveitarfélaga, rétt eins og 

lífeyrisskuldbindingarnar, en þó er ekki fylgni þarna á milli. Til dæmis er Akranes, sem er með 

mjög háar lífeyrisskuldbindingar, með lágar langtímaskuldbindingar eða 77% í lok árs 2009. Á 

sama tíma eru sveitarfélög eins og Kópavogur með 183% langtímaskuldir og Sandgerðisbær 

327%. Akureyrarbær lækkaði lífeyrisskuldbindingar sínar á sama tíma og langtímaskuldir jukust. 
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4.2.4. Skammtímaskuldir 

 

Skammtímaskuldir eru þær skuldir sem gjaldfalla innan árs frá uppgjörsdegi. Til 

skammtímaskulda teljast einnig næsta árs og gjaldfallnar afborganir langtímaskulda (Gunnlaugur 

A. Júlíusson, 2010).  

 

 

Mynd 16 - Samanburður á skammtímaskuldum sem hlutfall af tekjum á tímabilinu 2002 til 2009 

A- og B-hluti reikningsskila(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

 

Það virðist vera fylgni á milli langtíma og skammtíma skulda þar sem skammtímaskuldir eru 

almennt hærri hjá skuldsettari sveitafélögunum, sem er rökrétt þar sem næstaárs afborganir 

langtímalána eru skammtímaskuldir. Lausafjárstaða sveitarfélaga skiptir miklu máli þegar um 

háar skammtíma skuldir er að ræða. Sem dæmi má nefna B- deildar fyrirtæki Reykjavíkurborgar, 

Akraness og Borgarfjarðarsveitar, Orkuveitu Reykjavíkur. Lausafjárstaðan leiddi til vandræða 

þrátt fyrir að eignastaðan væri jákvæð. Eigendur fyrirtækisins þurftu að leggja því til fé 

(Fundargerð bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar, 2011).  

4.2.5.   Skuldbindingar utan efnahagsreiknings 

 

Skuldbindingar utan efnahagsreiknings eru aðallega skuldbindingar vegna kaupleigu og 

rekstrarleigusamninga ásamt ýmiskonar ábyrgðum. Ósamræmis hefur gætt varðandi meðhöndlun 

slíkra skuldbindinga í ársreikningum þar sem þær hafa ýmist verið færðar til skuldar eða á 
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rekstur. Þau sveitarfélög sem ekki höfðu tekið upp þá reglu að færa leiguskuldbindingar vegna 

fasteigna inn í efnahagsreikninga sína urðu að gera það frá árinu 2010 samkvæmt álit 

reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga (Stjórnartíðindi, 2005). Félagsmálaráðuneytið 

auglýsti reglur um þetta í maí árið 2005 og var nefndin einungis að árétta þær reglur:  

3.gr. 

Flokkun leigusamninga  

Í alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS staðli 17, er leigusamningum skipt í fjármögnunarleigusamninga 

(oft nefndir eignaleigusamningar) og rekstrarleigusamninga. Flokkun leigusamninga ræðst af því hvernig 

áhættu og ávinningi sem fylgir eignarhaldi eignarinnar er skipt milli leigutaka og leigusala. 

Leigusamningur er flokkaður sem fjármögnunarleiga ef með honum er að verulegu leyti yfirfærð öll áhætta 

og ávinningur sem fylgir eignarhaldi.  Leigusamningur er flokkaður sem rekstrarleiga ef með honum er 

ekki yfirfærð að verulegu leyti öll áhætta og ávinningur sem fylgir eignarhaldi. 

Að jafnaði er litið á samning sem fjármögnunarleigusamning ef einu eða fleirum af eftirfarandi skilyrðum 

er fullnægt: 

1. Ákvæði í leigusamningnum kveður á um að eignarréttur flytjist til leigutaka í lok leigutímans. 

2. Leigutaki á kauprétt á eigninni í lok leigutímans á verði sem vænta má að sé undir gangvirði þegar 

kauprétturinn er nýttur. 

3. Leigutíminn nær yfir meginhluta af áætluðum endingartíma eignarinnar, jafnvel þótt eignarréttur 

flytjist ekki til leigutaka. 

4. Núvirði lágmarksleigugreiðslu svarar sem næst til markaðsvirðis hinnar leigðu eignar. 

5. Leigða eignin er í eðli sínu sérhæfð þannig að aðeins leigutakinn getur notað hana án mikilla 

breytinga. 

6. Leigða eignin er svo sérhæfð að það er ekki auðvelt að finna staðgengil fyrir hana. 

Sé engu ofangreindra skilyrða fullnægt er að jafnaði litið svo á að leigusamningurinn sé 

rekstrarleigusamningur (Stjórnartíðindi, 2005).  

Það er umhugsunarefni hversu langan tíma það hefur tekið að fylgja eftir reglum um meðhöndlun 

fjármögnunaleigusamninga í bókhaldi. Vegna fjárhagsársins 2009 eru sum sveitarfélög komin 

með slíkara skuldbindingar inn í efnahagsreikning. Önnur halda þeim ennþá utan efnahags og 

gera þeim ítarleg skil í skýringum þar sem yfirsýn næst yfir greiðslubyrði fram í tímann og 

heildar skuldbindingu. Enn önnur halda skuldbindingunum utan efnahags, geta þeirra í 

skýringum og greina frá greiðslubyrði þess árs sem verið er að gera upp en engin leið er að ná 

yfirsýn yfir heildarskuldbindingu af völdum viðkomandi samninga útúr ársreikningum þeirra. 

Reikningshaldi sveitarfélaga á ekki að haga eftir smekk einstaka endurskoðunarskrifstofa eða 

vilja sveitarstjórna. Um það eiga að gilda skýrar reglur sem farið er eftir. Annað sæmir ekki 

opinberu stjórnvaldi.  

4.2.6. Skuldsetning vegna áhættufjárfestingar  

 

Þegar rætt er um skuldir sveitarfélaga vakna spurningar um hvort sveitafélög séu að taka lán til 

fjárfestingar í því skyni að sinna lögbundnum verkefnum eða vegna annarra fjárfestinga. Við 
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skoðun kemur í ljós að allur gangur er á því. Eitt dæmi er Vesturbyggð sem tók lán til kaupa á 

stofnfjárframlagi í Sparisjóði Vestfjarða. Nú er ljóst að sú eign er að fullu töpuð, en eftir standa 

lánin. Í núgildandi sveitarstjórnarlögum 64. gr. kveður á um að ekki megi stofna til útgjalda sem 

ekki eru lögbundin nema til komi samþykki sveitarstjórnar. Í tilviki Vesturbyggðar var 

ákvörðunina vel undirbúin með því að leita álits sérfræðinga. Einn þeirra, Vilhjálmur Bjarnason, 

taldi að nauðsyn væri fyrir sveitarfélagið að taka þátt í aukningu stofnfjár til að verja eignarhlut 

sinn. Arður mundi standa að mestu undir vöxtum af láninu þar til Sparisjóðurinn yrði 

hlutafélagavæddur og áhættan því lítil þar til hægt væri að selja hlut sveitarfélagsins 

(http://www.amx.is/fuglahvisl/16564/). Ætla má að sveitarstjórn hafi talið að hún gengi ekki 

gegn ákvæðum laga um: „...að gæta skuli ábyrgðar í meðferð fjármuna sveitarfélagsins og 

tryggja örugga ávöxtun þeirra (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998).“ Þá hlýtur að vakna sú spurning 

hvað sé ábyrg ávöxtun.  

 

Á þeim tíma sem þessar ákvarðanir voru teknar virðist sú trú hafa verið allsráðandi að allar 

fjárfestingar í fjármálafyrirtækjum væru öruggar, þar sem talið var að þær færu ekki í þrot, en nú 

hefur annað komið í ljós. Þá má velta fyrir sér hvort slíkar fjárfestingar samræmdust hlutverki 

sveitarfélaga.  

 

Með frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga er áréttuð regla um að gæta ábyrgðar við meðferð 

fjármuna sveitarfélagsins og tryggja örugga ávöxtun þeirra. „Sveitarfélögum er óheimilt að 

fjárfesta í hagnaðarskyni nema um sé að ræða verkefni sem þeim hefur með lögum verið falið 

eða heimilað að sinna (Þingskjal 1250. (2010-2011)).“ Þannig er búið að marka skýra stefnu í 

þessum efnum og skuldir af þessum völdum ættu að heyra fortíðinni til verði frumvarpið að 

lögum. 

4.2.7.  Á að greiða upp lán eða eiga sparifé? 

 

Á árinu 2010 óskaði eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga upplýsinga frá 15 sveitarfélögum 

ýmist bréflega eða á fundum með stjórnendum þeirra. Í kjölfarið fylgdi umræða í fjölmiðlum þar 

sem forystumenn einstaka sveitarfélaga héldu því fram að skuldastaðan væri ekki svo slæm þar 

sem þau ættu sparifé á móti. Vestmannaeyjabær er dæmi um það og nefnir þá ástæðu að tilteknir 

lánadrottnar hafi ekki heimilað uppgreiðslu á lánum (Mbl.is, 2010). Svipað er uppi á teningnum 

http://www.amx.is/fuglahvisl/16564/
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varðandi Sveitarfélagið Voga en þar telja menn sig ekki heldur geta greitt upp lán við 

lánastofnanir vegna uppgreiðsluákvæða (Mbl.is, 2010). Þetta vekur upp spurningar um hvort 

sveitarfélög ættu ekki að forðast lánasamninga sem innihalda hömlur á uppgreiðslu því 

ávöxtunarmöguleikar sparifjár eru þröngir.  

 

Samband íslenskra sveitarfélaga gerir að umtalsefni í umsögn sinni um Drög að frumvarpi til 

nýrra sveitarstjórnarlaga að ítrekað hafi verið bent á að sveitarfélög hefðu engin úrræði til að 

ávaxta laust fé á öruggan hátt önnur en að kaupa ríkisskuldabréf. Sambandið leggur til að opnað 

verði fyrir þann möguleika að sveitarfélög geti lagt inn fé í Seðlabankann (Guðjón Bragason, 

2011).  Það liggur í eðli bankastarfsemi að útlán bera alltaf hærri vexti en innlán. Það er hægt að 

færa rök fyrir því að það borgi sig fyrir sveitarfélög að greiða upp skuldir frekar en að safna fé á 

bók. Það léttir á greiðslubyrði, bætir rekstrarjöfnuð og skuldastöðu 

 

Tafla 6 – Áhrif uppgreiðslu lána á rekstrar- og efnahagsreikning í stað þess að eiga innstæðu í 

banka og skulda samsvarandi upphæð. 

 

 

Vextir innlána 3,5%

Vextir útlána 4,5%

Lánstími 25 ár

Bankainnistæða 10.000.000

Skuldabréf 10.000.000

Rekstrargjöld ár 1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 5 ár 6 ár 7 ár 8

Vaxtatekjur 350.000 332.500 315.018 297.553 280.107 262.681 245.275 227.890

Vaxtagjöld -450.000 -432.000 -414.000 -396.000 -378.000 -360.000 -342.000 -324.000

Fjárm.tekjur og (fjármagnsgj.) -100.000 -99.500 -98.982 -98.447 -97.893 -97.319 -96.725 -96.110

Eignir

 Bankareikningur 10.000.000

Afb.skulda -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Vaxtagjöld -450.000 -432.000 -414.000 -396.000 -378.000 -360.000 -342.000 -324.000

Vaxtatekjur 350.000 332.500 315.018 297.553 280.107 262.681 245.275 227.890

Staða í loka árs 10.000.000 9.500.000 9.000.500 8.501.518 8.003.071 7.505.178 7.007.859 6.511.134 6.015.024

Skuldir

Lán 10.000.000

Afborgun af láni -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Staða í lok árs 10.000.000 9.600.000 9.200.000 8.800.000 8.400.000 8.000.000 7.600.000 7.200.000 6.800.000

Áhrif lántöku og innistæður á bankareikningi á rekstrarreikning

Áhrif lántöku og innistæðu á bankareikning á efnahag
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Þegar fram líða stundir dregur í sundur með inneign og skuld þannig að skuldin verður hærri en 

inneignin. Sveitasjóðir hafa ótvíræða hagsmuni af því að spara vaxtakostnaðinn. Reykjanesbær 

framlengdi nýlega lán við Depfa-bank uppá 1,8 milljarða á 7% vöxtum sem hefur í för með sér 

126 milljón króna fjármagnsgjöld á ári. Sú fjárhæð fer langt með að jafngilda heildar kostnaði 

bæjarins vegna brunavarna og almannavarna árið 2009. Sami banki lánar öðrum á miklu lægri 

vöxtum til dæmis Hafnarfjarðarbæ sem greiðir 1% vexti af sínu láni. Þessi munur ber vott um að 

há skuldastaða leiði af sér lakari lánakjör. Ekki er víst að Hafnarfjarðarbær geti endurfjármagnað 

sig á þessum kjörum (Þórður Gunnarsson, 2011).  

 

Í grein í Viðskiptablaðinu um endurfjármögnun íslenskra sveitarfélaga kemur fram að samanlögð 

erlend lán stærstu sveitarfélaganna nema um 60 milljörðum króna og að stærstur hluti þeirra um 

40 milljarðar séu við erlendar lánastofnanir. Greiðslubyrðin af þessum lánum á næsta ári er sögð 

vera um 21 milljarður, sem sveitarfélögin þurfa að fjármagna með einhverjum hætti (Gunnar 

Bjarni Viðarsson, 2011). 

 

4.2.8.   Fjármál sveitarfélaga í Vesturheimi 

 

Fjármál sveitarfélaga geta verið með misjöfnu móti hvort sem þau eru á Íslandi, Kanada eða í 

Bandaríkjunum. Sumarið 2004 birtist rannsókn sem leitaði að ástæðum þess að bandarísk 

sveitarfélög lýstu sig gjaldþrota. Rannsakendur töldu nauðsynlegt að finna ástæður vandans til að 

geta lært af reynslunni.  Ástæður fjárhagsvanda sveitarfélaganna var talinn vera ýmist eða bæði 

af pólitískum toga og efnahagslegum, meðal annars var nefnd tregða til að greiða skuldir, 

áhættufjárfestingar og tilhneiging til að láta undan pólitískum þrýstingi, allt væri þetta hluti af 

mannlegu eðli.  

 

Rannsakendur töldu skorta á opinbert eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Í einhverjum tilvikum 

voru sveitarfélög að sinna verkefnum sem ekki voru lögboðin. Gerð var tillaga um að skylda 

sveitarfélög til að nota trygg innlánsform og banna spákaupmennsku (Park, 2004). Þessi 

niðurstaða gæti eins vel verið lýsing á íslenskum aðstæðum en í 65.gr. draga til nýrra 

sveitarstjórnarlaga segir: „Varðveita skal fjármuni með öruggum hætti, s.s. á innlánsreikningum í 

öruggum fjármálastofnunum eða með því að kaupa ríkistryggð verðbréf. Sveitarfélögum er 
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óheimilt að fjárfesta í hagnaðraskyni nema um sé að ræða verkefni sem þeim hefur með lögum 

verið falið eða heimilað að sinna (Þingskjal 1250. (2010-2011)).“ Hér er erfitt að neita sér um að 

vitna í skáld: „Samt dáðist ég enn meir að hinu, hve hjörtum manna svipar saman í Súdan og 

Grímsnesinu.“ Þar vísar Tómas Guðmundsson skáld til þess að mannlegt eðli sé það sama hvar 

sem er á hnettinum.  

 

Samkvæmt umfjöllun kanadískra fjölmiðla er Hazel McCallion mögulega talin vera besti 

borgarstjóri í heimi. Hún er 89 ára og hefur verið borgarstjóri Mississauga, sjöttu stærstu borgar 

Kanada í 31 ár. Borgin er skuldlaus og á þar að auki 700 milljóna dollara varasjóð. 

Atvinnuástandið er með besta móti en mottó borgarstýrunnar hefur alltaf verið að halda fólki í 

vinnu og sköttunum lágum. Hazel fékk 92% fylgi í síðustu kosningum sem er ef til vill 

vísbending um hvað íbúarnir kunna að meta (Pressan, 2010).  
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5. Eftirlit með fjármálum sveitarfélaga 

 

Ábyrgð á stjórnsýslu og fjármálum hvers sveitarfélags liggur hjá sveitarstjórn. Ráðuneyti 

sveitarstjórnarmála hefur hinsvegar eftirlit með fjármálum og stjórnsýslu sveitarfélaga 

samkvæmt gildandi sveitarstjórnarlögum en í 102. gr. þeirra segir: „Ráðuneytið skal hafa eftirlit 

með því að sveitarstjórnir gegni skyldum sínum samkvæmt lögum þessum og öðrum löglegum 

fyrirmælum. (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998).“  Um fjármál sveitarfélaga og eftirlit með þeim er 

fjallað í köflum VI og VII greinum 58 til 80.  Þar er kveðið á um bókhald og reikningsskil, 

fjárhagsáætlanir, meðferð fjármuna, ársreikninga og fleira. Á grundvelli 67. gr. laganna setur 

ráðherra reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga. Í henni er meðal annars kveðið á 

um skipan reikningsskila og upplýsinganefndar sem stuðlar að samræmingu í reikningsskilum og 

öðrum upplýsingum um fjármál. Þær reglur sem nefndin setur eru birtar í stjórnartíðindum 

(Reglugerð um bókhald og reikningsskil sveitarfélaga 994/2000, 2009).“ Sveitarstjórnum ber að 

ráða löggiltan endurskoðanda til að vinna endurskoðun hjá sveitarfélaginu sem hefur meðal 

annars það hlutverk að ganga úr skugga um að lögum, reglum og samþykktum um meðferð 

fjármuna hafi verið fylgt. Allir þessir þættir veita stjórnendum sveitarfélaga aðhald til að fylgja 

fyrirmælum laga. 

 

5.1. Eftirlitsnefnd með fjármálum – núverandi fyrirkomulag 

 

Ráðherra skipar eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga samkvæmt 74. gr. núgildandi 

sveitarstjórnarlaga. Eins og nafnið bendir til er hlutverk hennar að hafa eftirlit með að fjárstjórn 

sveitarfélaga sé í samræmi við 3. mgr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga: Sveitastjórn skal árlega gæta 

þess svo sem kostur er að heildarútgjöld sveitarfélags, þar með talin rekstrarútgjöld, fari ekki 

framúr heildartekjum þess (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). Lesa má um undanfarann að 

lögfestingu eftirlitsnefndarinnar í athugasemdum sem fylgdu viðkomandi frumvarpsgrein:  

Árið 1989 skipaði félagsmálaráðherra nefnd til að kanna fjárhagsstöðu verst stöddu sveitarfélaganna og 

gera tillögur til úrbóta. Nefndin lagði m.a. til að unnar væru vissar lykiltölur úr ársreikningum sveitarfélaga 

sem auðvelduðu samanburð og eftirlit og að félagsmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga 

kæmu sér saman um ákveðnar viðmiðunartölur varðandi fjárhag sveitarfélaga (Þingskjal 359. (1997-1998)).  
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Mynd 17 - Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga birti þessa mynd í ágúst 2010. Hún sýnir 

skuldir sveitarfélaga í árslok 2009 sem hlutfall af tekjum miðað við A-hluta reikningsskila þeirra. 
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Við lestur þessara athugasemda má draga þá ályktun að árið 1998 hafi umræðan um fjármál 

sveitarfélaga ekki verið mjög ólík þeirri sem nú er þar sem segir enn fremur um sömu grein:   

 Ljóst er að núgildandi lagaákvæði um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga og til hvaða aðgerða ráðuneytið 

getur gripið ef í óefni stefnir eru of veik. Þetta hefur í för með sér að ef viðkomandi sveitarstjórn gerir sér 

ekki grein fyrir vandanum eða viðurkennir hann ekki er mikil hætta á að ekki sé brugðist nægjanlega skjótt 

við með þeim afleiðingum að skaðinn verður meiri en vera þyrfti ef strax væri brugðist við vandanum. 

Eftirlitsnefndinni er ætlað að bæta úr þessu. Með samsetningu hennar er lögð áhersla á fagleg vinnubrögð. 

Henni er einnig gefið visst sjálfstæði (Þingskjal 359. (1997-1998)).      

 

Þrátt fyrir að hlutverk nefndarinnar hafi verið lögfest 1998 og staða hennar styrkt verulega þá er 

það mat manna nú að eftirlitið hafi verið of veikt og þessvegna eru enn lagðar til veigamiklar 

breytingar með frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga til að styrkja það.  

 

Samkvæmt 60. gr. núgildandi sveitarstjórnarlaga ná athuganir eftirlitsnefndar með fjármálum 

sveitarfélaga til sveitarsjóða og annarra sjóða og stofnana sem falla undir A-hluta reikningsskila 

þeirra (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). Á grundvelli sveitarstjórnarlaga setur ráðherra reglugerð 

um störf og málsmeðferð nefndarinnar. Samkvæmt þeim gerir nefndin árlega tillögu til ráðherra 

um viðmið sem eiga að gilda við mat á fjárhagsstöðu sveitarfélaga (Innanríkisráðuneytið, 2001). 

Þau viðmið sem nú eru í gildi kveða á um hámarks skuldir 150% af árlegum tekjum og um 15 til 

20% framlegð frá rekstri. Það er afgangur af tekjum áður en tekið er tillit til fjármagnsgjalda og 

afskrifta. Á grundvelli þessara viðmiða hafði eftirlitsnefndin samband við 15 sveitarfélög og 

skrifaði 12 þeirra bréf árið 2010 og aðvaraði með þeim orðum að fjárhagsstaða þeirra stefndi í 

óefni eða algert óefni. Mynd af skuldastöðu sveitarfélaganna var birt í dagblöðum og vakti mikla 

umræðu í samfélaginu og meðal sveitarstjórnarmanna sjá mynd 19.  

 

Forystumenn sumra sveitarfélaganna mótmæltu aðferðum nefndarinnar við útreikninga, nefndu 

til dæmis þau rök að meta hefði átt eignir á móti skuldum og gerðu sumir lítið úr greiðslubyrði 

lífeyrisskuldbindinga og töldu jafnvel rangt að telja þær með sem skuldir (Ríkisútvarpið, 2010), 

(Mbl.is, 2010), (Mbl.is, 2010). Forystumenn annarra sveitarfélaga sem fengið höfðu aðvörun 

hófust hinsvegar handa við að undirbúa umbætur á fjármálum sínum (Sveitarfélagið Árborg, 

2010), (Sigrún Árnadóttir, 2011).  
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5.2. Eftirlitsnefnd með fjármálum – breytt hlutverk 

 

Frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga gerir ráð fyrir miklum breytingum á hlutverki 

eftirlitsnefndar. Þær breytingar byggja að stóru leyti á tillögum samráðsnefndar ríkis og 

sveitarfélaga um fjármál sveitarfélaga. Tillögurnar fela í sér að eftirlitið verði eflt og að . Í 

athugasemdum með frumvarpinu segir um þetta atriði:  

„...verður að hafa í huga að frumvarpið byggist á því að starfsemi nefndarinnar verði eflt. Sést það af þeirri 

auknu áherslu sem lögð er á söfnun upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Af þessu leiðir aukinn kostnað af 

störfum nefndarinnar en á sama tíma væri hægt að minnka umtalsvert áhættu af kostnaðarsömum áföllum í 

opinberum rekstri sveitarfélaganna.“  

 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis segir í umsögn sinni um þau verkefni sem 

innanríkisráðuneytið þarf að efla í kjölfar nýrra laga: „Ekki verður ráðið beinlínis af ákvæðum 

frumvarpsins að það leggi á herðar ráðuneytinu eða öðrum ríkisstofnunum viðbótarverkefni í 

þeim mæli að það þurfi að leiða til fjölgunar starfa.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 2011) 

Þessi afstaða hlýtur að teljast að einhverju leyti í mótsögn við markmið þeirra lagagreina 

frumvarpsins sem fjalla um eftirlit með fjármálum og stjórnsýslu sveitarfélaganna.  

 

Frumvarpið gerir ráð fyrir að nefndin verði fjölskipað stjórnvald en ekki beinn hluti 

ráðuneytisins. Í tillögunni felst þó einnig að nefndin verði lægra stjórnvald gagnvart ráðherra og 

lúti yfirstjórn hans. Nefndin gegnir áfram lykilhlutverki um framkvæmd eftirlits með fjármálum 

sveitarfélaga líkt og er í dag.  

Í 82.gr. segir:  

Í því skyni að fullnægja hlutverki sínu skv. lögum þessum getur nefndin:  

1. birt reglubundið almennar grunnupplýsingar um fjárhag sveitarfélaga,  

2. sent fyrirspurnir til sveitarstjórna þar sem óskað er skýringa og eða gagna innan ákveðins frests,  

3. sent skriflegar ábendingar eða tilmæli til sveitarstjórnar vegna fjárhagslegrar stöðu sveitarfélags eða 

einstakra fjárhagslegra ákvarðana,  

4. birt opinberlega tilkynningu eða ályktun um stöðu eða einstakar fjárhagslegar ákvarðanir sveitarfélags, 

5. vísað máli til ráðherra, sbr. 83 til 85. gr (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

 

Hér eru úrræðin talin upp eftir styrkleika þau vægari fyrst. Gert er ráð fyrir að nefndin beiti 

vægari úrræðum áður en gripið er til þeirra sterkari allt eftir því hvernig hagsmunum íbúanna er 

talið vera best borgið. Gera má ráð fyrir að málum verði ekki vísað til ráðherra fyrr en þau séu 

orðin mjög alvarleg.  
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Ráðherra setur reglugerð um störf nefndarinnar þar sem gert er ráð fyrir nánari útfærslu 

eftirlitsins. Reglugerðin mun innihalda útfærslu alls eftirlits með fjármálum sveitarfélaga meðal 

annars fyrirmæli um: „málsmeðferð eftirlitsnefndar og nauðsynlegar viðmiðanir varðandi 

fjármál sveitarfélaga, sbr. 64. gr.“ (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

Í skýrslu samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál er sett fram tillaga um að þau 

sveitarfélög sem best standa fái svigrúm umfram þau sem verr eru sett. Þannig verði eftirlitið 

þéttara eftir því sem fjárhagsstaðan er verri. Slík útfærsla gæti verið hluti af reglugerð: 

Með þessu er sveitarfélögum veittur hvati til að ávinna sér aukið sjálfræði í fjármálum með því að ástunda 

ábyrga fjármálastjórn. Því er lagt til að eftirlit með fjármálum sveitarfélaga taki mið af eftirfarandi flokkun.  

 

Flokkur 1: Sveitarfélag með skuldir lægri en 150% af tekjum og með jákvæða samanlagða rekstrarafkomu 

síðustu þriggja ára. Fjárhagslegt eftirlit fyrir þennan flokk verður að mestu óbreytt frá því sem er nú í dag.  

 

Flokkur 2: Sveitarfélag með skuldir á bilinu 150% og 250% af tekjum, eða neikvæða samanlagða 

rekstrarafkomu síðustu þrjú árin. Sveitarfélag sem er í þessum flokki þarf að undirbúa fjárhagsáætlun og 

framfylgja henni af festu. Þá þarf utanaðkomandi eftirlit að vera til staðar varðandi möguleika til lántöku og 

fjárfestingar.  

 

Flokkur 3: Sveitarfélag með skuldir umfram 250% af tekjum eða hefur ekki farið eftir ítrekuðum tilmælum 

eftirlitsnefndar í fjármálum sínum. Sveitarfélag í þessum flokki þarf að gangast undir bindandi samkomulag 

við ríkisvaldið eða vera sett undir fjárhaldsstjórn.  

 

Íhlutun eftirlitsnefndar fer eftir í  hvaða flokki þau lenda (Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um 

efnahagsmál, 2010). 

 

Reglur í þessum anda gætu virkað hvetjandi fyrir sveitarstjórnir til að skila góðum rekstri.  

 

5.3. Eftirlitshlutverk ráðherra 

 

Ráðherra getur gert samkomulag við sveitarstjórnir á grundvelli tillagna eftirlitsnefndar. 

Sveitarfélög geta sjálf óskað eftir samkomulagi við ráðherra án þess að eftirlitsnefnd hafi komið 

þar að áður. Ráðherra skal leita umsagnar eftirlitsnefndar um hvort þörf sé á samkomulagi. 

Önnur úrræði sem ráðherra hefur er að setja sveitarfélagi fyrirmæli um reksturinn, veita styrk eða 

lán úr Jöfnunarsjóði, heimilað eða mælt fyrir um að sveitarstjórn leggi álög á útsvör eða 

fasteignaskatta.  Alltaf er gert ráð fyrir að úrræðum sé almennt ekki beitt nema nauðsyn beri til 

og þá alltaf með hagsmuni íbúanna að leiðarljósi. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga 

hefur í öllum tilvikum eftirlit með framkvæmd þeirra ákvarðana sem ráðherra tekur.  

 

Mest íþyngjandi úrræði sem ráðherra getur beitt gagnvart sveitarfélögum er ákvörðun um 

fjárhaldsstjórn og svipting fjárforráða. Hert er á því ákvæði frá gildandi lögum og ráðherra 
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heimilað að grípa inní eftir ítrekaða vanrækslu sveitarstjórnar á að fullnægja skyldum laga um 

fjármál, greiðsluþrot er því ekki skilyrði eins og í núgildandi lögum. Við sviptingu fjárforráða 

skipar ráðherra fjárhaldsstjórn til að hafa eftirlit með rekstri sveitarfélags sem ekki má inna af 

hendi greiðslu úr sveitarsjóði án samþykkis hennar (Þingskjal 1250. (2010-2011)).  

 

5.4. Aðhald samfélagsins 

 

Umræðan í þjóðfélaginu hefur verið nokkuð einsleit að undanförnu þegar fjallað er um 

fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Mikið ber á umfjöllun um fjárhagsleg vandræði þeirra. Áður fyrr var 

gjarnan talað um lítil og veikburða sveitafélög út á landi sem voru mjög viðkvæm fyrir þáttum 

eins og aflabresti eða öðru slíku og átt þar að leiðandi oft erfitt með að standa undir þeirri 

grunnþjónustu sem þeim var skylt að veita. Í dag er þessi umræða farin að snúast meira um stærri 

sveitarfélög svo sem Álftanes, Reykjanesbæ, Kópavog, Hafnarfjörð,Voga á Vatnsleysuströnd og 

fleiri sveitarfélög sem eru á vaxtarsvæði landsins.  Umræðan tengist gjarnan efnahagshruninu. 

 

Árið 2009 var Bolungarvíkurkaupstað veitt 67.500.000 króna fjárframlag úr Jöfnunarsjóði vegna 

fjárhagserfiðleika eða sem nemur 69.731 kr. á hvern íbúa í sveitarfélaginu. Þetta er dæmi um 

fámennt sveitarfélag sem sameiginlegum sjóði sveitarfélaganna reynist frekar auðvelt að bjarga 

með þessum hætti. Ef þetta framlag er hinsvegar yfirfært á stærstu sveitarfélögin í landinu er 

vafamál hvort Jöfnunarsjóður myndi ráða við a grípa inní með samskonar hætti. 

 

Tafla 7 - Framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Bolungarvíkurkaupstaðar árið 2009 vegna 

fjárhagserfiðleika borið saman við ímynduð framlög ef eitthvert af stærstu sveitarfélög landsins 

þyrftu samskonar fyrirgreiðslu (Yfirlit yfir framlög til sveitarfélaga 2009, 2010). 

 

 

 

Sveitarfélag Íbúafjöldi 1.12.09 Framlag Hlutfall af heild

Bolungarvík 2009 968 67.500.000 0,4% Raunframlag

Garðabær 10587 738.246.384 4,3% Ímyndað framlag

Reykjanesbær 14081 981.887.913 5,8% Ímyndað framlag

Akureyri 17563 1.224.692.665 7,2% Ímyndað framlag

Hafnarfjörður 25872 1.804.090.909 10,6% Ímyndað framlag

Kópavogur 30314 2.113.837.810 12,4% Ímyndað framlag

Reykjavík 118427 8.258.081.095 48,4% Ímyndað framlag

17.054.626.582
Samtals framlög Jöfnunarsjóðs til 

sveitarfélaga 2009
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Jöfnunarsjóður er sameiginlegur sjóður allra sveitarfélaga og það eru miklir hagsmunir í húfi 

þegar kemur að því að veita fé til sveitarfélaga sem hafa lent í fjárhagslegum erfiðleikum. 

Sérstök framlög til eins sveitarfélags lækka þá fjárhæð sem til skiptanna verður fyrir hin. Skýrar 

reglur með viðeigandi aðhaldi eru mikilvægar fyrir íbúa allra sveitarfélaga til að koma í veg fyrir 

að fjöldinn þurfi að greiða fyrir fáa.  
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6. Áhrif breytinganna 

 

6.1.  Stjórnsýslan 

 

Rekstur sveitarfélaga er fjölbreytilegur, flókinn og vandasamur. Með nýjum sveitarstjórnarlögum 

er lögð aukin áhersla á að innramma starfsemi þeirra í formfastari reglur. Það er ekki verið að 

leggja til neinar meiriháttar breytingar á sveitarstjórnarstiginu þrátt fyrir það. Til viðbótar við 

breytingar á köflum um fjármál sveitarfélaga og eftirlit með fjármálum eru veigamiklar 

breytingar lagðar til varðandi samvinnu sveitarfélaga, samráð við íbúa og stjórnsýslueftirlit. 

Sveitarstjórnir þurfa að velta því fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að breyta starfseminni á einhvern 

hátt til að uppfylla ákvæði nýrra laga. Er til dæmis líklegt að styrkja þurfi stjórnsýslu 

sveitarfélaga til að standa undir auknum kröfum varðandi fjármál og eftirlit eða auka við 

sérfræðiþekkingu til að sinna upplýsingagjöf og samráði við íbúa? Spyrja má hvort breytingarnar 

muni hafa það í för með sér að huga verði að frekari sameiningu sveitarfélaga eða auka samstarf 

þeirra?  

 

6.2. Sameining eða aukið samstarf 

 

Eftirtektarvert er að frumvarpið gerir ráð fyrir að fellt verði út ákvæði um lágmarks íbúafjölda án 

þess að leggja til frekari sameiningar. Þó kemur fram sú afstaða að sveitarfélög hafi eflst með 

sameiningu og að að þau þurfi að eflast enn frekar til að öðlast þá stöðu að geta staðið á eigin 

fótum bæði faglega og rekstrarlega með tilkomu aukinna verkefna (Þingskjal 1250. (2010-

2011)).  

 

Umræða um lágmarks íbúafjölda hefur verið talsverð á undanförnum árum enda vandséð hvernig 

örsveitarfélög geti staðið undir allri þeirri starfsemi sem lög kveða á um. Svo langt hefur 

umræðan gengið á meðal sveitarstjórnarmanna að landsþing sambandsins hefur fjallað um og 

afgreitt tillögu um nýtt lágmark og reyndar fellt. Í skýringum með frumvarpinu kemur fram að 

það sé hlutlaust um stærð sveitarfélaga og hlutlaust um það hvort vinna beri að eflingu 

sveitarstjórnarstigsins. Það er þó tekið fram að tilgangurinn sé ekki sá að koma í veg fyrir frekari 

sameiningar, sé til þess pólitískur vilji.  
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Margt er hægt að gera til að hagræða með auknu samstarfi til dæmis að ráða sameiginlegan 

sveitarstjóra fyrir fleiri en eitt sveitarfélög eða að standa saman að rekstri grunnþjónustu eins og 

skólahaldi, félagsþjónustu eða skipulags- og byggingarmálum.  

 

Smári Geirsson sveitarstjórnarmaður á Austfjörðum til þrjátíu ára sagði í viðtali í 

Ríkissjónvarpinu þann 3. apríl 2011 að hann hefði fylgst með mörgum sameiningum 

sveitarfélaga á Austfjörðum sem í byrjun hans ferils voru 35 en eru nú níu. Hann taldi erfiðast að 

fá íbúana til að hugsa hlutina uppá nýtt og á nýjum forsendum. Ef byggja ætti upp nútíma 

samfélag þyrfti að fækka sveitarfélögum. Þannig fengju íbúarnir aukið vald og áhrif. 

 

6.3.  Stefnumótun 

 

Með breyttu rekstrarumhverfi þurfa sveitarfélög að huga að breyttum áherslum eða stefnu. 

Fagleg stefnumótun fer þannig fram að metnir eru styrkleikar og veikleikar viðkomandi 

rekstrareiningar til að bregðast við ástandi sem skapast í rekstrarumhverfinu. Spurt verður hverju 

sé hægt að hagræða til að gera reksturinn bærilegan við þær aðstæður sem ríkja? Þannig hafa 

flest sveitarfélög reynt að takast á við nýjar aðstæður út frá efnahagshruninu.  

Þá er leitað eftir því hvort sérstakar ógnir steðji að frá ytra umhverfinu eða felast í því tækifæri 

sem hægt er að nýta. Sveitarfélög hefðu not fyrir að leggja aukna vinnu í langtíma stefnumótun. 

Tilgangurinn með stefnumótun er að styrkja skipulagsheildina til að viðhalda getunni til að ráða 

við breytilegar aðstæður.  

  



59 
 

7. Niðurstöður 
 

Í upphafi voru settar fram tvær rannsóknarspurningar.  

 

1. Eru 150% skuldareglan og jafnvægisreglan hæfilegar viðmiðanir við mat á 

fjárhagsstöðu sveitarfélaga?  

2. Eru fjármálareglurnar tvær líklegar til að koma í veg fyrir að sveitarfélög komi sér í 

fjárhagsvanda? 

 

Það er ekki nægilegt að skuldsett sveitarfélög nái jafnvægi í rekstri heldur verða þau að ná 

hagnaði sem dugar til að standa undir afborgunum lána, skuldbindingum og nýjum fjárfestingum. 

Annars ganga þau á eignir sínar. Fjármálareglurnar tvær eru því ekki hæfilegar viðmiðanir eins 

og þær líta út í frumvarpinu heldur þarf að bæta ákvæði við jafnvægisregluna.  

 

Lántökur geta verið nauðsynlegar til að fjármagna framkvæmdir vegna lögbundinna verkefna. 

Það eru þó takmörk fyrir því hvað sveitarfélög geta skuldsett sig mikið. Sveitarfélag sem skuldar 

innan við 150%  af tekjum hefur samkvæmt nýrri reglu  svigrúm til aukinnar lántöku. Ef það er 

rekið með tapi er hinsvegar vandséð hvernig það ætlar að standa undir auknum afborgunum. 

Þannig er ekki hægt að segja að 150% regla sé hæfileg í þessu tilviki. Þegar betur er að gáð er 

það greiðslugeta sveitarfélaga sem skiptir mestu máli varðandi lántökur. Sveitarfélög þar sem 

tekjur standa ekki undir gjöldum eru ekki rekstrarhæf. Þau ganga á eignir sínar og setja rekstur 

skyldubundinna verkefna í uppnám til framtíðar.  

 

Skuldareglan gengur ekki upp ein og sér þar sem ekki er alltaf greiðslugeta fyrir hendi þó að 

skuldir séu innan við 150% af tekjum. 21 sveitarfélag skuldar yfir 150% af tekjum út frá A-hluta 

reikningsskila árið 2009 samkvæmt skýrslu samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga um 

efnahagsmál. Einungis fimm þeirra sýna jákvæða rekstrarafkomu. 54 sveitarfélög skulda innan 

við 150% af tekjum einungis 32 þeirra sýna jákvæða rekstrarafkomu. Rekstrarafkoma 38 

sveitarfélaga er neikvæð árið 2009 samkvæmt niðurstöðum A-hluta sveitarsjóða. Stór hluti þeirra 

skuldar innan við 150% af árlegum tekjum og hefði út frá því viðmiði svigrúm til aukinnar 

lántöku. Með öfuga rekstrarafkomu hafa þau hinsvegar enga greiðslugetu og væri því mjög 

óskynsamlegt fyrir þau að auka við skuldirnar.  
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17 sveitarfélög af þeim 38 sem eru með neikvæða rekstrarafkomu árið 2009 skulda innan við 

100% af tekjum. Miðað við afkomu þeirra væri af og frá að auka við skuldirnar þar sem 

greiðslubyrðin væri þeim ofviða. 150% skuldaregla er því of rúm fyrir þau sveitarfélög sem ekki 

standast jafnvægisregluna. Sveitarfélag sem sýnir neikvæða rekstrarafkomu ætti ekki að hafa 

leyfi til að taka ný lán þar sem greiðslugeta er augsýnilega ekki til staðar. 

 

Niðurstaðan er sú að 150% regla stenst ágætlega ef greiðslugetan er til staðar. Hún getur því ekki 

staðið ein og sér heldur verður jafnvægisreglan að vera samhliða. Eftir því sem rekstrarafkoman 

er betri þeim mun meiri greiðslugeta og burðir til að standa undir lántökum.  

 

Tillaga um viðbót við jafnvægisregluna er að sveitarfélögum verði gert að gera lausafjár 

áhættumat í því skyni að áætla greiðslugetu sína og greiðslubyrði til langs tíma. Dæmi um 

útfærslu á slíku mati gæti litið út eins og tafla 8 sýnir. Þar er yfirlit yfir þá fjármuni sem geta 

verið til ráðstöfunar á hverju tímabili fyrir sig og þær greiðslur sem inna þarf af hendi á sama 

tíma. Með þessu móti er hægt að gera sér grein fyrir fjárþörf næstu ára og reikna með henni í 

áætlanagerð. 

 

Tafla 8 - Tillaga að uppsetningu lausafjár áhættumats fyrir sveitarfélög. 

 

 

Lífeyrisskuldbindingar eru hluti af heildarskuldum 48 sveitarfélaga. Greiðslubyrði vegna þeirra 

er nokkuð óljós en er af mörgum talin fara vaxandi á næstu tíu til tuttugu árum.  

Ár 1 Ár 2-5 Ár 6-15 Ár 16-25 >25 ár

Eignir

Bankareikningar 1.500.000

Verðbréfaeign 50.000 100.000

Fasteignir 15.000.000

Skuldir

Skammtímaskuldir -50.000

Langtímaskuldir -500.000 -1.000.000

Lifeyrisskuldbindingar -30.000 -120.000 -500.000 -750.000 -750.000

Skuldbindingar -50.000 -250.000 -500.000 -500.000

1.420.000 -770.000 -2.000.000 -1.250.000 14.250.000
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Alþýðusamband Íslands hefur unnið úttekt og sýnt fram á að greiðslubyrði sveitarfélaga af 

lífeyrisskuldbindingum muni þyngjast verulega á næstu árum. Það eru mjög sterk rök fyrir því að 

viðkomandi sveitarfélög fari að viðurkenna lífeyrisskuldbindingarnar sem raunverulegar skuldir 

með tilheyrandi greiðslubyrði. Gera ætti kröfu um að þau láti vinna áætlun um greiðslubyrði 

lífeyrisskuldbindinga á þriggja ára fresti byggða á mati tryggingarstærðfræðinga.   

 

Reglan um jafnvægi í rekstri er til staðar í núgildandi sveitarstjórnarlögum. Hún hefur ekki verið 

virt enda orðalag hennar mjög veikt. Mikilvægt er að lög séu skýr og umboð eftirlitsaðila einnig. 

Það er undirstrikað í frumvarpi til nýrra laga að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sé 

fagnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með fjármálum sveitarfélaga, safna 

upplýsingum og rannsaka fjárhag þeirra. Einnig að gefa álit og leiðbeiningar ásamt því að gera 

tillögu til ráðherra þegar hún telur að grípa þurfi til aðgerða vegna fjárhagsvanda einstakra 

sveitarfélaga. Þegar þar er komið sögu færist valdið til inngripa frá hinni faglegu nefnd yfir til 

ráðherra sem er pólitískt vald. Það úrræði eftirlitsnefndar sem gengur lengst er ákvæðið um 

opinbera birtingu ályktana eða tilkynninga um stöðu eða einstakar fjárhagslegar ákvarðanir 

sveitarfélaga. Það ákvæði er líklegt til að veita sveitarstjórnum aðhald varðandi fjárhagslegar 

ákvarðanir og einnig ráðherra þegar kemur að úrvinnslu og ákvörðunum í málum sem 

eftirlitsnefndin sendir til hans.  

 

Frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga gerir ráð fyrir að eftirlit verði styrkt. Í umsögn 

fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins segir hins vegar að ekki verði um að ræða 

viðbótarverkefni sem leiði til fjölgunar starfa hjá innanríkisráðuneytinu. Erfitt er að koma auga á 

hvernig hægt er að styrkja eftirlit með fjármálum sveitarfélaga án þess að til komi aukið starfslið. 

Nýjar fjármálareglur eru lítils virði ef þeim er ekki fylgt eftir með styrkara eftirliti og beitingu 

viðurlaga. Það segir reynslan af þeim reglum sem þó hafa verið til staðar fram að þessu. 

 

Samsetning sveitarstjórna í landinu er líkleg til að endurspegla þverskurð íslensks samfélags. Því 

má draga þá ályktun að stór hluti sveitarstjórnarmanna hafi ekki sérstaka þekkingu á rekstri eða 

fjármálum. Fræðsla og upplýsingagjöf frá hendi eftirlitsnefndar og stjórnvalda er nauðsynlegur 

þáttur til að auðvelda þeim að sinna sínu hlutverki sem best.  
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8. Umræður 

 

Í framhaldi af efnahagshruninu má segja að nýir tímar hafi gengið í garð fyrir íslenska 

stjórnsýslu. Í athugasemdum við drög að frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga er vísað í 

rannsóknarskýrslu Alþingis þar sem fram hafi komið fjöldi ábendinga og tillagna sem varða 

íslenska stjórnsýslu og það sem betur hefði mátt fara. Þó svo að skýrslan fjalli ekki um 

sveitarstjórnarstigið. „...hefur engu að síður verið litið til skýrslunnar og þeirrar umræðu sem 

hún hefur leitt til í íslensku samfélagi.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 2011). 

 

Flestir eru sammála um að íslenskt samfélag krefjist umbóta í opinberri stjórnsýslu. Opinberir 

aðilar og félagasamtök hafa í auknum mæli sett sér siðareglur. Kjósendur gera auknar kröfur um 

gagnsæi við ákvarðanatöku sveitarstjórna og aðgengi að upplýsingum. Drög að frumvarpi til 

nýrra sveitarstjórnarlaga bera vott um þessa umræðu. Tíundi kaflinn heitir einfaldlega Samráð 

við íbúana. Þar er um að ræða nýmæli um samráð sveitarstjórna við íbúa sveitarfélaga. „Að baki 

kaflanum býr það sjónarmið að það sé mikilvægt við stjórn sveitarfélaganna að leitað sé eftir 

víðtækri samstöðu meðal íbúanna um einstakar ákvarðanir.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 

2011). Meginatriði kaflans varða upplýsingagjöf sveitarfélaganna til íbúa, opinbera gagnaveitu 

ráðuneytis og Sambands sveitarfélaga með upplýsingum um fjármál sveitarfélaga, borgarafundi, 

íbúaþing og íbúakosningar. Þá er kveðið á um að 5% kosningabærra íbúa geti óskað eftir 

borgarafundi og 20% geti óskað íbúakosningar um tiltekin mál. Þetta þýðir að í sveitarfélögum 

þar sem atkvæðisbærir eru 200 eða færri geti tveir til  tíu íbúar farið frammá íbúafund og að sama 

skapi þarf ekki nema sjö til fjörutíu kosningabæra menn til að óska eftir íbúakosningum allt eftir 

fjölda íbúa. Sé þetta skoðað í samhengi við fjölda manna í sveitarstjórnum þessara sveitarfélaga 

samkvæmt frumvarpinu kemur í ljós að í mörgum tilvikum þyrfti færri til að krefjast íbúafundar 

en eru í sveitarstjórnunum. Þarna eru á ferðinni grundvallar breytingar til styrkingar á 

lýðræðislegri virkni íbúanna en í fámennum sveitarfélögum gætu þessi ákvæði hreinlega orðið til 

þess að draga úr vægi sveitarstjórnanna við stjórnunina. Verði þessar tillögur að lögum mun 

koma í ljós hvort aukin þátttaka íbúanna muni leiða sveitarstjórnir til ráðdeildarsemi. Hefði sú 

orðið raunin á þenslutímanum? Þær ákvarðanir sem voru teknar þá voru taldar réttar á þeim 

tímapunkti. Draga má stórlega í efa að þær hefðu orðið öðruvísi með þátttöku íbúanna þar sem 

þátttaka í góðærinu var almenn.  
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Frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga er hluti af stefnumörkun til framtíðar.  

Eitt af meginsjónarmiðum við gerð frumvarpsins var að búa þyrfti:  

 
„sveitarstjórnum skýrt og skilvirkt starfsumhverfi sem taki tillit til þarfa sveitarstjórna til að sinna staðbundnum 

hagsmunum en feli um leið í sér skýr skilaboð um að sveitarstjórnir skulu á hverjum tíma starfa þannig að sem 

best samræmist hagsmunum íbúa sveitarfélagsins og þjóðfélagsins í heild. Á síðustu árum hefur sveitarfélögum 

fækkað og þau um leið eflst. Tekjustofnar þeirra hafa aukist og þau hafa tekið að sér umfangsmeiri þjónustu við 

borgarana en áður var, bæði samkvæmt lagaboði og að eigin frumkvæði. Þessi þróun leiðir óhjákvæmilega til 

þess að ákvarðanir, stefnumótun og fjármál einstakra sveitarfélaga skipta sífellt meira máli fyrir samfélagið í 

heild. Því er jafnvel mikilvægara nú en áður var að þær almennu reglur sem gilda um stjórn og starfsemi 

sveitarfélaga tryggi, eftir því sem unnt er, ábyrgð við framkvæmd sveitarstjórnarmála með almannahagsmuni til 

lengri tíma í huga.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 2011). 

 

Vegvísir að hagstjórnarsamningi ríkis og sveitarfélaga sem undirritaður var 1. október 2009 

vekur vonir um að framundan séu breyttir tímar í fjármálum sveitarfélaga þar sem aðilar lýsa sig 

sammála um: „að með tilliti til hagstjórnar þurfi að líta á fjármál opinberra aðila sem eina heild 

og að nauðsynlegt sé að þeir sem ábyrgir eru fyrir þeim hafi með sér samráð og samstarf.“ 

(Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál, 2010). Með samráði þessara aðila ætti að 

vera tryggt að þeir stýri ákvörðunum sínum með hliðsjón af stöðu hagkerfisins en taki ekki 

þensluaukandi ákvarðanir á þenslutímum. Framkvæmdagleði með tilheyrandi lántökum á 

góðæristímanum leiddi til þess að yfirskuldsett sveitarfélögin voru illa undir það búin að mæta 

þeim erfiðleikum sem fylgdu í kjölfar hrunsins. Einmitt þá hefðu þau og stjórnvöld þurft að vera 

í stakk búin til að vinna gegn niðursveiflunni með því að fara í framkvæmdir.  

 

En nú er tímabært er að láta það sem liðið er að baki og horfa fram á veginn með allan þann 

lærdóm sem draga má af reynslunni. Hluti af því er að treysta skipulag stjórnsýslunnar hjá 

sveitarfélögum, tryggja að lögum sé rétt framfylgt á hverjum tíma og: „hagsmunum 

sveitarfélagsins ekki stefnt í hættu, til að mynda með óvarlegum eða lítt grunduðum ákvörðunum 

um fjármál.“ (Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 2011). 
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