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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við Hagfræðideild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Þórólfur Matthíasson, prófessor við Hagfræðideild. Ég vil 

þakka honum fyrir gott samstarf, góða leiðsögn og gagnlegar athugasemdir við vinnslu 

ritgerðarinnar. Ég vil einnig þakka vinum og fjölskyldu fyrir stuðning og hvatningu við 

skrifin. 
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Útdráttur 

Borgaralaun eru tekjur sem ríkið tryggir borgurum sínum skilyrðislaust og eru því eins og 

að greiða atvinnuleysisbætur án tillits til stöðu einstaklinga á vinnumarkaði, annarra tekna 

eða eignastöðu. Hugmyndin um borgaralaun er alls ekki nýtilkomin en talið er að hún hafi 

fyrst komið fram snemma á 16. öld. Á undanförnum árum hefur umræðan um greiðslu 

borgaralauna fengið byr undir báða vængi en vaxandi áhuga á hugmyndinni má tengja við 

efnahagsþróun síðustu ára, félagsleg vandamál í tengslum við þá þróun og breyttar 

aðstæður á vinnumarkaði. Meðal þessara vandamála og breytinga má nefna vaxandi 

ójöfnuð, fjölgun óhefðbundinna starfa í kjölfar stafrænnar byltingar og hættuna á 

fækkandi störfum vegna aukinnar sjálfvirkni. Víðsvegar um heiminn hafa verið gerðar 

tilraunir með greiðslu borgaralauna en engin þeirra tilrauna hefur fests í sessi. Á tímabili 

var kerfi á Íslandi sem var í raun vísir að borgaralaunakerfi en það var aflagt. Fjárþörf 

borgaralaunakerfis getur verið mjög mikil en helstu hugmyndir um hvernig eigi að 

fjármagna greiðslurnar fela í sér minnkun eða afnám velferðarkerfis og/eða hækkun 

skatta. Einhver ríki geta þó nýtt auðlindarentu, allavega að einhverju leyti, til að greiða 

íbúum sínum borgaralaun. Það er skoðun margra að náttúruauðlindir lands og renta 

þeirra tilheyri íbúum landsins og því er greiðsla borgaralauna ein leið til þess að dreifa 

auðlindinni meðal eigenda auðlindarinnar, íbúanna. Ýmsar aðrar leiðir er hægt að fara til 

að dreifa auðlindarentu meðal fólksins eins og með því að nýta hana til að greiða opinberu 

starfsfólki laun og ef við skoðum dreifingu olíurentu þá er sem dæmi einnig hægt að 

niðurgreiða eldsneyti. Af þessum þremur leiðum virðist bein dreifing auðlindarentunnar í 

gegnum borgaralaunagreiðslur vera ákjósanlegust. Í þessari ritgerð er svo dreifing 

auðlindarentu í Alaska og Noregi skoðuð ásamt borgaralaunatilrauninni í Finnlandi, þessi 

kerfi borin saman og skoðað hvernig þau standa gagnvart skilgreiningunni á 

borgaralaunum.  
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1 Inngangur 

Áður en velferðarkerfi nútímans komu til sögunnar var það á ábyrgð fjölskyldunnar að 

tryggja þeim sem bjuggu við skerta starfsgetu framfærslu. Með tilkomu velferðarkerfa 

hefur það hlutverk að miklu leyti færst yfir á hið opinbera og hafa því flest þróuð ríki 

einhvers konar almannatryggingakerfi sem tryggir þeim stuðning sem af einhverjum 

ástæðum hafa skerta starfsorku, oft er það fjárhagsstuðningur en stundum í gegnum 

niðurgreiðslu á nauðsynjum. Þetta eru til dæmis ellilífeyrir, atvinnuleysibætur, örorku-

bætur, barnabætur og húsaleigubætur. Slíkir framfærslustyrkir eru alla jafna skilyrtir og 

til þess að fá greiddar bætur geta einstaklingar því þurft að sýna fram á skerta starfsgetu 

eða að þau séu í virkri atvinnuleit og jafnvel að uppfylla ákveðin skilyrði eins og aldur. Enn 

fremur er algengt að slíkir framfærslustyrkir séu tekjutengdir og skerðist við ákveðin 

tekju- og/eða eignamörk. Skilyrtar bætur geta búið til hvata fyrir einstaklinga að haga 

málum sínum þannig að bótagreiðslur séu hámarkaðar. Strangt eftirlit og framfylgd 

hjálpar til við að koma í veg fyrir bótasvik en því fylgir mikill stjórnsýslukostnaður. Slíkt 

eftirlit gerir það einnig að verkum að sumum einstaklingum getur þótt skammarlegt að 

sækja um bætur sem leiðir til þess að færri sækja um bætur en þurfa á þeim að halda. Þar 

að auki eru slík stuðnings- og tilfærslukerfi oftast nær töluvert flókin og ógagnsæ. Því hafa 

í gegnum tíðina komið upp ýmsar tillögur um breytingar og einfaldanir á þeim kerfum. Ein 

þeirra hugmynda sem ætlað er að einfalda eða jafnvel koma í staðinn fyrir þessi kerfi er 

að greiða öllum borgurum svokölluð borgaralaun. (Jóhannes Hraunfjörð Karlsson og 

Þórólfur Matthíasson, 2017; OECD, 2017) 

Í breiðum skilningi eru borgaralaun tekjur sem ríkið tryggir öllum borgurum sínum 

skilyrðislaust og eru því stundum kölluð óskilyrt framfærsla. Borgaralaun eru tegund af 

almannatryggingum sem einstaklingar fá til þess að standa straum af útgjöldum sínum. 

Þau er ekki hægt að afturkalla eða taka af einstaklingum svo þau eru lágmarkstekjur allra 

í samfélaginu. Borgaralaun tryggja einstaklingum fast tekjuflæði sem er greitt jafnvel þótt 

einstaklingur missi rétt á öðrum tekjum eða bótum. Greiðsla borgaralauna er því í raun 

eins og að greiða öllum íbúum atvinnuleysisbætur án tillits til stöðu þeirra á vinnumarkaði. 

Borgaralaun eiga að minnka vinnuna við það að sækja sér fjárhagsaðstoð og gefa þannig 

meiri tíma fyrir aðra hluti eins og atvinnuleit, ógreidda umönnun og frumkvöðlastarf. Fyrir 

einhverjum er tilgangur þeirra einnig að minnka atvinnuleysi, draga úr fátækt, stuðla að 
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jafnrétti og auðvelda samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs en fyrir öðrum er tilgangurinn 

aðallega að minnka stjórnsýsluna í kringum velferðarkerfið og minnka þannig ríkisafskipti. 

Stuðning við borgaralaunahugmyndina má því finna breitt á pólitíska rófinu. Hugmyndin 

hefur einnig fengið gagnrýni úr ýmsum áttum. Meðal þeirra áhyggjuefna sem 

andstæðingar hugmyndarinnar hafa eru að einhverjum þykir ekki sanngjarnt að ríkir jafnt 

sem fátækir fái greidda sömu upphæð og einhverjir telja að í kjölfar þess að borgarlaunum 

verði komið á að þá muni stór hópur fólks hætta alfarið að vinna og hætta þannig að leggja 

sitt af mörkunum í samfélaginu. (Kela, 2016) 

Núverandi almannatryggingakerfi voru að mestu leyti byggð á sambandi vinnuveitanda 

við starfskraft, að fólk hefði stöðugan starfsferil innan atvinnugeira og jafnvel innan sama 

fyrirtækis og samfélagssáttmálum sem geta virst úreltir í dag. Vinnumarkaðir þróast hratt 

og hefur sú þróun gert skilin á milli hefðbundinnar atvinnu og mismunandi tegundir 

sjálfstæðrar atvinnu óskýr. Nýjar tegundir af óhefðbundnum störfum geta einnig gert það 

erfiðara fyrir að meta á áreiðanlegan hátt hvort einhver sé yfir höfuð í vinnu. Þar af 

leiðandi verður erfiðara að tengja félagslegar bætur við stöðu einstaklinga á 

vinnumarkaðnum sem gerir það að verkum að erfitt getur reynst að styðja fjárhagslega 

við alla sem þurfa á því að halda. Ef núverandi kerfi veitir ekki þeim sem þurfa á 

fjárhagsaðstoð að halda fullnægjandi vernd þá gæti breytt kerfi sem veitir öllum einhvers 

konar vernd, eins og greiðsla borgaralauna, verið einn möguleiki til að viðhalda félagslegri 

aðstoð. (OECD, 2017)  

Í þessari ritgerð verður fjallað nánar um borgaralaun, hvernig við skilgreinum þau, 

hvernig hugmyndin hefur birst í sögunni og komið verður stuttlega inn á borgaralaun á 

Íslandi. Í framhaldinu verður skoðað hvort borgaralaun séu fyrst og fremst tæki til þess að 

dreifa auðlindarentu til almennings og sú aðferð borin saman við aðrar óbeinar aðferðir 

við að dreifa auðlindarentu. Svo verður skoðað hvernig auðlindarentu er dreift í Noregi 

og Alaska og skoðum við einnig borgaralaunatilraunina í Finnlandi. Þá berum við þessi þrjú 

mismunandi kerfi saman og skoðum hvernig þau standa gagnvart skilgreiningunni á 

borgaralaunum.  
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2 Borgaralaun 

Basic Income Earth Network (BIEN) eru alheimssamtök einstaklinga sem styðja við 

hugmyndina um borgaralaun. Þau voru stofnuð árið 1986 undir nafninu Basic Income 

European Network en breyttu nafni sínu árið 2004 þar sem félagsmenn samtakanna voru 

orðnir hvaðanæva að. Samkvæmt skilgreiningu BIEN hafa borgaralaun eftirfarandi fimm 

einkenni: 

➢ Þau eru greidd reglulega, t.d. mánaðarlega eða árlega, en ekki eins og styrkur 
greiddur í eitt skipti. 

➢ Þau eru greidd í peningum sem gerir viðtakendum þeirra kleift að ákveða sjálfir 
í hvað þeim er eytt. Þau eru því ekki greidd sem fríðindi á borð við mat eða 
húsnæði og ekki heldur sem úttektarmiðar sem einungis er hægt að nýta til að 
kaupa einhverja fyrirfram ákveðna hluti en ekki aðra (t.d. áfengi eða 
„munaðarvöru“). 

➢ Þau eru greidd á einstaklingsgrundvelli en ekki einskorðuð við forsvarsmann 
heimilis. 

➢ Þau eru algild, þ.e. greidd til allra óháð t.d. tekjum og eignum. 

➢ Þau eru óháð stöðu á vinnumarkaði og eru því greidd óháð því hvort fólk er t.d. 
í vinnu, í atvinnuleit eða kýs að vinna ekki á hefðbundnum vinnumarkaði. (BIEN, 
e.d.-a) 

Margar útfærslur borgaralaunakerfa geta uppfyllt þessi fimm skilyrði sem BIEN setur 

fram. Talað er um algilda grunnframfærslu þegar upphæð borgaralaunanna er nógu há til 

þess að duga að fullu fyrir grunnframfærslu einstaklinga. Slíkt fyrirkomulag er í raun eins 

og að greiða öllum fullar atvinnuleysisbætur án tillits til stöðu þeirra á vinnumarkaði. Ljóst 

er að slíkt kerfi væri gríðarlega kostnaðarsamt og mun dýrara en það kerfi sem nú er við 

lýði þar sem stærsti hluti borgara er ekki á framfærslu ríkisins í dag en myndu fá greidd 

borgaralaun. Upphæð borgaralaunanna þarf þó ekki að vera svo há til þess að þau teljist 

samt vera borgaralaun samkvæmt skilgreiningu BIEN. Í gegnum tíðina hafa komið upp 

hugmyndir um að greiða borgaralaun sem duga aðeins fyrir hluta af grunnframfærslu 

einstaklinga. Á ensku er talað um partial basic income sem mætti þýða sem óskilyrt 

framfærsla að hluta. Með slíku kerfi væri hægt að sameina ýmsar grunnbætur sem eru 

greiddar í dag og í stað þeirra greiða borgaralaun sem nægðu aðeins fyrir hluta af 

framfærslu einstaklinga. Helstu rökin sem hafa verið nefnd til stuðnings þess að tryggja 

einstaklingum óskilyrta framfærslu að hluta eru að í kjölfarið er talið að tafir sem verða 
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þegar fólk færist á milli bótaflokka minnka, fólk væri færri daga án bóta og óvissan sem 

verður við samræmingu vinnu og bóta myndi minnka. Ljóst er að slíkt kerfi gæti kostað 

mun minna í framkvæmd en algild grunnframfærsla en með því mætti samt einfalda 

núverandi kerfi til muna ef trúa skal fullyrðingum talsmanna þessarar hugmyndar. 

Framfærsla að hluta er sú leið sem Finnar hafa kosið að fara í borgaralaunatilraun sem er 

í gangi þar í landi, meðal annars vegna þess að sú leið kostar mun minna en algild 

grunnframfærsla. Helsti munurinn á borgaralaunum og öðrum hefðbundnum bótum er 

að borgaralaun eru óskilyrt og um þau þarf ekki að sækja en hefðbundnar bætur geta 

verið háðar ýmsum skilyrðum og þurfa einstaklingar sérstaklega að sækja um þær. Það að 

borgaralaun séu greidd án skilyrða þýðir að kostnaðurinn við athuga fjárhag og/eða 

aðstæður þess sem sækir um opinbera aðstoð fellur niður en slíkt er nauðsynlegt að gera 

þegar bætur eru skilyrtar við einstaklinga í ákveðnum aðstæðum. 

Þegar rætt er um borgaralaun hlýtur spurningin um fjármögnun að koma upp enda er 

fjárþörf slíks kerfis mjög mikil. Hversu mikil fjárþörfin er fer þó eftir því hvernig kerfið er 

sett upp, t.d. hversu háar greiðslurnar verða, hvaða bætur borgaralaunin koma í staðinn 

fyrir, ef einhverjar, hvort það eru einhverjar takmarkanir á því hver fái greidd borgaralaun 

o.s.frv. Ein leið til þess að setja upp borgaralaunakerfi án þess þó að það hafi áhrif á fjárlög 

er að taka núverandi útgjöld til bóta sem greidd eru til íbúa á vinnualdri og dreifa þeim 

jafnt á þann aldurshóp. Ljóst er að sú upphæð sem fengist greidd væri þó mun lægri en 

því sem nemur algildri grunnframfærslu þar sem stór hluti þeirra sem fá borgaralaunin 

höfðu ekki fengið greiddar bætur áður. Slík leið myndi því hafa í för með sér að margir 

tekjulágir eða tekjulausir myndu tapa miðað við núverandi kerfi. Ef ríkið tæki þá ákvörðun 

að greiða íbúum sínum borgaralaun með því að prenta peninga þá myndi peningamagn í 

umferð aukast gríðarlega og líklegast gera það að verkum að í hvert skipti sem 

borgaralaun væru greidd út yrði verðbólguskot. Að auka peningamagn í umferð svo mikið 

hefur verið kallað „þyrlukast“ því þeirri stefnu er líkt við að stíga upp í þyrlu og kasta 

peningum út til fólks. Þessi stefna hefur verið notuð til þess að reyna að koma hjólum 

efnahagslífsins af stað eftir efnahagshrun en getur ekki gengið upp sem framtíðarstefna 

því verðbólguskot með reglulegu millibili er ekki ákjósanleg staða fyrir hagkerfi. Einhver 

ríki geta fjármagnað greiðslu borgaralauna, allavega að hluta, með auðlindarentu og 

munum við skoða það betur síðar en í flestum ríkjum er staðan sú að þær leiðir sem hægt 

er að fara til að fjármagna greiðslur borgaralauna eru að minnka eða afnema 
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velferðarkerfi sitt og mögulega hækka skatta meðfram því. Ef velferðarkerfi ríkis yrði 

afnumið getur það þó valdið því að einstaklingar með viðbótarþarfir, t.d. vegna fötlunar, 

verði verr settir en áður þrátt fyrir að borgaralaunin eigi að vera nægilega há til þess að 

duga fyrir grunnframfærslu einstaklinga. Ein ástæðan fyrir því að núverandi kerfi eru jafn 

flókin og raun ber vitni er að þau reyna að takast á við persónulegar aðstæður fólks en 

jafn einfalt kerfi og greiðsla borgaralauna tekur þær ekki endilega inn í myndina. Til þess 

að geta tekist á við aðstæður fólks með viðbótarþarfir þyrfti upphæð borgaralaunanna að 

vera mjög örlát eða það þyrfti að skilja eftir einhverjar skilyrtar bætur sem þó fórnar hluta 

af einfaldleika kerfisins. (OECD, 2017) Reed og Lansley (2016) halda því til dæmis fram að 

til þess að borgaralaunakerfi sé framkvæmanlegt og sanngjarnt þá þurfi að minnsta kosti 

að hafa áfram örorkubætur, húsnæðisaðstoð og barnabætur til staðar til viðbótar við 

borgaralaunin. Standing (2017) og fleiri hafa komið með þá tillögu að hafa upphæð 

borgaralaunanna nógu ríflega til að duga fyrir grunnframfærslu einstaklinga og er 

fjármögnunin þá falin í því að leggja skatt á fólk sem hefur tekjur yfir ákveðinni fjárhæð 

og fá þannig borgaralaun þeirra tekjuhærri aftur í ríkiskassann. Það að greiða út 

borgaralaun til ríkra og skattleggja þau svo til baka felur þó í sér óhagkvæmni en Standing 

telur að það valdi minni óhagkvæmni og kostnaði en þau kerfi sem nú eru við lýði. 

Standing nefnir einnig að þegar einstaklingar fái tryggða grunnframfærslu að það leiði til 

betri geðheilsu og líkamlegrar heilsu sem minnkar eftirspurn eftir heilbrigðis- og 

félagsþjónustu en í því felst sparnaður sem má svo nýta til að greiða borgaralaun eða 

bæta þjónustuna.  

Eitt af stærri áhyggjuefnum andstæðinga borgaralaunahugmyndarinnar er að 

óskilyrtar tekjur muni minnka bæði mikilvægi þess að vera í launuðu starfi og hvata fólks 

til vinnu og dragi því mjög úr vinnuframboði. Ef við skoðum núverandi kerfi til 

samanburðar þá skerða tekjur einstaklings sem áður var atvinnulaus bótarétt hans en það 

verður til þess að raunverulegur jaðarskattur viðkomandi er verulega hár sem getur valdið 

því að fjárhagslegur ávinningur af launaðri vinnu er lítill eða enginn fyrir einstakling með 

engar tekjur. Þar af leiðandi er hvati hans til að finna sér vinnu lítill eða enginn en það er 

ástand sem hefur verið kallað fátæktargildra (e. poverty trap). Lykilatriði í núverandi kerfi 

er þó að það stuðlar að enduraðlögun atvinnuleitenda á vinnumarkaðinn t.d. með því að 

skilyrða atvinnuleysisbætur við virka atvinnuleit og ákveðinn tíma. Ef allir fá bætur 
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skilyrðislaust verður erfitt að beina þessum aðgerðum markvisst að þeim sem eru í 

atvinnuleit. (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2014; OECD, 2017)  

Hugmyndin um borgaralaun er ekki ný af nálinni en í gegnum tíðina hafa ýmsir 

einstaklingar komið fram með hugmyndir um útfærslu af borgaralaunahugmyndinni og 

hefur hún því þróast í gegnum aldirnar. Í bók Thomas More, Útópía, frá árinu 1516 lýsir 

sögumaðurinn, Raphael Nonsenso, samtali sem hann átti að hafa átt við John Morton, 

Erkibiskup í Kantaraborg. Þar heldur Raphael því fram að það að tryggja borgurum 

lágmarkstekjur sé mun skilvirkari leið til þess að útrýma þjófnaði heldur en að drepa þá 

sem stela því engin refsing muni stoppa fólk frá því að stela ef það er eina leið þeirra til 

þess að afla sér matar. Þetta er líklega í fyrsta skipti sem hugmyndin um borgaralaun var 

sett niður á blað. John Ludovicus Vives var hins vegar fyrstur manna til að útfæra 

nákvæma áætlun um tryggðar lágmarkstekjur snemma á 16. öld og þróa með þeim 

yfirgripsmikil rök, bæði byggð á guðfræði og röksemdum. Margir telja hann því faðir 

hugmyndarinnar um óskilyrtar lágmarkstekjur. Árið 1795 gaf Thomas Paine, einn af 

höfundum stjórnarskrár Bandaríkjanna, út bækling með titlinum Agrarian Justice. Þar 

heldur hann því fram að jörðin sé sameign allra manna og að allir eigi því rétt á hlut í 

henni. Því ættu landeigendur að borga leigu fyrir jörðina þeirra sem yrði svo dreift til 

þeirra sem ættu ekki land. Greiðslurnar væru réttindi allra en ekki ölmusa og ættu að vera 

óháðar aldri, kyni, kynþætti og stöðu. Á 20. öldinni komu ýmsir merkir menn fram með 

hugmyndir um útfærslu á borgaralaunahugmyndinni. Heimspekingurinn og 

stærðfræðingurinn Bertrand Russell skrifaði í bók sinni Proposed Roads to Freedom: 

Socialism, Anarchism and Syndycalism að það ætti að tryggja öllum ákveðnar lágar tekjur, 

sem væru þó nægilega háar til þess að duga fyrir nauðsynjum, hvort sem fólk væri í vinnu 

eða ekki. Árið 1944 gaf hagfræðingurinn F.A. Hayek út bók sem ber heitið The Road to 

Serfdom þar sem hann styður hugmyndina um að tryggja öllum öruggar lágmarkstekjur 

skilyrðislaust þar sem það myndi einfalda stjórnsýsluna og þannig minnka ríkisafskipti en 

hann hélt því einnig fram að slíkt öryggi myndi veita öllum einstaklingum meira frelsi. 

Hagfræðingurinn Milton Friedman gaf út bókina Capitalism and Freedom árið 1962 en þar 

segir hann að neikvæður tekjuskattur væri fyrirkomulag sem í raun mælti með sjálfu sér 

sem leið til að hjálpa fátækum. Árið 1968 skrifuðu fimm heimsfrægir hagfræðingar, John 

Kenneth Galbraith, Harold Watts, James Tobin, Paul Samuelson og Robert Lampman, opið 

bréf til bandaríska þingsins þar sem stjórnvöld voru hvött til þess að taka upp borgaralaun 
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og skrifuðu yfir þúsund annarra hagfræðinga undir það. Fleiri talsmenn borgaralauna á 

þessum tíma voru til dæmis Franklin Roosevelt og Richard Nixon fyrrum forsetar 

Bandaríkjanna og mannréttindafrömuðurinn Martin Luther King Jr. (BIEN, e.d.-b)  

Guy Standing (2017) talar um fjórar „bylgjur“ þar sem umræðan borgaralaun hefur 

fengið byr undir báða vængi. Fyrsta bylgjan var reyndar heldur slitrótt en það má segja að 

hún hafi átt sér stað sem svar við iðnaðarkapítalismanum og áherslu hans á erfiðisvinnu. 

Drifkraftur annarrar bylgjunnar var helst félagslegt réttlæti og þörfin í samfélaginu til að 

bæta upp fyrir ranglæti fyrri heimsstyrjaldarinnar og hið stórfellda mannfall verkalýðs-

stéttarinnar sem hún olli. Þriðja bylgjan einkenndist af hræðslu við atvinnuleysi af völdum 

tækniframfara. Fjórðu bylgjuna og vaxandi áhuga á borgaralaunum síðasta áratuginn eða 

svo má tengja við efnahagsþróun síðustu ára og félagsleg vandamál í tengslum við þá 

þróun. Þar á meðal má nefna vaxandi ójöfnuð, fjölgun óhefðbundinna starfa í kjölfar 

stafrænnar byltingar og hættuna á fækkandi störfum vegna aukinnar sjálfvirkni.  

Í ýmsum löndum víðsvegar um heiminn hafa verið gerðar tilraunir með greiðslu 

borgaralauna. Tilraunaverkefnið Mincome var framkvæmt í Winnipeg og öðrum minni 

bæjum í Manitoba-fylki í Kanada á árunum 1974-1979. Þátttakendur í tilrauninni fengu 

greidda viðbót við tekjur sínar frá fylkinu en með hækkandi tekjum minnkuðu 

greiðslurnar. Þetta er í raun fyrirkomulag sem kallast neikvæður tekjuskattur og uppfyllir 

ekki alveg kröfurnar til þess að kallast borgaralaun því greiðslurnar eru ekki algildar þar 

sem upphæð greiðslnanna minnkaði eftir að tekjur náðu ákveðinni upphæð. 

Dreifingaráhrif neikvæðs tekjuskatts eru þó eins og að greiða borgaralaun sem eru síðan 

greidd til baka til hins opinbera með sköttum á tekjur yfir ákveðinni fjárhæð. Árin 2008-

2009 var framkvæmd tilraun í Otijvero-Omitara þorpinu í Namibíu þar sem allir íbúar 

fengu greidd borgaralaun, þar á meðal börn en að undanskildum þeim sem fengu þegar 

greiddan ellilífeyri. Sú upphæð var aðeins um þriðjungur af fátæktarmörkum svo þær 

greiðslur teljast sem óskilyrt framfærsla að hluta. Á árunum 2009-2013 voru 

framkvæmdar þrjár mismunandi tilraunir með greiðslu borgalauna í Indlandi. Í byrjun árs 

2017 hófu Finnar borgaralaunatilraun sem mun standa yfir í tvö ár þar sem tvö þúsund 

einstaklingar fá óskilyrtar, mánaðarlegar greiðslur. Í Sviss var haldin þjóðaratkvæða-

greiðsla í júní árið 2016 um hvort ríkið ætti að hefja greiðslu borgaralauna en því var 

hafnað með um 77% atkvæða gegn tillögunni. Árið 2017 er hvergi í heiminum að finna 



 

15 

kerfi þar sem allir íbúar ríkis fá reglulegar, skilyrðislausar peningagreiðslur, greiddar á 

einstaklingsgrundvelli, óháð tekjum og stöðu á vinnumarkaði sem duga fyrir grunn-

framfærslu þeirra. Í Alaska hafa þó allir íbúar fengið greitt úr olíusjóði ríkisins árlega frá 

árinu 1982 og þótt þær greiðslur eru mun lægri en því sem nemur grunnframfærslu 

íbúanna þá teljast þær sem óskilyrt framfærsla að hluta (Permanent Fund Dividend 

Division, e.d.-b; Standing, 2017) 

2.1 Borgaralaun á Íslandi 

Á Íslandi var gerð stórfelld breyting á skattkerfinu með lögum nr. 10/1974 sem fól meðal 

annars í sér að lögleiddur var neikvæður tekjuskattur, svokallaður skattafsláttur. Með 

honum fengu skattgreiðendur rétt á ákveðinni upphæð úr ríkissjóði. Hann byggði ekki á 

lækkun skatta heldur lagði ríkið fram fjárhæðina. Þegar skattaafslátturinn var hærri en 

álagður tekjuskattur skyldi honum ráðstafað til annarra opinberra útgjalda sem eftir 

stóðu. Ef skattaafslátturinn var hærri en sem þessu nam þá var hann greiddur út til 

viðkomandi skattgreiðanda. Með þessu kerfi fengu allir fullorðnir einstaklingar pening frá 

ríkinu, hvort sem þau greiddu tekjuskatt eða ekki. Þetta kerfi var því eins konar vísir að 

borgaralaunakerfi. Fyrirkomulagið gekk þó ekki upp sem framtíðarfyrirkomulag á þeim 

tíma með því skattakerfi og skattaeftirliti sem var til staðar þar sem gríðarlegir möguleikar 

voru til undandráttar frá skatti. Kerfið var því lagt af með lögum um ráðstafanir í 

efnahagsmálum nr. 11/1975. (Jóhannes Hraunfjörð Karlsson og Þórólfur Matthíasson, 

2017) 

Á síðustu árum hefur myndast umræða um borgaralaun á Íslandi, aðallega meðal 

Pírataflokksins, en í október 2014 lögðu þingmenn Pírata fram tillögu á Alþingi um að farið 

yrði í greiningarvinnu til þess að skoða möguleikann á að taka upp einhvers konar 

borgaralaunakerfi hér á landi. Þar var lagt til að félags- og húsnæðismálaráðherra myndi 

í samráði við fjármála- og efnahagsráðherra skipa starfshóp „sem kortleggi leiðir til að 

tryggja öllum borgurum landsins skilyrðislausa grunnframfærslu með það að markmiði að 

styrkja efnahagsleg og félagsleg réttindi fólks og útrýma fátækt“. Þar segir einnig: 

Grunnhugtökin sem styðja við hugmyndafræðina á bak við skilyrðislausa 
grunnframfærslu eru frelsi og jafnrétti, skilvirkni og samstaða, jörðin sem 
sameiginleg eign allra jarðarbúa, jöfn hlutdeild sameiginlegs ávinnings af 
tækniframförum, sveigjanleiki á vinnumarkaði og reisn hinna fátæku, 
baráttan gegn atvinnuleysi og ómannúðlegum vinnuskilyrðum, baráttan gegn 
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landsbyggðarflótta og ójöfnuði á milli sveitarfélaga, efling fullorðinsfræðslu 
og sjálfstæði gagnvart vinnuveitanda og maka. (þingskjal nr. 204/2014-2015. 
Tillaga til þingsályktunar) 

Þingmenn Pírata lögðu þingsályktunartillöguna aftur fram í nóvember 2015, í mars 2017, 

í september 2017 og nú síðast í desember 2017. Tillagan komst aðeins einu sinni í fyrri 

umræðu en komst aldrei upp úr nefnd og því var ekki hægt að halda áfram með ferlið. 

(þingskjal nr. 454/2015-2016; þingskjal nr. 438/2016-2017; þingskjal nr. 6/2017; þingskjal 

nr. 9/2017-2018)  
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3 Dreifing auðlindarentu 

Náttúruauðlindir eru einstakar að því leyti að þær eru form af auði sem enginn getur 

haldið fram að hann hafi framleitt og það er því erfitt að halda því fram að einstaka 

borgarar eða hópur borgara eigi að eiga rétt á sérstakri kröfu í náttúruauð lands síns. Það 

er skoðun margra að náttúruauðlindir landa tilheyri þjóð þeirra og eigi því ekki að vera 

einkaeign en sem dæmi þá hljóðar önnur grein alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi svo: 

Allar þjóðir mega, í sínu eigin markmiði, ráðstafa óhindrað náttúruauðæfum 
og auðlindum sínum brjóti það ekki í bága við neinar skuldbindingar sem leiðir 
af alþjóðlegri efnahagssamvinnu, byggðri á grundvallarreglunni um 
gagnkvæman ábata, og þjóðarétti. Aldrei má svipta þjóð ráðum sínum til 
lífsviðurværis. (alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi I. 
hluti, 2. grein/1979) 

Af 193 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna hafa 169 staðfest þennan sáttmála. Þá afstöðu 

að eignarhald auðlinda eigi að liggja hjá þjóðinni er einnig að finna í stjórnarskrám margra 

ríkja, eins og stjórnarskrám Írak og Angóla, og öðrum sáttmálum Sameinuðu þjóðanna. 

(Wenar, 2008) 

Heildartekjum af auðlind má skipta upp í kostnað við vinnslu á auðlindinni og 

auðlindarentu. Renta er skilgreind sem greiðsla til framleiðsluþáttar umfram þá fjárhæð 

sem hann þarf að fá til að ná núll hagnaði, þ.e. tekjur umfram fórnarkostnað. Því teljast 

allar þær greiðslur sem eigendur náttúruauðlinda fá umfram samkeppniskostnað við 

vinnslu á auðlindinni sem renta. Þetta er vegna þess að ónýttar náttúruauðlindir skapa 

ekki tekjur, þ.e.a.s. það er enginn fórnarkostnaður tengdur auðlindinni sjálfri við að hefja 

nýtingu ónýttrar náttúruauðlindar. Náttúruauðlindum fylgja því oft rentusókn en 

rentusókn er það þegar reynt er að ná til sín greiðsluflæði frekar en að búa til 

greiðsluflæði. Þegar rentusókn á sér stað er verið að nýta verðmætar auðlindir á 

óhagkvæman hátt og veldur rentusókn því sóun. (Hindriks og Myles, 2006; Segal, 2011a) 

Eins og nefnt er að framan þá má nýta auðlindarentu ríkis til þess að greiða fyrir 

borgaralaun og þannig dreifa rentunni meðal eigenda auðlindarinnar, fólksins í landinu. 

Ef við skoðum hvernig eigi að dreifa auðlindarentu þá er það þó alltaf pólitísk ákvörðun 

áður en hún hefur áhrif á efnahaginn og fólkið í landinu. Í mörgum löndum er eignarréttur 

náttúruauðlinda og rentu þeirra nefnilega hjá ríkinu og dreifing þeirra í gegnum fjárlög. 
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Yfirleitt gera ríki ekki sérstaklega grein fyrir auðlindatekjum sínum í fjárlögum heldur 

koma fram við þær eins og aðrar tekjur ríkisins. (Segal, 2011a) Hér ætlum við að skoða 

mismunandi leiðir til dreifingar á auðlindarentu og þar á meðal beina dreifingu til íbúanna 

en við ætlum aðeins að tala um dreifingu olíurentu enda er það sú auðlind sem er að finna 

bæði í Alaska og Noregi.  

Það er í eðli olíutekna að þær séu óstöðugar, sem stafar aðallega af sveiflum í verði 

hrávöru, og þar sem olía er óendurnýjanleg auðlind þá eru þær tímabundnar, þó að í 

sumum tilfellum er lífsskeið þeirra mjög langt. Ef gert er ráð fyrir að einstaklingar hafi 

fallandi jaðarnyt af tekjum eins og er almennt gert í stöðluðum hagfræðilíkönum þá er 

hagkvæmast að jafna dreifingu auðlindatekna yfir tíma og á milli einstaklinga. 

Óstöðugleiki olíutekna gerir það að verkum að það þarf að fara í sérstakar aðgerðir til þess 

að jafna dreifingu þeirra yfir tíma og það að þær séu óendurnýjanlegar gefur til kynna að 

mögulega sé hagkvæmt að spara hluta þeirra fyrir framtíðina. Til þess að jafna 

auðlindatekjur yfir tíma þarf að meta virði tekna til langs tíma sem þýðir að það þarf að 

meta hrávöruverð til lengri tíma en það er ómögulegt að meta það með vissu. Líkanið 

tekur þó ekki hagsveiflur inn í myndina en hagfræðikenningar segja að ríkisfjármálin eigi 

að vera sveiflujafnandi þegar mögulegt er, þ.e.a.s. að þegar það er þensla í hagkerfinu á 

að vera aðhald í ríkisfjármálum en þegar það hægist á hagkerfinu eiga ríkisfjármálin að 

örva það. Það er því ekki endilega hagkvæmast að jafna útgjöld alveg yfir tíma heldur 

frekar að aðlaga útgjöldin í samræmi við þörf hagkerfisins og ekki að eyða í samræmi við 

auðlindatekjur hvers tíma. Með því að setja upp olíusjóði geta ríki fjárfest tekjur af 

olíustarfsemi til framtíðar þegar vel árar og síðan notað sjóðinn til þess að styrkja 

fjárveitingarferlið þegar þörf er á. Það er þó freistandi fyrir ríkisvaldið að eyða öllum þeim 

auðlindatekjum sem eru í boði á hverjum tíma til að ná sínum markmiðum. Það eru einnig 

aðrar mikilvægar ástæður fyrir því að forðast óstöðug útgjöld en sveiflukennd útgjöld geta 

falið í sér raunverulegan kostnað vegna þess að það tekur hagkerfið tíma til þess að 

komast í jafnvægi. Aukin útgjöld geta valdið flöskuhálsum þar sem framleiðsluþættirnir 

ná ekki að anna nýrri eftirspurn sem veldur verðbólgu á þeim mörkuðum þar sem er 

skortur á meðan lækkun útgjalda leiðir til atvinnu- og aðgerðarleysis. Erfitt getur reynst 

að minnka ríkisútgjöld þegar auðlindatekjur minnka og líklegt er að þá verði fjárlaga- 

og/eða viðskiptahalli sem leiðir til ósjálfbærra skulda yfir tíma. (Segal, 2011a) 
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Segal (2011a) talar um þrjár leiðir til þess að dreifa olíurentunni til fólksins: 

niðurgreiðsla á eldsneyti, atvinnusköpun hjá hinu opinbera og bein dreifing rentunnar. 

Við ætlum að fjalla stuttlega um þessar þrjár leiðir. 

3.1 Niðurgreiðsla á eldsneyti 

Niðurgreiðsla á eldsneyti er algeng og mjög vinsæl stefna í löndum sem eru rík af olíu. 

Baig, Mati, Coady og Ntamatungiro (2007) komust að því að verðhækkun á olíu skilar sér 

að meðaltali síður í eldsneytisverð til neytenda í þeim löndum sem eru nettó útflytjendur 

olíu heldur en í þeim löndum sem eru nettó innflytjendur. Tafla 1 sýnir hversu mikið 

verðlag hækkaði á þremur mismunandi eldsneytistegundum sem hlutfall af hækkun á 

heimsmarkaðsverði þeirra á árunum 2003-2006, annars vegar í löndum sem eru nettó 

útflytjendur olíu og hins vegar í löndum sem eru nettó innflytjendur olíu.  

Tafla 1: Hækkun á verði eldsneytis sem hlutfall af hækkun á heimsmarkaðsverði á árunum 2003-2006. 
Heimild: Baig o.fl. (2007) 

 Bensín Steinolía Dísel 

Nettó útflytjendur olíu 0,46 0,43 0,7 

Nettó innflytjendur olíu 1,09 0,91 1,15 

 

Vinsældir eldsneytisniðurgreiðslna eru ekki byggðar á góðum rökum þar sem þær eru 

bæði óhagkvæmar og dreifast mjög ójafnt á milli fólks í mismunandi tekjuflokkum en 

hvernig niðurgreiðslan dreifist á mismunandi tekjuflokka fer að einhverju leyti eftir því 

hvaða eldsneyti er niðurgreitt. Steinolía er til dæmis yfirleitt notuð í meiri mæli af 

fátækum heldur en ríkum en þessu er öfugt farið fyrir bensín. Óhagkvæmnin kemur fram 

í því að olíurentan fellur almenningi því aðeins í skaut að almenningur neyti hins 

niðurgreidda varnings í stað annarrar vöru eða þjónustu sem myndi fremur kosinn ef olía 

væri ekki niðurgreidd. Ímyndum okkur sem dæmi að í stað þess að einstaklingur fái 

eldsneyti niðurgreitt um 100 kr. að þá fái hann 100 kr. í peningum. Einstaklingurinn getur 

eytt þeim 100 kr. í eldsneyti og er þá jafn vel settur og ef eldsneytið væri niðurgreitt en 

hann getur líka valið að nota hluta af þessum 100 kr. til þess að kaupa sér eitthvað annað 

sem hann vill frekar en eldsneytið. Ef hann vill eyða hluta af 100 kr. í eitthvað annað en 

eldsneytið þá er niðurgreiðslan óhagkvæm því einstaklingurinn væri betur settur með 
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peningagreiðslu. Enn fremur dreifast niðurgreiðslur á eldsneyti ójafnt til íbúanna þar sem 

ríkt fólk hefur tilhneigingu til þess að eyða hærra hlutfalli af tekjum sínum í eldsneyti, sem 

er aðallega vegna þess að ríkt fólk er líklegra til þess að eiga bíla. Samkvæmt Coady, 

Flamini og Sears (2015) þá fá þeir einstaklingar sem tilheyra topp 20% í tekjudreifingunni 

að meðaltali sex sinnum meira í eldsneytisniðurgreiðslur heldur en neðstu 20% í 

tekjudreifingunni. Í töflu 2 má svo sjá mat Coady, El-Said, Gillingham, Kpodar, Medas og 

Newhouse (2006) á því hversu stór hluti eldsneytisniðurgreiðslna fór til neðstu 40% í 

tekjudreifingunni í Bólivíu, Gana, Jórdaníu, Malí og Srí Lanka. Þessar tölur sýna greinilega 

að dreifing niðurgreiðslnanna þar er ekki réttlát. 

Tafla 2: Hlutfall af eldsneytisniðurgreiðslum sem fór til neðstu 40% í tekjudreifingunni. Heimild: Coady 
o.fl. (2006) 

Land Hlutfall af eldsneytisniðurgreiðslum sem 

fór til neðstu 40% í tekjudreifingunni 

Bólivía 15,3% 

Gana 23% 

Jórdanía 21,2% 

Malí 23,9% 

Srí Lanka 25,1% 

 

Til þess að réttlæta niðurgreiðslur á hinar ýmsu vörur og þjónustu eru yfirleitt notaðar 

tvenns konar röksemdafærslur. Fyrri röksemdafærslan tengist ytri áhrifum. Ytri áhrif er 

það þegar framleiðsla eða kaup á vöru hefur áhrif á þriðja aðila, þ.e. markaðsniðurstaðan 

hefur áhrif á aðra en þá sem standa að viðskiptunum. Við tölum annars vegar um jákvæð 

ytri áhrif og hins vegar um neikvæð ytri áhrif. Jákvæð ytri áhrif búa til ábata fyrir þriðja 

aðila en neikvæð ytri áhrif valda þeim skaða. Þegar vara eða þjónusta veldur ytri áhrifum 

þá verður kostnaður við framleiðsluna ekki einungis einkakostnaður framleiðendanna 

heldur einnig kostnaður allra sem verða fyrir ytri áhrifunum. Þessi heildarkostnaður 

kallast þjóðhagslegur kostnaður. Án afskipta þá taka framleiðendur ekki tillit til þessa 

aukakostnaðar sem framleiðslan veldur og því er annað hvort of mikið magn framleitt eða 

of lítið. Ytri áhrif eru því markaðsbrestur sem valda því að hagkvæmt magn er ekki 
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framleitt. Jákvæð ytri áhrif gera það að verkum að þjóðhagslegur kostnaður er lægri en 

framleiðslukostnaður og því er góð ástæða til þess að niðurgreiða slíkar vörur. Gott dæmi 

um það er fjárfesting í menntun eða tækni. Neikvæð ytri áhrif gera það hins vegar að 

verkum að þjóðhagslegur kostnaður er hærri en framleiðslukostnaður svo framleitt magn 

verður meira en er þjóðhagslega hagkvæmt og því er ekki hægt að nota ytri áhrif sem rök 

fyrir niðurgreiðslu á slíkri vöru eða þjónustu. Neikvæð ytri áhrif réttlæta því frekar 

skattlagningu en niðurgreiðslu. Neyslu á eldsneyti fylgja gríðarlega mikil neikvæð ytri áhrif 

vegna þeirrar umhverfismengunar sem hún veldur enda er það stefnan í flestum löndum 

sem flytja inn eldsneyti að skattleggja það. 

Seinni rökin eru þau að niðurgreiðsla getur verið „second best“ leið til tekjujöfnunar. 

Ef við viljum koma tekjum til hluta íbúanna en það er dýrt að koma peningum til þeirra þá 

getur niðurgreiðsla á vöru sem þessi hópur notar mikið af virkað sem óbein tekjujöfnun. 

Þetta á til dæmis við þegar nauðsynleg matvæli eru niðurgreidd til þess að reyna að 

minnka fátækt. Ef ríkt fólk notar meira magn af niðurgreiddu vörunni þá hefur 

niðurgreiðslan ekki alger áhrif á jöfnun tekjudreifingarinnar en ef ríka fólkið notar minna 

hlutfall af tekjum sínum í þessa vöru en fátæka fólkið gerir þá felur niðurgreiðslan í sér 

hlutfallslega jöfnun tekjudreifingarinnar. Þessi rök eiga ekki heldur við niðurgreiðslu á 

eldsneyti því eins og komið hefur fram þá hefur ríkt fólk tilhneigingu til þess að eyða hærra 

hlutfalli af tekjum sínum í eldsneyti en fátækt fólk. 

3.2 Störf í opinbera geiranum 

Önnur leið sem Segal nefnir til þess að dreifa olíurentunni er í gegnum atvinnusköpun og 

þar á meðal í gegnum störf í opinbera geiranum. Í Kúveit eiga heimamenn tryggt starf hjá 

hinu opinbera og fylgja þeim störfum góð laun og fríðindi sem útskýrir að einhverju leyti 

hvers vegna 91% af vinnuafli Kúveita starfar þar á meðan 98% þeirra sem starfa í kúveiska 

einkageiranum eru útlendingar. Því hefur verið haldið fram að kúveiska ríkið noti störf í 

opinbera geiranum ásamt lífeyri frá hinu opinbera til þess að dreifa olíurentu til fólksins. 

Mörgum virðast slík störf sem eru sköpuð til þess að dreifa auðlindatekjum yfirleitt vera 

heldur afkastarýr og margt af því fólki sem skoðar hvernig málum er háttað í opinbera 

geiranum í Kúveit, þar á meðal Kúveitar, heldur því fram að margt af starfsfólkinu geri 

nánast ekkert til þess að vinna fyrir laununum sínum. Vandamálið við það að dreifa 

auðlindatekjum sem laun fyrir afkastarýr störf hjá hinu opinbera er hinn hái 
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fórnarkostnaður sem því fylgir. Fólk sem gæti unnið í framleiðnum störfum annars staðar 

er dregið inn í afkastarýr störf í opinbera geiranum vegna fríðindanna sem þeim fylgja 

sem eru fjármögnuð með auðlindarentu. Kúveitar hafa í rauninni ekki valmöguleika um 

að vinna í framleiðinni vinnu og á sama tíma að fá fullan hlut sinn í auðlindarentunni því 

til þess að fá hann verða þeir að vera í óframleiðnu starfi hjá hinu opinbera. Þeir hafa því 

val um að annað hvort vera óframleiðnir í opinbera geiranum og vera verðlaunaðir með 

olíurentu eða að vinna í framleiðnu starfi í einkageiranum en fá þá ekki hlut sinn í 

olíurentunni. Svipaða sögu er að segja í olíuhreinsunarstöðvum Mexíkó sem ríkisrekna 

olíufyrirtækið Pemex á og rekur en þessar olíuhreinsistöðvar eru með þeim minnst 

hagkvæmu í heiminum. Fyrir hvern starfsmann í bandarískri olíuhreinsunarstöð sem 

vinnur á svipuðu flækjustigi og er af svipaðri stærð eru sex starfsmenn í 

olíuhreinsunarstöðvum Pemex, án þess þó að framleiðslan sé meiri.  

3.3 Bein dreifing olíurentunnar 

Hugmyndafræðilega auðveldasta leiðin til þess að dreifa auðlindatekjum til íbúa er með 

jafnri, algildri og óskilyrtri peningagreiðslu. Slíkar greiðslur, þar sem allir fá jafnan hlut, 

eru réttlátar þar sem allir borgararnir eiga að eiga jafnan hlut í auðlindinni. Slík stefna 

þekkist einnig undir nafninu auðlindaarður og er í raun tegund borgaralauna sem er greitt 

fyrir með auðlindarentu. Sú stefna hefur ýmsa kosti. Að greiða auðlindaarð veldur ekki 

bjögun í hagfræðilegum skilningi því arðurinn er óskilyrtur sem gerir það að verkum að 

hann býr ekki til hvata fyrir óhagkvæma eða afkastarýra hegðun. Ólíkt því þegar laun eru 

greidd afkastarýru starfsfólki eins og nefnt er hér að ofan eða þegar bætur eru skilyrtar 

við lágtekjufólk. Auðlindaarður eru útgjöld sem mjög auðvelt er að hafa gegnsæ því þegar 

fjölmiðlar og borgarar vita hverjar heildarauðlindartekjurnar eru og fjölda landsmanna þá 

vita þau hversu mikið hver einstaklingur á að fá. Því er auðvelt fyrir einstaklinga að vita 

hvort þeir séu í raun að fá sinn réttmæta hlut. Slíkt gagnsæi er líklegt til þess að lágmarka 

þjófnað á tekjunum eða „leka“ úr kerfinu áður en þær ná til þeirra sem þeim er ætlað. 

Með því að fjarlægja auðlindatekjurnar úr fjárlögum ríkisins gæti það einnig minnkað 

spillingu. Greiðsla auðlindaarðs getur einnig minnkað fátækt, jafnvel í löndum þar sem 

auðlindatekjur eru hlutfallslega lítill hluti af vergri landsframleiðslu. Sem dæmi eru 

auðlindatekjur aðeins um 5% af VLF í Gana en með því að dreifa þeim tekjum beint til 
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fólksins væri hægt að auka tekjur lægstu tíu prósentanna um 25%. (Gupta, Segura-

Ubergiu og Flores, 2014) 

Lönd sem eru rík af olíu þjást oft af því sem hefur verið kallað auðlindabölvun en 

auðlindabölvun eru þau áhrif kölluð þegar auðlindagnægð lands virðist valda skaðlegum 

áhrifum á efnahag, stjórnmál og stofnanir landsins. Eins og áður hefur komið fram þá 

fylgja náttúruauðlindum oft rentusókn en rentusókn á það til að koma í veg fyrir gott 

stjórnarfyrirkomulag og hagkvæmar stofnanir þar sem valdamiklir einstaklingar reyna að 

einoka auðlindina til þess að ná sem mestum gróða. Náttúruauðlindagnægð gefur 

einræðisherrum styrk til að halda völdum, kemur í veg fyrir að það myndist kerfi sem 

dregur úr völdum einstakra ríkisstoða, dregur úr gagnsæi og hagkvæmri notkun á 

náttúruauðlindum og fjarlægir þörfina fyrir innlendri skattlagningu. Þegar borgarar eru 

skattlagðir af ríkinu myndast aðrir hvatar heldur en þegar ríkið nýtir aðallega olíutekjur til 

að fjármagna útgjöld. Borgarar sem eru skattlagðir eru líklegri til þess að krefjast þess að 

útgjöld ríkisins séu hagkvæm og réttlát. (Rodríguez, Morales og Monaldi, 2012) Önnur 

birtingarmynd auðlindabölvunar hefur veið kölluð hollenska veikin. Það er þegar 

útflutningur af auðlind í miklu magni veldur miklu innflæði fjármagns sem keyrir upp virði 

gjaldmiðilsins, þ.e. hækkar raungengið. Það veldur því að aðrar útflutningsgreinar verða 

ósamkeppnishæfar. Með því að dreifa auðlindarentunni beint til fólksins og neyða þannig 

yfirvöld til þess að innheimta skatta á hefðbundinn hátt hefur verið talið mögulegt að 

minnka hættuna á auðlindabölvun. Ef öllum auðlindatekjum ríkisins hverju sinni er dreift 

til borgaranna getur það þó í einhverjum tilfellum orðið til þess að ríkið hafi ekki nægilegt 

fjármagn til þess að bjóða upp á grunnstarfsemi eins og grundvallar almannagæði. Það er 

heldur ekki tryggt að beina dreifingin á auðnum verði ekki fyrir rentusóknaráhrifum. Þessi 

leið veldur því einnig að ekki er hægt að jafna tekjur yfir tíma og draga úr sveiflum í 

greiðslum auðlindarðs. (Gupta, Segura-Ubergiu og Flores, 2014) 

Eins og nefnt er hér að framan þá er samkvæmt fræðunum hagkvæmast að jafna 

dreifingu auðlindatekna yfir tíma og á milli einstaklinga, þó að teknu tilliti til hagsveiflna. 

Það þýðir sparnaður þegar tekjur eru háar og neysla umfram tekjur þegar þær eru lágar. 

Bein dreifing auðlindaarðs útilokar ekki alveg jöfnun á tekjum yfir tíma en með því að setja 

upp stöðugleikasjóð og fjárfesta hluta af auðlindatekjunum er hægt að draga úr sveiflum 

arðgreiðslnanna. Með því að fjárfesta auðlindatekjunum er þeim umbreytt í efnislegar 
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eignir en þá veltur virði sjóðsins ekki á olíuverði. Með því að takmarka arðgreiðslurnar og 

að fjárfesta allavega hluta af sjóðnum erlendis má takmarka áhrif hollensku veikinnar. 

Þetta er það sem er gert með Olíusjóði Alaska og í Noregi er einnig stöðugleikasjóður en 

þar er þó ekki greiddur út arður. Betur verður greint frá þessu hér á eftir.   
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4 Norski olíusjóðurinn 

Saga olíuiðnaðar í Noregi hófst fyrir rúmlega 50 árum en þegar jarðgas fannst við strendur 

Hollands árið 1959 urðu til vonir um að vetniskolefni væri einnig að finna undir Norðursjó. 

Í maí árið 1963 lýsti norska ríkisstjórnin yfir fullveldi yfir landgrunni Noregs, ný lög voru 

sett um að allar náttúruauðlindir í landgrunninum sem tilheyrði Noregi væru eignir norska 

ríkisins og að einungis ríkisstjórnin hefði vald til þess að veita leyfi fyrir rannsóknum og 

framleiðslu. Fyrsti olíufundurinn var á Baldurssvæðinu árið 1967 en það var ekki fyrr en 

árið 1969 þegar olía fannst á Ekofisk svæðinu sem velgengni Norðmanna byrjaði fyrir 

alvöru en framleiðsla hófst þar þann 15. júní 1971 eftir að rannsóknar- og þróunarferli 

lauk. (Norwegian Petroleum, 2017a) Árið 1970 setti norska ríkisstjórnin á tíu reglur til 

leiðbeiningar við stjórnun á olíugeiranum sem var að verða til, þær reglur eru stundum 

kallaðar olíuboðorðin tíu. Meðal þeirra var að norsk stjórnvöld skyldu hafa stjórn á allri 

starfsemi á hafi úti, að stuðla að því að olíugeirinn ýtti undir þróun nýrra iðnaða og að 

stofnað skyldi olíufélag í ríkiseigu sem gætti hagsmuna norsks viðskiptalífs og sæi einnig 

um samskipti á milli Noregs og erlendra einkafyrirtækja. Á fyrstu árunum eftir að olían 

uppgötvaðist var norska ríkið rekið með halla meðal annars vegna mikilla fjárfestinga í 

tækjum og rannsóknum fyrir olíuframleiðslu. Nauðsynlegt reyndist því að leita til erlendra 

fyrirtækja sem höfðu þekkingu og reynslu til að fjármagna frekari rannsóknir. Á áttunda 

áratugnum jókst þátttaka Norska ríkisins jafnt og þétt í olíuframkvæmdum meðal annars 

í gegnum ríkisrekna olíufyrirtækið Statoil. (Mehlum, Moene og Torvik, 2011) 

Árið 1990 var norski Olíusjóðurinn stofnaður með lagasetningu þingsins. Tekjur hans 

eru nettó tekjur ríkisins af olíustarfsemi og samanstanda þær tekjur af sérstökum skatti 

sem lagður er á olíuframleiðendur, hagnaði af eignarhlut ríkisins í ýmsum olíu- og 

gassvæðum, arði frá Statoil, svæðisgjöldum og umhverfissköttum. (Norwegian 

Petroleum, 2017b) Markmið sjóðsins er að ávaxta olíutekjur ríkissjóðs og tilgangur að 

styðja við langtímamarkmið ríkisstjórnarinnar í notkun á olíutekjum. Hann gefur 

ríkisstjórninni svigrúm í ríkisfjármálunum ef olíuverð skyldi falla og þar með olíutekjur 

ríkisins eða ef það verður samdráttur í hagkerfinu. Það er aðeins lagt inn í sjóðinn þegar 

afgangur er á ríkisrekstrinum og þar sem norski ríkissjóðurinn var rekinn með halla á 

árunum 1990-1995 þá var fjármagn ekki lagt inn í sjóðinn fyrr en árið 1996. (Norges Bank 

Investment Management, e.d.; Store norske leksikon, 2017) Fjármálaráðuneytið ber 
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ábyrgð á stjórnun Olíusjóðsins en lætur norska seðlabankann sjá um rekstur hans. Með 

því að láta rekstur sjóðsins í hendur seðlabankans er verið að reyna að gera sjóðinn eins 

ónæman fyrir pólitískum áhrifum og mögulegt er. (Norges Bank Investment 

Management, 2017b) Upphaflega var öllum sjóðnum fjárfest í ríkisskuldabréfum en strax 

árið 1997 ákvað fjármálaráðuneytið að 40% sjóðsins skyldi fjárfest í hlutabréfum og árið 

2007 var sú tala hækkuð upp í 60%. Árið 2010 var ákveðið að einnig mætti fjárfesta í 

fasteignum sem mættu að hámarki vera 5% af heildarvirði sjóðsins. (Norges Bank 

Investment Management, e.d.) Í lok þriðja ársfjórðungs 2017 var markaðsvirði sjóðsins 

7.952 milljarðar norskra króna og skiptust eignir hans þannig að 65,9% voru í hlutabréfum, 

31,6% voru í verðbréfum með fast greiðsluflæði og 2,5% í fasteignum. Sjóðurinn er með 

fjárfestingar í 77 löndum og fjárfestir í næstum því 9.000 fyrirtækjum. (Norges Bank 

Investment Management, 2017b) Á mynd 1 má sjá hvernig eignir sjóðsins hafa vaxið frá 

árinu 1998 mældar í milljörðum norskra króna.  

 

Mynd 1: Virði Olíusjóðs Norðmanna frá 1998 – september 2017. Heimild: Norges Bank Investment 
Management (2017a) 

Árið 2001 var Verklagsreglunni (Handlingsregelen) komið á. Hún segir að það eigi að 

hleypa olíutekjum hægt inn í hagkerfið og samkvæmt henni má ríkið nýta Olíusjóðinn til 

þess að leiðrétta halla á ríkissjóði en sú upphæð sem tekin er út má þó ekki vera hærri en 

ávöxtun sjóðsins og fyrir hverri úttekt verður að liggja fyrir samþykki norska þingsins. 

Nánar tiltekið þýðir hún því að ríkið geti að meðaltali notað vænta raunávöxtun sjóðsins 

sem var áætluð sem 4% þegar reglan tók gildi en var breytt í 3% frá febrúar 2017. 
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Olíusjóðurinn er því samþættur fjárlögum og virkar sem stjórntæki til þess að styrkja 

fjárveitingaferlið. Með því að nota aðeins ávöxtun sjóðsins en ekki höfuðstól hans er verið 

að tryggja að hann muni einnig nýtast komandi kynslóðum. Með reglunni er áhersla lögð 

á að jafna sveiflur í hagkerfinu, að tryggja hagkvæma nýtingu fjármagnsins og að stuðla 

að lágu atvinnuleysi. Þegar reglan var samþykkt af þinginu var jafnframt lögð áhersla á að 

aukin notkun á olíutekjum ætti að beinast að ráðstöfunum sem auka framleiðni og þar af 

leiðandi vaxtarmöguleika í hagkerfinu. (Regjeringen, 2017) 

Árið 2006 tóku gildi lög um Eftirlaunasjóð ríkisins (Statens pensjonsfond) en með 

stofnun hans voru Olíusjóðurinn og almannatryggingar ríkisins settar undir einn hatt. Með 

lagasetningunni var nöfnum sjóðanna breytt en Olíusjóður ríkisins heitir í dag Statens 

Pensjonsfond – Utland (SPU), eða Eftirlaunasjóður ríkisins – erlendis, og 

almannatryggingasjóðurinn heitir Statenspensjonsfond – Norge (SPN), eða 

Eftirlaunasjóður ríkisins – Noregi. (Folketrygdfondet, e.d.-b) Fjármunum Olíusjóðsins má 

aðeins fjárfesta utan Noregs eins og nafnbreytingin gefur til kynna en það er meðal annars 

til þess að koma í veg fyrir að þær valdi óæskilegri þenslu í norska hagkerfinu. Fjármunum 

SPN má aðeins fjárfesta í Noregi, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. (Folketrygdfondet, e.d.-

a; Norges Bank Investment Management, 2017b) Rekstur sjóðanna er því enn aðskilinn 

þrátt fyrir þessa nafnbreytingar. Nafnbreytingin sýnir mikilvægi sjóðsins í að mæta 

framtíðarskuldbindingum almennra lífeyrisgreiðslna. Nafnið þýðir þó ekki að ávöxtun 

sjóðsins sé eyrnamerkt lífeyrisgreiðslum eða einhverjum öðrum skuldbindingum ríkisins 

en þar sem norska þjóðin er að eldast er ljóst að útgjöld til heilbrigðis- og félagsmála munu 

aukast og getur olíusjóðurinn stutt ríkið í að takast á við þann vanda. (Norges Bank 

Investment Management, 2015; Store norske leksikon, 2017)   
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5 Borgaralaunatilraunin í Finnlandi 

Í desember 2016 samþykkti finnska þingið frumvarp um tilraun sem fólst í greiðslu 

borgaralauna til ákveðins úrtakshóps. Frumvarpið byggði á undirbúningsrannsókn sem 

unnin var af fjórum finnskum háskólum, almannatryggingastofnun Finnlands (Kela), 

finnska nýsköpunarsjóðnum Sitra, hugmyndasetrinu (e. think tank) Tänk og VATT 

hagfræðistofnun. Aðalmarkmiðið með tilrauninni er að finna leiðir til þess að endurmóta 

almannatryggingakerfi Finnlands í takt við þær breytingar sem hafa þegar orðið og spáð 

er að munu verða á vinnumarkaðnum á komandi árum. Enn fremur er tilgangur 

tilraunarinnar að minnka skrifræði, hagræða það flókna bótakerfi sem nú er við lýði og að 

skoða hvernig er hægt að gera almannatryggingakerfið meira uppbyggjandi og 

hagkvæmara þegar það kemur að því að búa til hvata til vinnu og ýta þannig undir 

atvinnuþátttöku en þegar farið var af stað í undirbúningsrannsóknina var atvinnuleysi í 

Finnlandi rúmlega 9%. (Kela, 2017c; Official Statistics of Finland, 2016) 

5.1 Undirbúningsrannsóknin 

Undirbúningsrannsóknin hófst í lok október 2015 og sneri að því að greina mismunandi 

líkön sem mögulegt væri að nota sem grunn fyrir framkvæmd á borgaralaunatilrauninni. 

Skýrslan tekur fyrir algilda grunnframfærslu, framfærslu að hluta, neikvæðan tekjuskatt 

og önnur líkön sem gætu verið notuð sem grunnur fyrir tilraunina. Skýrslan var tilbúin 30. 

mars 2016 og þá afhent félagsmála- og heilbrigðisráðherra. Hún var svo notuð sem 

grundvöllur að frumvarpi ríkisstjórnarinnar um borgaralaun. (Kela, 2017c) 

Samkvæmt skýrslunni gæti algild grunnframfærsla komið í staðinn fyrir stóran hluta af 

því almannatryggingakerfi sem er í gildi í Finnlandi í dag. Það þýðir að upphæð 

greiðslnanna þyrfti að vera nokkuð há og því væri fjárþörf slíks kerfis gríðarlega mikil. Sú 

leið myndi að hluta til leysa vandamál sem tengjast skrifræði eins og biðtíma eftir bótum 

en áhrifin á önnur vandamál yrðu hógvær. Til þess að útrýma hvatavandamálum þyrfti 

umbætur á skattastefnu og á mörgum sviðum félagsmála. Það er auðvelt að breyta 

hvötum með því að minnka lágmarksalmannatryggingar en það myndi hins vegar auka 

fátækt. Samkvæmt skýrslunni gæti framfærsla að hluta sameinað flestar þær grunnbætur 

sem eru til í dag á meðan flestar tekjutengdar bætur yrðu óbreyttar. Sameining á 

grunnbótum hefur þá kosti að minnka þær tafir sem verða þegar fólk færist úr einum 

bótaflokki í annan, að fækka þeim dögum sem fólk er án bóta og að minnka óvissuna sem 
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tengist samræmingu vinnu og bóta. Sameining grunnbóta minnkar einnig kostnaðinn sem 

þessi kerfi fela í sér og leiðir til meiri hagkvæmni með einfaldara kerfi og færra starfsfólki.  

Greiðsla borgaralauna hefur mikil bein og óbein áhrif en þau eru mismunandi eftir því 

hvaða líkan er notast við. Þau hafa meðal annars áhrif á hvata til vinnu, hegðun 

einstaklinga og heimila á vinnumarkaði, atvinnustig, tekjustig og sókn í bætur. Það er ekki 

til borgaralaunalíkan sem hefur verið prófað sem hægt er að heimfæra beint á Finnland 

en þær tilraunir sem hafa verið framkvæmdar í öðrum löndum hafa átt sér stað þar sem 

félagsmál og stofnanaumhverfi er mjög ólíkt því sem finnst í Finnlandi í dag meðal annars 

þegar það kemur að stigi almannatrygginga, atvinnuþátttöku karla og kvenna, 

félagslegum stofnunum og skattkerfi. Það er augljóst að þessir þættir hafa áhrif á að 

hvaða leyti er hægt að heimfæra tilraunina frá einu stofnanaumhverfi yfir á annað.  

Niðurstaða skýrslunnar var sú að miðað við það fjármagn sem yrði úthlutað til 

tilraunarinnar væri framfærsla að hluta besta leiðin til þess að skoða og meta áhrif 

borgaralauna. Kostur við það líkan er að það veitir fólki sem annars væri með óvissar 

tekjur samfelldan tekjustraum. Það verður þó að hafa í huga að þrátt fyrir að framfærsla 

að hluta leysi mörg vandamál af völdum skrifræðis eins og tafir á greiðslum bóta þá 

útrýmir hún ekki hvatavandamálum eða stjórnsýslunni í kringum þær almannatryggingar 

sem eftir standa. (Kela, 2016) 

5.2 Tilraunin 

Finnsku borgaralaunatilrauninni var hleypt af stokkunum þann 1. janúar 2017 og mun hún 

standa yfir í tvö ár, eða til loka ársins 2018. Á meðan henni stendur fá tvö þúsund 

atvinnulausir einstaklingar á aldrinum 25 til 58 ára greiddar €560 mánaðarlega 

skilyrðislaust og skattfrjálst. Til samanburðar þá var miðgildi tekjutengdra atvinnuleysis-

bóta €1.732,25 á mánuði árið 2014 í Finnlandi. Einstaklingarnir sem taka þátt í tilrauninni 

eru valdir af handahófi úr þýðinu svo það er ekki hægt að sækja um að fá greidd 

borgaralaun og þeir sem eru valdir til að taka þátt hafa ekki val um þátttöku. (Kela, 2017c) 

Ástæðan fyrir því að Finnar vildu fara af stað með þessa tilraun er sú að þrátt fyrir að 

almannatryggingakerfi nútímans hafi þróast yfir marga áratugi þá byggir undirstaða þess 

á umhverfi og aðstæðum sem eru gjörólíkar því sem Finnar búa við í dag. Meðal þeirra 

spurninga sem leitast er við að svara með tilrauninni eru: 
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➢ Hvernig er hægt að endurhanna almannatryggingakerfið til þess að takast á við 
breyttar aðstæður á vinnumarkaði? 

➢ Er hægt að endurmóta almannatryggingakerfið þannig að það ýti undir 
þátttöku á vinnumarkaði og gefi fólki sterka hvata til þess að vinna? 

➢ Er hægt að minnka skrifræði og einfalda það flókna bótakerfi sem nú er við lýði? 
(Kela, 2017a) 

Greiðsla borgaralauna hefur áhrif á greiðslu annarra bóta til þátttakenda en upphæð 

borgaralaunanna er dregin frá upphæð eftirfarandi bóta eftir skatt:  

➢ Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og grunnatvinnuleysisbætur 

➢ Tekjutengdar atvinnuleysisbætur 

➢ Sjúkradagpeningar 

➢ Greiðsla foreldraorlofs 

➢ Umönnunarbætur 

➢ Endurhæfingarlífeyrir 

Þrátt fyrir að greiðsla borgaralauna hefur áhrif á rétt þátttakenda til fyrrnefndra bóta þá 

er tilraunin hönnuð þannig að tryggt er að enginn þátttakandi verði fyrir neikvæðum 

fjárhagslegum afleiðingum af þátttöku. Þátttakendur í tilrauninni eiga að fá greidda sömu 

fjárhæð og þau fengu áður en tilraunin hófst ef aðstæður þeirra haldast óbreyttar. Ef hins 

vegar þáttakandi í tilrauninni fær vinnu þá missir hann bótarétt í samræmi við hærri tekjur 

en borgaralaunin skerðast ekki sem gerir það að verkum að raunverulegur jaðarskattur 

þátttakenda er lægri en áður en tilraunin hófst. Lægri raunverulegur jaðarskattur eykur 

fjárhagslegan ávinning þátttakenda af launaðri vinnu og getur hleypt einhverjum upp úr 

fátæktargildru. (Kela, 2017b)  

Í lok tilraunarinnar verður framkvæmd samanburðarrannsókn. Þá verður tvö þúsund 

manna hópurinn sem var valinn í tilraunina borinn saman við samanburðarhóp af um 173 

þúsund manns. Samanburðarhópurinn samanstendur af þeim einstaklingum sem 

uppfylltu skilyrðin til þess að taka þátt í tilrauninni en voru ekki valin. Eitt þeirra 

viðfangsefna sem verður skoðað er hvort það verði munur á atvinnustigi á milli hópsins 

sem fékk greidd borgaralaun og hópsins sem fékk ekki greidd borgaralaun. (Kela, 2017c)   
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6 Olíusjóður Alaska  

Árið 1969 fékk Alaska fylki um $900 milljónir í tekjur þegar það seldi leigurétt að olíusvæði 

við Prudhoe-flóa. Til samanburðar þá hljóðuðu fjárlög ársins á undan aðeins upp á $112 

milljónir. Þeim hagnaði hafði öllum verið eytt árið 1975, aðeins sex árum seinna. Árið 1976 

þegar olíuleiðsla sem liggur þvert í gegnum ríkið var nálægt því að verða fullkláruð var því 

ákveðið að stofna Olíusjóð Alaska (e. Alaska Permanent Fund) til þess að tryggja að 

olíuhagnaði ríkisins næstu áratugina yrði ekki eytt á svo skömmum tíma og koma þannig 

í veg fyrir að sagan endurtæki sig. Haldnar voru kosningar þar sem rúmlega 66% kjósenda 

samþykktu breytingu á stjórnarskrá fylkisins sem fól í sér stofnun sjóðsins. Með henni var 

ákveðið að að minnsta kosti 25% af olíutekjum ríkisins yrðu lagðar inn í sjóðinn til þess að 

tryggja að þáverandi og komandi kynslóðir myndu njóta góðs af. Árið 1980, eða fjórum 

árum eftir að Olíusjóðurinn var stofnaður, tók löggjafarvaldið þá ákvörðun að stofna 

Alaska Permanent Fund Corporation (APFC) til þess að stjórna fjárfestingum sjóðsins. Í 

dag er sjóðnum fjárfest í fjölbreyttu eignasafni sem samanstendur meðal annars af 

skuldabréfum, hlutabréfum og fasteignum. Sjóðnum er stjórnað sem einum fjárfestingar-

sjóði en í bókhaldinu er honum hins vegar skipt upp í tvo hluta, annars vegar höfuðstól og 

hins vegar hagnað. Þetta er gert vegna þess að samkvæmt stjórnarskrá Alaska fylkis má 

ekki eyða höfuðstólnum en löggjafinn má eyða hagnaðinum í opinberum tilgangi. Með 

því að banna að höfuðstólnum sé eytt er verið að tryggja að komandi kynslóðir Alaskabúa 

fái einnig að njóta olíutekna ríkisins. Fyrsta innlögn í sjóðinn var 28. febrúar 1977 og var 

hún að upphæð $734.000 en í lok júní 2017 var markaðsvirði sjóðsins orðið rúmlega $60 

milljarðar. (Alaska Permanent Fund Corporation, e.d.-c; Alaska Permanent Fund 

Corporation, e.d.-e) Á mynd 2 má sjá hvernig virði sjóðsins hefur þróast á árunum 1996-

2017 en ekki er hægt að finna gögn fyrir þann tíma. 
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Mynd 2: Virði Olíusjóðs Alaska frá 1996-2017. Heimild: Ýmsar ársskýrslur Alaska Permanent Fund 
Corporation. 

6.1 Alaska Permanent Fund Corporation 

Eins og áður kom fram var APFC stofnað árið 1980 til þess að stjórna fjárfestingum 

Olíusjóðsins. APFC hefur sex meðlima stjórn sem ríkisstjóri Alaska skipar. Samkvæmt 

lögum skal eitt sæti fara til ríkisskattstjóra og eitt til ráðherra í ríkisstjórninni. Síðustu 

fjögur sætin skulu skipuð hæfum einstaklingum sem hafa mikla reynslu af fjármálum, 

fjárfestingum eða á öðrum tengdum sviðum. Fjármunum sjóðsins er fjárfest til þess að 

hagnast og hefur stjórnin það markmið að ná 5% raunávöxtun á ári til lengri tíma. Þar sem 

áhætta fylgir öllum fjárfestingum eru fjárfestingar sjóðsins vandlega valdar. Aðaláhersla 

er lögð á að viðhalda öryggi höfuðstólsins og hámörkun ávöxtunar kemur á eftir í röðinni. 

(Alaska Permanent Fund Corporation, 2009, 2014) Sjóðurinn fylgir ítarlegri 

fjárfestingarstefnu sem tók fyrst gildi árið 2010 og á sú stefna að setja ramma í kringum 

fjárfestingar sjóðsins. Hún er þó ekki niðurnjörvuð og í raun á stjórnin að fara yfir stefnuna 

í heild sinni annað hvert ár að lágmarki. Meðal þess sem kemur fram í 

fjárfestingarstefnunni er markmið um ávöxtun, vikmörk áhættu og vænt staðalfrávik 

ávöxtunar til langs tíma. Þar segir einnig að á hverju ári skuli setja markmið um dreifingu 

eignasafnsins miðað við ástand á mörkuðum hverju sinni. (Alaska Permanent Fund 

Corporation, 2016) Upprunalega var sjóðnum aðeins fjárfest í skuldabréfum en árið 1983 

var einnig byrjað að fjárfesta í hlutabréfum, síðar það sama ár var byrjað að fjárfesta í 

fasteignum og það var svo árið 1990 að fjárfest var í fyrsta skipti utan Bandaríkjanna. Í 
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dag er sjóðnum einnig fjárfest í ýmiss konar verðbréfum með fast greiðsluflæði, eigið fé í 

óskráðum félögum og fjármálagerningum. Eignasafn sjóðsins hefur því orðið mun 

fjölbreyttara með árunum og með fjölbreyttara eignasafni vill stjórnin draga úr áhættu og 

auka ávöxtun sjóðsins. (Alaska Permanent Fund Corporation, e.d.-b) 

Stjórnarskrá Alaska verndar höfuðstól Olíusjóðsins en þrátt fyrir það hefur það verið 

skoðun stjórnar sjóðsins að það sé ekki nægileg vernd fyrir allan sjóðinn. Það er vegna 

þess að stundum hefur hagnaður sjóðsins verið stór hluti af heildarvirði hans og þær 

tekjur sem fást ofan á hagnaðinn stuðla að vexti hans. Uppsafnaður hagnaður hefur verið 

allt að fjórðungur af heildarvirði sjóðsins en samt má ríkið nota allan þann hagnað hvenær 

sem er. Stjórnin telur það ekki vera sjálfbæra nýtingu á fjármunum. Stjórn sjóðsins hefur 

því reynt að fá því framgengt að í stað þess að ríkið megi nýta allan hagnaðinn megi hún 

nýta að hámarki 5% af meðalmarkaðsvirði alls sjóðsins síðustu 5 ára. Með þessari leið er 

í raun verið aðeins verið að nýta ávöxtun sjóðsins þar sem markmið sjóðsins er að ná 5% 

raunávöxtun á ári. (Alaska Permanent Fund Corporation, e.d.-a) Þessi leið er sambærileg 

þeirri sem er farin í nýtingu á fjármunum úr Olíusjóði Norðmanna. 

6.2 Arðgreiðslur 

Árið 1980, sama ár og APFC var stofnað, var ákveðið að arður skyldi greiddur úr sjóðnum 

til íbúa Alaska. Permanent Fund Dividend Division var þá stofnað til þess að taka 

ákvarðanir um það hverjir ættu rétt á arðgreiðslunum. Hæstiréttur Bandaríkjanna taldi 

þessar greiðslur hins vegar ganga gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna þar sem upphæð 

greiðslnanna átti að fara eftir því hversu lengi fólk hafði búið í fylkinu. Það var því ekkert 

greitt til íbúanna það árið. Viðbrögð löggjafarvaldsins í Alaska voru þá að setja lög sem 

leyfðu jafnar greiðslur úr sjóðnum til allra sem höfðu búið í fylkinu í sex mánuði. Árið 1982 

var arður í fyrsta skipti greiddur úr sjóðnum og fengu þá allir Alaskabúar sem sóttu um og 

uppfylltu kröfurnar um að hafa búið í fylkinu í lágmark sex mánuði á undan greidda 

$1.000. Síðan þá hefur slíkur arður verið greiddur úr sjóðnum árlega en þau skilyrði sem 

einstaklingar þurfa að uppfylla til að eiga rétt á arðgreiðslum hafa aukist. Til þess að eiga 

rétt á arðgreiðslu árið 2017 þurftu umsækjendur meðal annars að hafa búið í fylkinu allt 

almanaksárið 2016, umsækjendur máttu ekki hafa þann ásetning að flytja frá Alaska þegar 

sótt var um, umsækjendur máttu ekki hafa verið dæmdir fyrir glæp árið 2016 eða hafa 

setið í fangelsi á árinu 2016. (Permanent Fund Dividend Division, e.d.-a) 
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Þar sem aðeins má nýta hagnað sjóðsins, sem er breytilegur á milli ára, en ekki 

höfuðstólinn til útgreiðslu þá er upphæðin ekki alltaf sú sama og því er í raun engin fylgni 

á milli arðgreiðslnanna og olíuverðs. Greiðslurnar eru byggðar á meðalhagnaði sjóðsins 

síðustu fimm ára til þess að tryggja stöðugra flæði arðgreiðslna á milli ára. Lægsta 

greiðslan til þessa var að upphæð $331,29 og var greidd árið 1984 en sú hæsta var greidd 

árið 2015 og var að upphæð $2.072. (Permanent Fund Dividend Division, e.d.-b; Segal, 

2011a)   
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7 Lokaorð 

Ef við skoðum kerfin þrjú í Noregi, Alaska og Finnlandi, berum þau saman og skoðum 

hvernig þau standa gagnvart skilgreiningunni á borgaralaunum þá er Alaska með eina 

kerfið af þessum þremur sem uppfyllir öll fimm skilyrðin sem BIEN setur fram. Kerfin í 

Alaska og Noregi byggja bæði á olíusjóðum og að nýta rentuna af olíustarfsemi. Í Alaska 

hefur verið greitt árlega úr olíusjóði ríkisins beint til eigenda olíunnar, íbúa ríkisins, og 

þannig fá þau beina hlutdeild í olíurentunni. Þær greiðslur eru langt frá því að geta talist 

vera algild grunnframfærsla en þar sem þær eru greiddar árlega, í peningum, á 

einstaklingsgrundvelli, óháð tekjum og stöðu á vinnumarkaði og allir fá sömu upphæð þá 

uppfylla þær öll fimm skilyrðin. Í Noregi er ekki greitt úr sjóðnum til borgaranna heldur er 

hluti hans nýttur til þess að leiðrétta halla á ríkissjóði þegar það á við og restin er fjárfest 

til framtíðar til að mæta mögulegum framtíðarskuldbindingum. Þannig njóta Norðmenn 

olíurentunnar óbeint. Samkvæmt stjórnarskrá Alaska fylkis má ekki eyða höfuðstóli 

olíusjóðs þeirra en löggjafarvaldið má nýta hagnað sjóðsins í opinberum tilgangi. 

Olíusjóðir Norðmanna og Alaskabúa eru því samþættir fjárlögum og virka sem stjórntæki 

ríkisstjórnanna til þess að styrkja fjárveitingarferli sín. Þar sem olía er óendurnýjanleg og 

takmörkuð auðlind þá mun hún einhvern daginn klárast en með því að setja upp olíusjóði 

þar sem olíutekjunum er fjárfest og notkun sjóðanna er takmörkuð við annars vegar 

hagnað og hins vegar ávöxtun þá eru ríkin að tryggja að framtíðarkynslóðir geti einnig nýtt 

olíutekjurnar þegar olían þeirra er uppurin. Lönd sem eru rík af olíu þjást oft af 

auðlindabölvun eins og áður hefur verið nefnt en það hefur hins vegar ekki átt við í Alaska 

eða Noregi. Óvíst er hversu stórt hlutverk þær leiðir sem ríkin hafa kosið til að dreifa 

auðlindarentunni spila í því samhengi því þegar lönd sem þjást af auðlindabölvun eru 

skoðuð nánar þá þjást þau yfirleitt líka af veikum stofnunum, lélegu stjórnarfari og 

spillingu. Það er því mögulegt að það hafi haft áhrif í Noregi og Alaska að þar voru til staðar 

nokkuð sterkar stofnanir og heilbrigt stjórnarfar þegar olíuvinnsla hófst. (Gupta, Segura-

Ubergiu og Flores, 2014) Finnska borgaralaunatilraunin byggir ekki á auðlindasjóði líkt og 

hin tvö kerfin gera. Þátttakendur í tilrauninni fá öll sömu upphæð greidda í peningum, 

mánaðarlega og á einstaklingsgrundvelli en þar sem þátttakendur voru valdir í tilraunina 

á grundvelli þess að þau voru atvinnulaus þá er greiðsla borgaralaunanna ekki óháð stöðu 

á vinnumarkaði. Því uppfylla greiðslur tilraunarinnar ekki þau fimm skilyrði sem BIEN setur 
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til þess að geta talist sem borgaralaun. Tilraunin er því einna helst að skoða hvaða áhrif 

óskilyrtar greiðslur hafa á hvata atvinnulausra einstaklinga en getur ekki skoðað hvaða 

áhrif óskilyrtar greiðslur hefðu á einstaklinga sem eru í vinnu. Greiðslurnar eru ekki 

nægilega háar til þess að duga fyrir grunnframfærslu einstaklinga heldur aðeins fyrir hluta 

af framfærslu en með því að greiða borgurum óskilyrtar bætur sem duga aðeins fyrir hluta 

af framfærslu er þeim þó tryggður samfelldur tekjustraumur og raunverulegur 

jaðarskattur atvinnulausra er lækkaður. Með því að lækka raunverulegan jaðarskatt 

atvinnulausra þá eykst fjárhagslegur ávinningur þeirra af launaðri vinnu og ef raunverulegi 

jaðarskatturinn sem atvinnulausir standa frammi fyrir er lækkaður nægilega mikið þá 

hverfur fátæktargildran. 

Almannatryggingakerfi nútímans eiga að takast á við persónulegar aðstæður fólks og 

því eru bætur alla jafna skilyrtar en það gerir það að verkum að slík kerfi eru yfirleitt 

gríðarlega flókin og ógagnsæ. Slíkt fyrirkomulag þar sem bætur eru skilyrtar við ákveðnar 

aðstæður eða ástand getur myndað hvata fyrir einstaklinga að haga málum sínum þannig 

að bótagreiðslur séu hámarkaðar en til þess að koma í veg fyrir bótasvik er yfirleitt til 

staðar strangt eftirlit. Þess konar eftirliti fylgir mikill stjórnsýslukostnaður og getur það 

einnig gert það að verkum að einstaklingum þyki smán fylgja því að þiggja bætur. Með því 

að koma upp borgaralaunakerfi er mögulega hægt að einfalda almannatryggingar að 

einhverju leyti og minnka það skrifræði sem fyrlgir núverandi kerfi. Hafa verður þó í huga 

að greiðsla borgaralauna hefur mikil bein og óbein áhrif, meðal annars á hvata til vinnu 

hegðun einstaklinga og heimila á vinnumarkaði, atvinnustig, tekjustig og sókn í bætur. 

Einhverjir óttast það sem dæmi að óskilyrtar tekjur muni minnka mikilvægi þess að vera í 

launuðu starfi og hvata einstaklinga til vinnu og dragi því mjög úr vinnuframboði. Það er 

þó ómögulegt að draga upp eina mynd af þeirri niðurstöðu sem fengist ef 

borgaralaunakerfi yrði komið á því áhrifin eru misjöfn eftir því hvaða borgaralaunalíkan 

er notast við og eftir því hvernig stofnanir landsins eru áður en kerfinu er komið á. 

Hvergi í heiminum í dag er að finna stuðningskerfi sem uppfyllir öll skilyrði BIEN til þess 

að teljast sem borgaralaunakerfi þar sem greiðslurnar duga að fullu fyrir framfærslu 

einstaklinga. Greiðsla auðlindaarðs í Alaska uppfyllir öll fimm skilyrði BIEN en þær 

greiðslur eru þó mun lægri en því sem nemur grunnframfærslu. Þar sem þær greiðslur 

byggja á auðlindatekjum þá viðkemur fjármögnun þeirra ekki fjárlögum ríkisins. Í þeim 
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löndum þar sem slík arðbær auðlind er ekki til staðar þyrfti að öllum líkindum fjármagna 

greiðslur borgaralauna með minnkun á eða afnámi velferðarkerfis þess lands og/eða 

hækkun skatta. Það verður þó að fara varlega í slíkar kerfisbreytingar ef ekki á að setja þá 

einstaklinga sem raunverulega þurfa á velferðarkerfinu að halda í verri stöðu en áður. 
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