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Útdráttur 
Lítið hefur verið um samanburð á þeim þáttum sveitarfélaga sem snúa að samkeppni þeirra á 

milli. Rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er sú hvort Reykjavíkurborg sé 

félagsmálaþjónusta landsmanna. Samanburðurinn nær til höfuðborgarsvæðisins og skoðaðir 

þættir þar sem sveitarfélögin eru í samkeppnisrekstri hvort við annað um að veita íbúum 

félagslega þjónustu. 

Þessi rannsókn er byggð á hvoru tveggja eigindlegri- og megindlegri aðferðafræði. Tekin voru 

viðtöl við tvo einstaklinga og unnið með tölfræðilegar upplýsingar til að greina hvernig 

sveitarfélög keppa sín á milli.  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar má flokka upp í nokkra þætti sem byggja á huglægu 

mati höfundar. Sveitarfélögin eiga í víðtæku samstarfi í ákveðnum málaflokkum. Sú reynsla 

sýnir að þau geta unnið saman og ástæða er til að huga að sameiningu sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Misræmi er í þeirri félagslegu aðstoð sem þau veita sem skekkir 

samkeppni og er í mótsögn við ákvæði stjórnarskrár og vilji er til að samræma reglur um aðstoð 

til að hún sé alls staðar eins. Huga þarf að lýðræðinu og hvernig er hægt að færa ákvarðanatöku 

meira til almennings til þess að virkja hann til þátttöku. Sveitarfélögum er í lögum veitt heimild 

til að ákvarða útsvarsprósentu sína sjálf. Þetta fyrirkomulag býður hættunni heim og getur leitt 

til aukinnar stéttaskiptingar og til verði „skattaskjól“ innanlands því tekjuháir einstaklingar geta 

haft verulega hagsmuni af því að færa lögheimili sitt þangað sem útsvar er lægst. 

Lykilorð sem ágætt er að hafa í huga: samkeppni, samvinna, lýðræði, fjárhagsaðstoð og útsvar. 

Summary in English 
There has been little comparison of the aspects of municipalities that does with competition 

between them. The research question that is based on is whether Reykjavík is the social service 

for the people of Iceland. The comparison covers the great Reykjavík area and examined aspects 

where the municipalities are in competitive operation with each other providing residents with 

social services. 

The research is based on both qualitative and quantitative research methods. Interviews were 

conducted with two individuals and also statistical information was used which shows how 

municipalities compete with each other. 



 
 

The main results of this study can be divided into few factors based upon the author´s subjective 

assessment. The municipalities have extensive cooperation in certain issues. This experience 

shows that they can work together and there is reason to consider merging municipalities in the 

great Reykjavík area. Discrimination in the  welfare system they provide distorts competition 

and is contrary to the provisions of the constitution and there is a will to coordinate the rules on 

assistance so that it is everywhere the same. Democracy needs to be considered and how 

decision-making can be brought more to the attention of the public in order to activate them for 

participation. Municipalities are authorized by law to determine their own tax rate. This 

arrangement awaits the danger and can lead to increased class division and a "tax haven" within 

the country, because high-income individuals can have a significant interest in moving their 

legal domicile to where the tax rate is lowest. 

Keywords to bear in mind: competition, cooperation, democracy, financial aid and local taxes. 

 

  



 
 

Formáli 
Þessi ritgerð er 16 eininga (ECTS) BA ritgerð í opinberri stjórnsýslu við Félagsvísindadeild 

Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi við skrifin var Haukur Arnþórsson doktor í stjórnsýslu frá 

Háskóla Íslands. 

Alveg frá því að ég var ungur drengur hef ég haft mikinn áhuga á stjórnmálum og 

samfélagsmálum. Ég man eftir mér í kringum tíu ára aldurinn að lesa Morgunblaðið upp til 

agna. Ég bar út Dagblaðið, Tímann og Þjóðviljann og las þau líka, þegar það voru kosningar þá 

var þjóðhátíð. Allir umræðuþættirnir í sjónvarpinu höfðuðu til mín og kosningasjónvarpið var 

toppurinn á tilverunni. Á þessum árum átti ég mér „uppáhalds lið“ í stjórnmálum sem ég hélt 

með. Síðan hef ég oft skipt um „lið“ og hef kosið nánast alla stjórnmálaflokka síðan ég fékk 

kosningarétt 1989. 

Þegar kom að því að velja sér viðfangsefni fyrir BA ritgerð kom ekkert annað til greina en að 

skrifa eitthvað sem tengdist stjórnmálum. Í gegnum störf mín og menntun sem viðurkenndur 

bókari þá þekkti ég til mismunandi útsvarshlutfalls sveitarfélaganna og fannst tilvalið að tengja 

það við mismunandi félagsþjónustu sem þau veita. 

Ég vil þakka sérstaklega eiginkonu minni sem hvatti mig áfram til náms og hefur verið aðal 

stuðningsaðili minn, hjálparhella, prófarkalesari, gagnrýnandi og hefur ýtt mér áfram þegar ég 

var að því kominn að gefast upp eða sá ekki lengur ljósið framundan. Án hennar væri ég ekki 

hér. Einnig vil ég þakka börnunum mínum, Ragnari Sveini og Ransí fyrir að vera til, 

þolinmæðina sem þau hafa sýnt mér í andlegri fjarveru minni síðustu vikna og Ransí sérstaklega 

fyrir að koma með mér að læra og reka mig þannig áfram þegar ég þurfti mest á því að halda. 

Jafnframt vil ég þakka leiðbeinanda mínum Hauki Arnþórssyni fyrir að taka mig upp á sína 

arma, alla hjálpina, góða leiðsögn og ekki síst allar  ábendingarnar sem komu mér á áfangastað. 

Án þess alls hefði þetta ekki orðið að veruleika. 

 

 

Reykjavík 30. apríl 2021. 

 

 

_____________________________________________________ 

Rúnar Einarsson 
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Inngangur 
 

Í gegnum tíðina hef ég reglulega heyrt sögur af einstaklingum og fjölskyldum sem hafa fengið 

flutningsstyrk frá sveitarfélaginu sínu yfir í annað þar sem það hefur getað fengið félagslegt 

húsnæði eða hverja þá aðstoð sem viðkomandi hefur þurft á að halda. Þegar ég geng um  

Austurvöll á góðviðrisdögum hef ég oft velt því fyrir mér af hverju allir ógæfumenn landsins 

hópast saman á Austurvelli á daginn og skríða síðan í fylgsni sín þegar kvölda tekur.  

Þessar hugleiðingar urðu kveikjan að þessari rannsókn. Ekki liggja fyrir margar 

samanburðarrannsóknir á því hvaða þjónustu sveitarfélög veita og hvernig. Hlutverk þeirra er  

tilgreint í lögum en þeim er að öðru leyti í sjálfsvald sett hvernig þjónustan er veitt og hversu 

mikil.  

Rannsóknarspurningin gengur út á að sanna eða afsanna þá tilgátu að Reykjavíkurborg sé 

félagsmálaþjónusta landsins. Ekki liggja fyrir neinar samanburðarrannsóknir á því hvernig 

félagslegri aðstoð er háttað í einstaka sveitarfélögum og enginn samanburður hefur farið fram 

á því hvaða afleiðingar mismunandi útsvarshlutfall sveitarfélaga hefur á þróun byggðar, 

íbúðaverð eða félagslega uppbyggingu. Mikilvægt er að þessi mál komist á dagskrá og fái þá 

umræðu sem þau eiga skilið og enn mikilvægara að fram fari frekari og nákvæmari rannsóknir.  

Ritgerðinni er skipt upp í níu kafla með inngangi. Í fyrsta kaflanum er millistjórnsýslustiginu 

lýst. Í öðrum kafla er farið yfir aðferðafræðina við rannsóknina og hvernig hún var framkvæmd, 

en hún byggir á blandaðri aðferð, viðtölum og tölfræðigögnum. Í köflum 3-4 er fjallað um 

sameiningu sveitarfélaga sem hefur verið lengi á dagskrá og farið inn á umræður um lýðræðið 

og þátttöku almennings í ákvörðunum og áhyggjum sumra af valdaframsali innan 

stjórnsýslunnar. Í fimmta kafla eru tekin saman helstu sjónarmið um sveitarstjórnarstigið, 

sameiginlegan rekstur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fjallað um skipulag 

höfuðborgarsvæðisins og ekki síst um þá samkeppni sem þau eiga í innbyrðis. Í 6-7. kafla er 

gerður samanburður á þeim atriðum sem tekin voru til skoðunar, en það voru fjárhagsaðstoð, 

félagslegt leiguhúsnæði og útsvarsprósenta sveitarfélaganna. Í áttunda kafla eru svo 

hugleiðingar höfundar um þau atriði sem hann telur mestu máli skipta, án þess að leggja 

nokkurn dóm á hvað er rétt og rangt. Að lokum er niðurstöðukafli þar sem reynt er að draga 

saman helstu niðurstöður út frá þeim gögnum og hugleiðingum sem liggja fyrir. 



 

2 
 

Rannsóknin er fyrst og fremst eigindleg greining höfundar á ólíkum gögnum. Stuðst er við 

tölfræðileg gögn frá Hagstofunni og staðreyndir sem liggja fyrir um félagslega aðstoð sem 

sveitarfélögin veita, eftir þeim lögum og reglum sem um það gilda. 

Þessi rannsókn er ekki tæmandi upplýsingabrunnur um hvaða sveitarfélag stendur sig best í að 

veita íbúum bestu þjónustuna. Hér eru teknir fyrir mjög afmarkaðir þættir í þjónustu þeirra. 

Engu að síður er hægt að álykta að hún gefi fullt tilefni til þess að frekari rannsóknir fari fram 

og að víðtækari samanburður verði framkvæmdur en hér er gert. Hér eru stigin fyrstu skrefin 

og vonandi nýtist rannsóknin til að vekja upp spurningar hjá lesandanum um það hvort 

samkeppnisrekstur sveitarfélaga sé rétta lausnin eða hvort ástæða sé til að breyta stefnunni og 

samræma reglur þannig að einstaklingar hafi sömu réttindi og borgi jafn háa skatta óháð búsetu. 
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1. Hvað er millistjórnsýslustig? 

Í upphafi skyldi endinn skoða segir máltækið. Í þessum kafla veltum við fyrir okkur 

skipulagningu stjórnkerfisins og á hvaða hugmyndum það byggir. Farið er yfir stjórnsýslustigin 

og hvernig þróunin hefur verið í tímanna rás og hvernig verkaskiptingu er háttað á milli 

stjórnsýslustiga. 

Allar þjóðir búa við eitthvert form  stjórnskipunar. Hugtakið stjórnskipun er yfirleitt notað um 

stjórnskipulag ríkja og er mjög mismunandi eftir löndum. Algengasta stjórnskipunarformið 

byggir á hugmyndum Hobbs og Montesque frá átjándu öld um þrískiptingu ríkisvaldsins í 

dóms-, löggjafar- og framkvæmdavald. Þeir lögðu upp með það að nauðsynlegt væri að dreifa 

valdinu þannig að enginn einn aðili væri með alla þræði valdsins á sinni hendi. Þannig fara 

dómendur með dómsvaldið, Alþingi með löggjafarvaldið og ríkisstjórn með 

framkvæmdavaldið.  

Stjórnsýslustigin eru mismunandi mörg eftir löndum. Á Íslandi hafa stjórnsýslustigin verið tvö 

til fjögur. Frá landnámi og fram á ofanverða 20. öldina voru stjórnsýslustigin þrjú til fjögur. 

Lengst af var Alþingi æðst, svo sýslur eða landsfjórðungar og neðst í valdastiganum voru 

hreppar eða sveitarfélög. Þetta breyttist með lögum um framkvæmdavald ríkisins í héraði nr. 

92/1989. Með þessari breytingu urðu stjórnsýslustigin á Íslandi tvö, ríki og sveitarfélög. 

Tilgangurinn með því að skipta stjórnsýslunni upp í minni einingar er að dreifa valdinu og veita 

íbúum meiri ákvörðunarrétt í málum sem snúa að þeim. Þannig fer ríkið með stóru 

málaflokkana, s.s. utanríkismál, heilbrigðismál, auðlindamál og menntamál. Það hefur framselt 

valdið að hluta til sveitarfélaganna sem sjá um útfærsluna í einstökum málum. Síðan framselur 

ríkisvaldið minni verkefni til sveitarfélaganna sem leiðir til þess að ákvarðanir um mál sem 

snerta daglega hagsmuni borgaranna eru teknar af stjórnvaldi sem stendur þeim nær t.a.m. um 

grunnskóla landsins, sorphirðu, almenningssamgöngur o.s.frv..  

Minni sveitarfélög hafa átt í vandræðum með að taka að sér stærri verkefni frá ríkinu og í þeim 

tilgangi hafa fjölmörg sveitarfélög myndað með sér félög til að halda utan um ákveðna þætti 

samstarfsins. Mörg form hafa litið dagsins ljós, landshlutasamtök sveitarfélaga og 

byggðasamlög hafa t.a.m. haldið utan um samstarf sveitarfélaga í mörgum málaflokkum, 

stofnuð hafa verið einkahlutafélög og opinber hlutafélög til að sinna öðrum málum. 

Lítið hefur verið um rannsóknir á þriðja stjórnsýslustiginu hér á landi. Við afnám þess í lok 

síðustu aldar er eins og slokknað hafi algjörlega á umræðunni þó svo að af og til birtist greinar 
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um efnið og hugleiðingar þess efnis hvort ástæða sé til að endurvekja það. Félögin sem 

sveitarfélög hafa stofnað sín á milli um ákveðna sameiginlega hagsmuni hafa í sífellt auknum 

mæli tekið að sér verkefni og svo eru flestöll sveitarfélög í landshlutasamtökum viðkomandi 

svæðis sem fjalla um hagsmuni viðkomandi landshluta.  

Í þessum kafla hefur stjórnsýslunni verið lýst og farið yfir hlutverk sveitarfélaga innan hennar. 
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2. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem beitt var við þessa rannsókn. Hvernig var 

rannsókninni háttað, hvernig var staðið að framkvæmd hennar og að lokum hvernig var 

greiningu á gögnum háttað? 

Notast var við blandaða aðferð. Annars vegar voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga og þau 

greind eftir aðferðafræði eigindlegra rannsókna. Þegar leitað er eftir upplifun einstaklinga eða 

reynslu þeirra um sérstök málefni eru eigindlegar viðtalsrannsóknir talinn góður kostur. Í 

eigindlegum viðtalsrannsóknum er umræðuefnið ákveðið fyrirfram, en samt gert ráð fyrir því 

að umræðurnar geti þróast í aðrar áttir. 

Hins vegar var byggt á megindlegri aðferð og sá hluti byggðist á því að taka saman tölulegar 

upplýsingar og bera saman nokkra tölfræðiþætti í þjónustu sveitarfélaganna og tekjustofnum 

þeirra. Valið á tölfræðiþáttum byggðist á því að um er að ræða stóra þjónustuþætti sem auðvelt 

er að bera saman og eru viðamikil verkefni í starfsemi sveitarfélaganna. Jafnframt eru þetta 

þjónustuþættir sem allir ættu að kannast við og eru oft í almennri samfélagsumræðu þannig að 

þetta hentaði verkefninu vel. 

 Viðmælendur 

Lagt var upp með að velja viðmælendur með ólíka sýn á viðfangsefnið og að þeir væru frá 

sveitarfélögum með mismunandi áherslur í sínum rekstri og ólíkri stærð. Að endingu urðu fyrir 

valinu embættismaður sem starfað hefur í áratugi sem sérfræðingur og hátt settur stjórnandi hjá 

stærsta sveitarfélagi landsins og hins vegar bæjarstjóri í nágrannasveitarfélagi Reykjavíkur. 

Viðmælendur mínir voru Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar og fulltrúi 

Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og Birgir Björn Sigurjónsson fyrrverandi fjármálastjóri 

Reykjavíkurborgar. Jafnframt var reynt að ná tali af Degi B. Eggertssyni borgarstjóra 

Reykjavíkur, en hann gaf ekki kost á viðtali. Viðmælendur voru valdir eftir samtal við 

leiðbeinanda með það að leiðarljósi að þeir væru annars vegar fulltrúi lítils sveitarfélags á 

höfuðborgarsvæðinu og þess stærsta og hins vegar vegar að þeir hefðu ólíka pólitíska sýn á 

viðfangsefnið ásamt því að hafa víðtæka og yfirgripsmikla þekkingu á sveitarstjórnarmálum. 

 Framkvæmd 

Í ljósi markmiða verkefnisins og rannsóknarspurningarinnar þá var lagt í mikla heimildavinnu 

og lesnar skýrslur og greinargerðir sem fundust um efnið. Á grundvelli þeirra upplýsinga var 
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útbúinn spurningalisti með þeim atriðum sem talið var nauðsynlegt að draga fram í viðtölum. 

Reynt var að hafa spurningarnar opnar og fjölbreyttar þannig að viðmælendur hefðu tækifæri 

til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, en samt þannig að svör fengjust við þeim 

spurningum sem svara átti. Haft var samband við viðmælendur og reyndust þeir fúsir að spjalla 

um viðfangsefnið. Viðtal var tekið við Harald þriðjudaginn 2. febrúar 2021 og við Birgi Björn 

föstudaginn 5. febrúar 2021.  

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu fóru fundirnir fram á Zoom og fékkst leyfi frá viðmælendum til 

að taka samtalið upp með upptökutæki. Eftir að viðtölunum lauk hlustaði undirritaður á þau og 

skráði nákvæmlega niður, orðrétt eftir viðmælendum, allt sem sagt var. Viðtalsramminn sem 

lagt var upp með var hannaður með tilliti til þess að spurningarnar væru opnar og gæfu þannig 

viðmælendunum tækifæri til að fara um víðan völl, en jafnframt þannig að spyrjandi hefði 

möguleika á því að stýra samtalinu og fá svör við þeim spurningum og álitaefnum sem hann 

hafði um viðfangsefnið. 

Í leit að tölfræðigögnum til að styðjast við í megindlega hlutanum var farið yfir ársreikninga 

allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Skoðaðar voru skýrslur velferðarnefnda 

sveitarfélaganna, skoðuð gögn af heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

(SSH) og leitað á heimasíðum opinberra stofnana eftir upplýsingum við hæfi. Sendir 

tölvupóstar, tölfræðiupplýsingar af vef Hagstofunnar voru nýttar og leitað á netinu. Margt sem 

var spennandi var ekki notað því ákveðið var að hafa samanburðinn ekki of flókinn og tengja 

hann við atriði sem viðmælendurnir nefndu í viðtölum og þannig fékkst tenging á milli 

rannsóknaraðferðanna. Niðurstaðan varð sú að bera saman fjárhagslegan stuðning sem 

sveitarfélög veita einstaklingum og sambúðarfólki, útsvarsprósentu sveitarfélaganna og fjölda 

félagslegra íbúða.  
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3. Greining 

Eftir að viðtölum lauk tók við frekar tímafrekt ferli að skrifa þau orðrétt upp í sérstakt skjal. Að 

því loknu tók við vinna við kóðun samtalanna og greining á þeim. Reynt var að finna 

sameiginlega þræði í viðtölunum, eins og orð, samhengi, aðstæður og skoðanir sem væru 

sameiginleg. Viðtölin voru lesin ítrekað yfir, hugleiðingar skráðar og endurritaðar og sett upp 

á greiningarblað. Það þjónar þeim tilgangi að halda utan um og hafa á einum stað þær 

hugmyndir sem komu fram við lestur viðtalanna. Því næst voru hugmyndirnar tengdar saman, 

viðtölin lesin aftur og gerð tilraun til að kóða þau. Kóðarnir lesnir yfir og fundið samhengi og 

tengsl. Kóðarnir voru í sífelldri endurskoðun.  

Niðurstaða þessarar greiningarvinnu er sú að flokka má kóðana í þrjú meginþemu. Meginþemun 

eru samstarf, samkeppni og lýðræði. Viðmælendunum varð tíðrætt um samstarf annars vegar 

og samkeppni hins vegar. Þegar talað er um byggðasamlög, þriðja stjórnsýslustigið og 

skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins þá bar samstarf mikið á góma hjá báðum viðmælendum. 

Þegar rætt er um félagslega þjónustu og frekara samstarf varð þeim tíðrætt um samkeppni 

sveitarfélaganna á fjölmörgum sviðum og hafa þeir mjög ólíkar skoðanir á samkeppni. Þriðja 

meginþemað er svo lýðræðið og hvernig almenningur á aðild að byggðasamlögunum í gegnum 

kjörna fulltrúa sveitarfélaganna. 

Greining tölfræðigagna var sett upp í töflur sem birtar eru í umfjöllunarköflum þar sem reynt 

er að rýna í tölurnar og túlka þær. Sérstakt töfluyfirlit fylgir með efnisyfirliti  þar sem sjá má á 

hvaða blaðsíðu hver tafla er. 

Í þessum kafla var farið yfir aðferðafræðina sem beitt var við gerð rannsóknarinnar, fjallað um 

hvernig staðið var að vali á viðmælendum og hvernig framkvæmdinni var háttað. Að lokum 

varð gerð grein fyrir greiningarvinnunni og niðurstöðum hennar. 
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4. Sameining sveitarfélaga 

Í þessum kafla er fjallað um áform stjórnvalda um sameiningu sveitarfélaga og rakin sjónarmið 

viðmælenda minna til sameiningar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.  

Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp sem mun leiða til þess að sveitarfélögum fækki mikið á næstu 

árum, verði það samþykkt. Í ársbyrjun 2020 voru sveitarfélög á Íslandi 69 talsins. Komi til þess 

að frumvarpið verði samþykkt þá mun lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags verða 500 manns. Mun 

það leiða til stórfelldrar fækkunar sveitarfélaga á næstu árum. Sveitarfélög um land allt, og þá 

er átt við þau sem eru á landsbyggðinni, munu mörg hver verða sameinuð. Þetta er talið 

nauðsynlegt skref að stíga vegna stærðarhagkvæmni og þess að verkefnin eru að verða stærri 

og viðameiri og fámenn sveitarfélög eiga í sífellt meiri vandræðum með að standa undir rekstri 

þeirra með minnkandi tekjustofna. Því síður geta þau tekið að sér ný og aukin verkefni eða mætt 

kröfum um meiri sérhæfingu og þekkingu á flóknum málum. Það felast mikil samlegðaráhrif í 

því að sameina stofnanir og minnka kostnað við alla yfirbyggingu.  

 Sjónarmið viðmælenda um sameiningu 

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar er mótfallinn sameiningu sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann bendir á að þau eru öll nægilega stór til að geta haldið úti góðri 

þjónustu á öllum sviðum. Með sameiningu værum við komin með svo stórt hlutfall íbúa 

landsins í eitt sveitarfélag að við gætum alveg eins sameinað allt landið í eitt sveitarfélag og þá 

værum við í rauninni komin með  stjórnsýslustig sem hefði sömu stöðu gagnvart íbúum og 

ríkið. Birgir horfir á málið frá öðru sjónarhorni og bendir á að íbúar á Íslandi eru u.þ.b. 350 

þúsund, sem er svipaður fjöldi og býr í meðalstóru sveitarfélagi í Evrópu. Hann vill sameina öll 

sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu í eitt sveitarfélag og jafnvel landið allt í eitt sveitarfélag, í 

því felist líka mörg tækifæri. Þar horfir hann fyrst og fremst til yfirbyggingarinnar og 

kostnaðarins sem það útheimtir að halda úti öllu þessu kerfi, sparnað af sameiningu mætti nýta 

í að bæta alla þjónustu. Þannig vill hann fækka sveitarfélögunum verulega og nefnir að 

lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélagi ætti að vera 5000 manns. Annar kostur sem Birgir sér við að 

sameina sveitarfélögin er að þá myndu allir fá sömu þjónustu og grunnréttindi væru tryggð og 

greidd af sameiginlegum sjóðum.  

Hérna rekast á ólík sjónarmið. Annars vegar hagræðingin sem felst í sameiningu sveitarfélaga, 

en með henni væri hægt að nýta tekjur þeirra betur til að bæta þjónustuna við íbúana. Hins vegar 

krafan um að halda í sjálfstæði sveitarfélaganna, það að geta boðið upp á ólíka þjónustu. Einnig 
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tengist það lýðræðinu og tengslum kjörinna fulltrúa við kjósendur sína, að kjósendur geti haft 

áhrif á nærumhverfi sitt og þannig tekið þátt í að móta það að eigin hugmyndum og væntingum. 

Þess vegna skiptir máli að vega kosti og galla sameininga.  

Hér hefur verið stiklað á stóru um sameiningaráform sveitarfélaga og sjónarmið viðmælenda 

minna þar að lútandi. 
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5. Lýðræðið 

Í þessum kafla verður farið lauslega yfir íbúalýðræði og valdaframsal kjörinna fulltrúa til 

byggðasamlega og félaga. Rakin helstu sjónarmið og gerð grein fyrir áhugaverðum tilraunum 

til að efla þátttökulýðræði almennings.  

Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um íbúalýðræði og hvernig aðkoma íbúa að 

ákvörðunum stjórnvalda er háttað. Viðraðar hafa verið áhyggjur af þróun lýðræðis og hversu 

litla aðkomu einstaklingar hafa að ákvarðanatöku einstakra mála. Á sveitarstjórnarstiginu er 

kosið á fjögurra ára fresti og kjörnir fulltrúar sitja út kjörtímabilið, breytir engu þar um þó 

meirihlutinn falli. Í 1. gr. laga um kosningar til sveitarstjórna er skýrt kveðið á um að kosningar 

skuli halda á fjögurra ára fresti, síðasta laugardag í maímánuði sem ekki kemur upp á 

hvítasunnuhelgi (Lög um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998). Þetta leiðir til þess að ef 

meirihlutinn fellur þá þurfa sveitarstjórnir að koma sér saman um nýjan meirihluta, eða halda 

áfram að vinna að einstökum málum. Sveitarstjórnir koma sér saman um skipan í nefndir og 

ráð á vegum sveitarfélagsins, þ.m.t. fulltrúa í byggðasamlög, landshlutasamtök og hlutafélög 

sem þau eiga fulltrúa í. Ákvæði um þetta má finna í V. kafla sveitarstjórnarlaga þar sem fjallað 

er um nefndir, ráð og stjórnir (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011).  

Í skýrslu Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um stöðu og hlutverk landshlutasamtaka 

er bent á að það að færa ákveðin verkefni frá sveitarfélögum til byggðasamlaga skapi 

lýðræðishalla og umboðsvanda. Þetta stafar af því að ábyrgðin á verkefninu er ekki lengur hjá 

sveitarstjórnum, heldur hjá stjórnum byggðasamlaga eða landshlutasamtaka. Ákvarðanavaldið 

sem tilheyrir kjörnum fulltrúum glatist og þeir tapi umboði sínu gagnvart kjósendum sínum 

(Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020, bls. 24). 

Á vorþingi Alþingis 2020 var samþykkt þingsályktun um stefnumótandi áætlun í málefnum 

sveitarfélaga fyrir árin 2019-2033. Þar kemur fram í 1. kafla um markmið og áherslur að 

markmið sveitarfélaga eigi að verða lýðræðisleg og til þess að ná því markmiði skuli 

„Lýðræðisleg þátttaka íbúa, m.a. mæld í kjörsókn, fjölda íbúafunda og opinna kynningarfunda, 

sértækum samráðsverkefnum og skoðanakönnunum ...“ (Þingsályktun 890/150, 2020). Þannig 

eigi sveitarstjórnarstigið að verða hornsteinn lýðræðis og mannréttinda, styrkja lýðræðislega 

þátttöku íbúanna og auka þátttöku þeirra í stefnumótun og ákvarðanatöku. Í þingsályktuninni 

kemur jafnframt fram að gæta þurfi jafnræðis gagnvart íbúum án þess að það hafi áhrif á 

sveigjanlegar lausnir sveitarfélaganna og möguleika þeirra til aðgreiningar. Má segja að þetta 

kristallist í setningunni „Sveitarfélög leitist við að tryggja sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúa 
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að þjónustu ...“ (Þingsályktun 890/150, 2020). Þetta er afdráttarlaus fullyrðing og í mótsögn við 

það að samt eiga sveitarfélögin að hafa svigrúm til sérhæfingar og bjóða upp á mismunandi 

góða þjónustu. 

 Sjónarmið viðmælenda um lýðræðið 

Viðmælendur mínir voru algjörlega ósammála fyrrgreindum sjónarmiðum og deildu ekki  

áhyggjum af lýðræðishalla og framsali valds. Í máli Haraldar kom fram að bæjarstjórnirnar hafa 

vald sitt frá kjósendum, þær kjósa sína fulltrúa í nefndir bæjarins og stjórnir byggðasamlaganna 

og SSH. Hann lítur ekki þannig á málið að fulltrúi sveitarfélagsins sé einungis fulltrúi 

meirihlutans sem hann skipar, heldur sé hann fulltrúi bæjarstjórnarinnar allrar og gæti 

hagsmuna hvort tveggja byggðasamlagsins og sveitarfélagsins. Í byggðasamlögunum er síðan 

fulltrúaráð sem heldur fundi og þar mæta allir kjörnir fulltrúar sveitarfélagsins og fá tækifæri 

til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Á fundum bæjarstjórnarinnar gefur fulltrúi þess í 

byggðasamlaginu skýrslu og umræður eru um málefni þess. Þannig er lýðræðinu háttað. Fulltrúi 

sveitarfélagsins framfylgir svo samþykktri stefnu sveitarfélagins í byggðasamlaginu. 

Í máli Birgis kom fram að það er eigandafulltrúinn, þ.e. fulltrúi bæjarstjórnarinnar sem mætir á 

eigendafundinn hjá byggðasamlagi og kemur sjónarmiðum síns sveitarfélags á framfæri. Það er 

svo byggðasamlagið sem framkvæmir það sem var ákveðið  og samþykkt og sú ákvörðun er 

tekin af pólítískum fulltrúum. Hann bendir þó á að í byggðasamlögunum sé fólgin ákveðin 

fjarlægð sem torveldar eftirlit fyrir sveitarstjórnir og bendir á að hann hafi í sinni tíð boðað alla 

fjármálastjóra byggðasamlaga sem Reykjavíkurborg átti aðild að til sín á fund og farið yfir 

fjármál þeirra. Sumum stjórnmálamönnum fannst á þessum tíma óþægilegt að fjármálastjóri 

Reykjavíkurborgar væri að skipta sér af rekstri byggðasamlags. En Birgir benti jafnframt á að í 

byggðasamlögum bera öll sveitarfélögin ótakmarkaða ábyrgð á rekstri þeirra og því sé 

nauðsynlegt að fylgjast vel með fjármálunum. 

Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár staðið fyrir merkilegri tilraun sem kallast Mín Reykjavík. 

Þar er íbúum boðið upp á að koma með tillögur að verkefnum sem þeir vilja að verði 

framkvæmd í sínu hverfi. Síðan eru bestu tillögurnar að mati nefndar settar í íbúakosningu og 

þær tillögur sem fá flest atkvæði eru framkvæmdar. Árið 2019 var þátttakan rúmlega 12% og 

hefur hækkað á hverju ári síðan 2014 þegar hún var tæplega 6% (Reykjavíkurborg, 2019, bls. 

3). 

Á Austfjörðum voru teknar upp svokallaðar heimastjórnir í kjölfar sameiningar sveitarfélaga. 

Þar kusu íbúar í gömlu sveitarfélögunum tvo fulltrúa í heimastjórn síns svæðis og er 
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tilgangurinn með því að tryggja áhrif íbúa minni sveitarfélaganna á sitt nærumhverfi. Þetta var 

gert í ljósi þess að áhyggjur voru uppi um að stærsta sveitarfélagið myndi gleypa hin minni. 

Þriðji aðilinn í heimastjórninni er fulltrúi bæjarstjórnarinnar (Óðinn Svan Óðinsson, 2019). Hér 

er um að ræða mjög athyglisverða nýjung í lýðræðismálum og forvitnilegt verður að sjá hvernig 

til tekst með framkvæmdina.  

Hér koma fram mjög ólíkar skoðanir varðandi lýðræðið, framtíð þess og áhyggjur af því hvort 

eiginlegt valdaframsal á sér stað. Í þeim skýrslum sem gerðar hafa verið er  lýst yfir áhyggjum 

af lýðræðinu og aðkomu almennings að ákvörðunatöku í sveitarstjórnum. Þeir sem vinna á 

sveitarstjórnarstiginu virðast ekki deila þessum áhyggjum sem fram koma og telja að 

valdaframsalið sé innan eðlilegra marka.  

Þessu er mikilvægt að velta vel fyrir sér og hvaða leiðir eru framkvæmanlegar í náinni framtíð 

og hvort tækniframfarir munu auðvelda aðkomu almennings að ákvarðanatöku framtíðarinnar. 

Hér hefur verið stiklað á stóru um íbúðalýðræði og helstu sjónarmið sem því tengjast. Jafnframt 

var sagt frá tveimur áhugaverðum tilraunum til að auka þátttöku almennings í ákvarðanatöku í 

sínu nærsamfélagi. 
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6. Samantekt sjónarmiða 

Þessum kafla er skipt upp í fjóra hluta. Sveitarstjórnarstigið,  sameiginlegur rekstur, 

skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins og samkeppnin. Í hverjum undirkafla er farið yfir lög og 

reglur sem gilda og lýst sjónarmiðum viðmælenda í þessum flokkum og af hverju þetta tiltekna 

sjónarmið skiptir máli þegar horft er á heildarmyndina.  

 Sveitarstjórnarstigið 

Í dag eru stjórnsýslustigin tvö, ríkisvaldið og sveitarfélögin. Lengi vel voru stjórnsýslustigin 

þrjú á Íslandi og þannig er málum víða háttað erlendis. Samkvæmt stjórnarskránni fer ríkið með 

framkvæmdavaldið. Því er skipt í tvennt, annars vegar ríkisstjórnina sem fer með stærri 

málefnin og svo sveitarfélögin sem fara með skýrt afmörkuð málefni sem færð hafa verið yfir 

til sveitarstjórnarstigsins, en ráðuneyti sveitarstjórnarmála fer með málefni þeirra 

(Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011). Með því að skipta framkvæmdavaldinu frekar upp í ríkisvald 

og sveitarstjórnir eykst valddreifingin og ákvarðanir um hin smærri og staðbundnu mál færast 

nær fólkinu sem býr á viðkomandi svæði. Þannig hefur skapast sátt um það að sveitarfélögin 

sjá um skipulagsmál innan sinna marka ásamt því að sjá um félagsþjónustu við íbúa 

sveitarfélagsins, þau skipuleggja félagslegt húsnæði og  samgöngumál, framkvæma sorphirðu, 

grunnskólaþjónustu og nú síðast bættust málefni fatlaðra við. Aðal tekjustofnar sveitarfélaga 

eru fasteignagjöld og útsvar sem er hluti af tekjuskatti einstaklinga sem ríkissjóður innheimtir 

en greiðir til þeirra eftir nánara samkomulagi. Það er alltaf í umræðunni að færa frekari verkefni 

til sveitarfélaga þar sem þeim yrði sinnt nær notendum. Nýlega hefur verið í umræðunni að færa 

málefni hjúkrunarheimila og framhaldsskóla yfir til sveitarfélaga en ekki hefur náðst 

samkomulag um það hvernig staðið yrði að flutningnum og fjármögnun þessarra verkefna. 

Einnig eru deildar meiningar um það hvort lítil og meðalstór sveitarfélög ráði við það að taka 

yfir svo stór verkefni. Til að mynda hefur sveitarfélagið Höfn í Hornarfirði nú nýlega rift 

samningi við ríkið um rekstur hjúkrunarheimilis á staðnum vegna þess að ríkið hefur ekki 

útvegað það fjármagn sem til þarf og rekstur þess var orðinn baggi á sveitarfélaginu (Ágúst 

Ólafsson, 2021a).  

Leiða má að því líkur að þetta hafi m.a. orðið til þess að ýta undir umræðu um stækkun 

sveitarfélaga og sameiningu, eins og skýrt kemur fram í þingsályktunartillögu 890/150, en þar 

er lagt til að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga verði þúsund manns á árinu 2026 (Þingsályktun 

890/150, 2020). Ráðherra sveitarstjórnarmála hefur nýverið opnað á þann möguleika að 
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lágmarksíbúafjöldi verði viðmið frekar en skylda (Ágúst Ólafsson, 2021b), þannig að ekki er 

útséð með niðurstöðu í þeim efnum. Þó liggur fyrir að mörg sveitarfélög eru að skoða 

sameiningar og kosið verður um það í nokkrum sveitarfélögum í sumar (Ragnhildur Thorlacius, 

2021). Ljóst er að miklar breytingar eru í vændum í málefnum sveitarfélaga og sú þróun endar 

með fækkun sveitarfélaga á næstu árum. Það mun bæta möguleika lítilla og meðalstórra 

sveitarfélaga til að takast á við sérhæfðari og flóknari verkefni sem krefjast meiri tækni- og 

sérfræðingaþekkingar en nú er.  

Nú þegar æ fleiri verkefni eru að færast frá ríkinu yfir til sveitarfélaganna þá hafa vaknað 

spurningar um hvort ekki sé nauðsynlegt að bæta við millistjórnsýslustigi sem tæki að sér 

rekstur á stærstu málaflokkunum eins og grunnskólanna, samgöngumálanna, sorphirðu og fleiri 

mála sem ganga þvert á sveitarfélög og eru í dag víðast hvar á höndum byggðasamlaga eða 

annarra félagsforma sem sveitarfélögin hafa komið sér saman um til að halda utan um 

reksturinn. Þetta tengist líka umræðunni um sameiningu sveitarfélaga því mörg sveitarfélög á 

landsbyggðinni eru það fámenn að þau ráða illa við að taka að sér stóra málaflokka. Á stór-

höfuðborgarsvæðinu eru sveitarfélögin að reka Strætó saman í byggðasamlagi og Sorpu sem 

sér um sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu. Úti á landi er það sama upp á teningnum, þar sameinast 

mörg sveitarfélög um ákveðna málaflokka sem betur hentar að reka í sameiningu.  

Víða um land er mikil andstaða við frekari sameiningar sveitarfélaga. Þar takast á andstæð 

sjónarmið og ekki er óalgengt að minni sveitarfélög séu á móti frekari sameiningum. Það stafar 

af mörgum og ólíkum sjónarmiðum sem geta verið mismunandi eftir aðstæðum hvers og eins 

sveitarfélags. Íbúar minni sveitarfélaga eru t.a.m. oft hræddir við að þeir verði áhrifalausir í 

hinu nýja sveitarfélagi og að grunnþjónusta af ýmsu tagi verði flutt frá þeim og sameinuð á 

einum stað í þágu samlegðaráhrifa. Dæmi um það er sameining grunnskóla sem hefur leitt til 

þess að börn eru keyrð daglega og sitja í skólabíl kannski 2-3 klukkutíma á dag. Jafnframt eru 

sveitarfélög misvel stæð fjárhagslega og með mishátt útsvar og þá þarf að samræma  það við 

sameiningu, sem getur leitt til óánægju hjá þeim hópi sem sér fram á skattahækkun. Einnig eru 

sveitarstjórnarmenn í litlum samfélögum oft hræddir um að opinberum starfsmönnum fækki, 

en þeir borga oft meira útsvar en aðrir íbúar og halda oft uppi menntunarstigi í minni 

sveitarfélögum. Fleiri ástæður væri hægt að telja upp eins og landfræðilegar ástæður, 

samgöngur á milli svæðanna, gamlan hrepparíg, andstöðu sveitarstjórnarmanna sem missa völd 

og lýðræðisvandann sem fjallað verður um síðar. 

Í 78. gr. stjórnarskrárinnar segir að sveitarfélögin skuli ráða sínum málefnum sjálf og 

tekjustofnar þeirra skuli ákvarðaðir með sérstökum lögum (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 
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33/1944). Samkvæmt 7. gr. sveitarstjórnarlaga þá annast sveitarfélög þau verkefni sem þeim 

eru falin samkvæmt lögum og vinna að velferðarmálum íbúa (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011). 

Til þess hafa þau frjálsar hendur með þeim takmörkunum sem lög heimila. Sveitarstjórnir fara 

með fjárstjórnarvaldið skv. 58. gr. sömu laga, en í 7. tl. 58. gr. er tilgreint að þær sjái um 

álagningu skatta og gjalda (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011). Í sveitarstjórnarlögunum felst 

þannig víðtæk heimild til að ákvarða skatta. Í lögum nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga er 

tilgreint að tekjur þeirra eru fasteignagjöld, framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga og 

útsvarstekjur (Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995). Þeim er í sjálfvald sett að ákveða 

fasteignagjöldin innan þess ramma sem lögin heimila og það sama gildir um útsvarið.  

Í 65. gr. stjórnarskrárinnar segir að allir skuli jafnir að lögum og í 76. greininni segir að öllum 

skuli tryggður réttur til aðstoðar sem þess þurfa (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944,). 

Því hlutverki sinna sveitarfélögin með þeirri félagsþjónustu sem þau veita íbúum sínum. Þannig 

njóta allir sama réttar í sínu sveitarfélagi, en mikill munur er oft á milli sveitarfélaga. 

Báðir viðmælendur mínir voru sammála, þó af ólíkum ástæðum væri, um að algjör óþarfi væri 

að stofna til þriðja stjórnsýslustigsins. Haraldi fannst það óþarfi á þeirri forsendu að málum 

væri vel háttað eins og nú er. Hann er sáttur við samstarfið eins og það er. Birgi finnst 

yfirbyggingin vera alveg næg fyrir og bendir á að nær væri að fækka sveitarfélögum, jafnvel 

niður í eitt, þannig að landið verði allt eitt sveitarfélag, eða hámark tvö þar sem 

höfuðborgarsvæðið væri eitt sveitarfélag og allt utan höfuðborgarsvæðisins væri annað 

sveitarfélag. Hann er hlynntari því að nýta byggðasamlögin undir sameiginleg verkefni á 

sveitarstjórnarstiginu og hlutafélagaformið undir þröngt skilgreind sameiginleg verkefni. 

 Sameiginlegur rekstur 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman um að vera með sameiginlegan 

rekstur á nokkrum félögum í formi byggðasamlaga. Þannig eru Strætó, Sorpa og Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins rekin sem byggðasamlög. Sveitarfélögin hafa komið sér saman um 

hvernig skipta ber útgjöldum félaganna á milli sín og fer það eftir ákveðnum formúlum sem eru 

ekki eins á milli félaganna. Í Strætó er horft til leiðakerfisins, hversu margir kílómetrar eru eknir 

innan hvers sveitarfélags og búin til formúla sem skilgreinir hver hlutdeild hvers sveitarfélags 

fyrir sig eigi að vera í rekstrinum. Í Sorpu er skoðað hversu mikið magn sorps er hirt úr hverju 

sveitarfélagi fyrir sig og íbúafjölda hvers sveitarfélags. Þetta byggir á samkomulagi á milli 

sveitarfélaganna sem hafa komið sér saman um reikniformúlu til að finna út kostnað hvers og 

eins miðað við áætlaða notkun hvers sveitarfélags. 
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Að sögn Haraldar hefur þetta fyrirkomulag tekist vel og þó svo að deila megi um það hvort 

reikniformúlan sé 100% rétt á hverju ári skipti það í raun ekki máli þegar upp sé staðið. Þetta 

jafnist út til lengri tíma litið, þó svo að það geti hallað á eitthvert sveitarfélagið eitt árið. Hann 

telur að almennt sé mikil ánægja með þetta fyrirkomulag hjá sveitarfélögunum og að vel hafi 

tekist til. Birgir er sammála að því leiti að samstarfið hafi að mörgu leiti gengið vel, en bendir 

jafnframt á að sveitarfélögin eigi í margvíslegu samstarfi og þau hafi reynt að velja sér form 

eftir verkefnum. Hann telur að eingöngu eigi að vera með verkefni sem eru stjórnsýslulegs eðlis 

í byggðasamlögum, eins og t.a.m. almannavarnir og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Það séu 

verkefni sem eru vel afmörkuð og skilgreind í lögum. Einföld þjónustuverkefni eins og Strætó 

og Sorpa telur hann rétt að séu rekin sem hlutafélög sem haldi utan um reksturinn. Ástæðan sé 

sú að í byggðasamlögum sé ótakmörkuð ábyrgð, sem leiðir til þess að ef illa fer í rekstrinum þá 

sé hægt að ganga á hvaða sveitarfélag sem er til innheimtu skulda, en með því að hafa þetta í 

hlutafélagi þá beri hluthafar takmarkaða ábyrgð ef stjórnendur fara illa með fjármuni. Hann 

telur að sveitarfélög séu ekki nægilega vel upplýst um þetta og hefur áhyggjur af því að þetta 

geti reynst þeim þungbært. 

Að hafa rekstur Strætó og Sorpu í byggðasamlagi hefur komið í bakið á sveitarfélögunum. Á 

síðasta vetri kom í ljós að framkvæmdir við nýja sorphirðustöð í Álfsnesi fóru marga milljarða 

fram úr áætlun og mun sá kostnaður falla á sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og er ekki 

útséð með hvernig það mál endar allt saman. Rekstur Strætó hefur ekki heldur alltaf verið dans 

á rósum og hafa sveitarfélögin ítrekað þurft að hlaupa undir bagga í rekstrinum með auknum 

fjárframlögum.  

 Skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins 

Sveitarfélög fara sjálf með skipulagsvaldið innan síns sveitarfélags. Lengi vel var það þannig 

að hvert sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sá um skipulag á sínu landi, án tillits til þess sem 

önnur sveitarfélög voru að gera. Þau hafa ennþá aðal- og deiliskipulagsvaldið á sínum höndum 

en með nýjum skipulagslögum nr. 123/2010 varð sú breyting að sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu heyra undir svæðisskipulagsráð og eru með svæðisskipulagsstjóra sem sér 

um samhæfingu skipulagsmála á höfuðborgarsvæðinu (Skipulagslög nr. 123/2010). Í skýrslu 

SSH, Höfuðborgarsvæðið 2040, er fjallað um að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafi 

sameiginlega stefnu um heildarskipulag svæðisins, sem þau höfðu ekki áður. Þannig vinna þau 

saman að því að skipuleggja svæðið sem eitt búsetusvæði, sameiginleg útivistarsvæði og 

grunnkerfi (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu SSH, 2015). Árangursríkt samstarf 

leiðir til nánari samvinnu, hagræðingar, betri samgangna og leiðir til betri ákvarðanatöku 
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(Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu SSH, 2015, bls. 85). Aðkoma svæðis-

skipulagsstjóra hefur m.a. leitt þau saman að uppbyggingu Borgarlínu með því að taka frá svæði 

fyrir hana og þétta byggð markvisst í kringum stofnleiðir sem er eitt af meginmarkmiðunum 

sem fram koma í skýrslunni. 

Báðir viðmælendur mínir voru mjög ánægðir með nýja fyrirkomulagið og töldu það hafa breytt 

hlutunum til batnaðar. Haraldi finnst samvinna sveitarfélaganna hafa aukist síðasta áratuginn 

eða svo. Áður var þetta bara byggðasamlögin og einstaka verkefni en núna sé samtal 

sveitarfélaganna miklu nánara og meira en áður var. Hann sér fyrir sér að þetta þróist áfram í 

átt að meiri samvinnu en áður. Hann tók samt skýrt fram að þó svo að svæðisskipulagsnefndin 

geri skipulag fyrir höfuðborgarsvæðið og samræmi það þá sé það mikilvægt að aðal- og 

deiliskipulagsvaldið sé í viðkomandi sveitarfélagi. Annars sé alveg eins hægt að sameina þau 

öll og íbúarnir séu ekki að kalla eftir því. 

Birgir er mjög ánægður með skipan svæðisskipulagsstjóra og telur að skipan hans hafi skapað 

grundvöllinn að þeirri samvinnu sem nú er í gangi. Núna eru menn ásáttir um þróunina á 

höfuðborgarsvæðinu í heild sinni. Samgöngusamningurinn hefði að hans mati ekki náð fram 

nema vegna þessarar samvinnu sveitarfélaganna sem voru einhuga í samningum við ríkisvaldið. 

Þetta er mikil bragarbót frá þeirri samkeppni sem var á milli sveitarfélaganna á árunum fyrir 

hrun og hann þakkar það að stóru leyti þessari breytingu sem varð með skipan 

svæðisskipulagsstjóra.  

Í skýrslu SSH, Höfuðborgarsvæðið 2040, segir að veikleikar stjórnkerfisins endurspeglist í því 

að sveitarfélögin hafa sjálfsákvörðunarvald í sínum málum og SSH hefur ekkert formlegt vald, 

né er aðildarskylda að samtökunum. Stefnumörkun til lengri tíma hefur því átt erfitt uppdráttar 

vegna skorts á samvinnu og samhæfingu. Jafnframt vantar oft upp á stoð í fjárlagagerð (Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu SSH, 2015, bls. 22).  

 Samkeppnin 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa í gegnum árin átt í mikilli samkeppni innbyrðis. 

Þannig var lóðum úthlutað ókeypis til þess að fjölga íbúum og auka þannig skatttekjur. 

Jafnframt hafa þau reynt að laða til sín góð fyrirtæki sem gefa góðar tekjur með ívilnunum. 

Útsvarið er mismunandi á milli sveitarfélaga, sem getur leitt til þess að einstaklingar sem vilja 

greiða lægri skatta sækjast frekar í það að búa í þeim sveitarfélögum á meðan að önnur 

sveitarfélög leggja áherslu á góða þjónustu við fatlaða eða byggja upp gott félagslegt net fyrir 

íbúa.  
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Þetta getur leitt til óhagræðingar í uppbyggingu þegar allir eru að keppa við hvorn annan og 

leitt til ómarkvissrar uppbyggingar fyrir höfuðborgarsvæðið sem heild. Þannig getur 

samkeppnin leitt til óhagræðis þegar margir leggja áherslu á sama atriðið. Þetta getur leitt til 

þess að innviðauppbygging situr á hakanum, eins og gerðist með uppbyggingu 

samgöngumannvirkja og almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Annað dæmi sem 

mætti nefna í þessu samhengi er uppbygging hafnaraðstöðu og samgangna til og frá þeim. Þar 

voru Hafnarfjörður og Reykjavík á tímabili í samkeppni um uppbyggingu og byggðu upp mikla 

og dýra aðstöðu sem hefði kannski verið þjóðhagslega hagkvæmt að byggja upp á öðrum 

staðnum og skipuleggja góðar samgöngur út frá því. 

Viðmælendurnir höfðu mjög ólíka sýn á þennan þátt. Haraldur benti á að í því væru fólgin 

verðmæti að sveitarfélögin séu með sína eigin stefnu og geti þannig boðið fram þá þjónustu 

sem þau vilja bjóða upp á. Uppbygging hvers sveitarfélags verði þannig eins og hver annar 

samkeppnisrekstur þannig að sveitarfélögin geti skorið sig úr að einhverju leiti með sinni 

sérstöðu. Þannig sé það lífsnauðsynlegt og mjög gott fyrir íbúana og fyrirtækin að það sé 

samkeppni milli sveitarfélaganna, að hvert og eitt þeirra geti hlúð betur að sínu samfélagi 

fyrirtækjum og einstaklingum til hagsbóta. 

Birgir var á öndverðri skoðun og vildi sjá samræmdar reglur til að tryggja það að allir íbúar 

landsins sætu við sama borð hvað varðar gæði á opinberri þjónustu. Þannig væru allir með góða 

grunnskóla, góða félagsþjónustu og öll þessi grunnréttindi væru tryggð og greidd af 

sameiginlegum sjóðum. Hann vildi meina að þeir sem væru í verulegum fjárhagskröggum flyttu 

til Reykjavíkur af því að þar væri betri félagsleg úrræði, þ.m.t. fleiri félagslegar íbúðir. Jafnvel 

væri það þannig að sum sveitarfélög greiddu íbúum sínum flutningsstyrk til að flytja búferlum 

til Reykjavíkur og losna þannig við að bjóða upp á félagslegar íbúðir eða efla félagslega kerfið. 

Með því væri Reykjavíkurborg orðin einhvers konar félagsmiðstöð landsins. Þessi orð eru 

athyglisverð í ljósi ummæla Haraldar sem sagði að það væri ekkert óeðlilegt við að þessi 

(félagslega) þjónusta væri meiri í Reykjavík en annars staðar, hún væri jú höfuðborg. Jafnframt 

kom fram í máli Birgis það sjónarmið að kannski eru sveitarfélögin alltof mörg og réttast væri 

að sameina þau öll. Þannig myndu sparast stórar fjárhæðir í launakostnaði æðstu stjórnenda og 

yfirmanna. 

Í þessum kafla var farið yfir sveitarstjórnarstigið, hlutverk sveitarstjórna, áform um sameiningar 

og framtíðarverkefni þeirra. Farið var yfir helstu lög og reglur sem taka þarf mið af. Skoðuð var 

samvinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og rekstur sem þau reka saman í 

byggðasamlögum og hvernig hefur til tekist í þeim efnum. Farið var yfir skipulagsmál 
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höfuðborgarsvæðisins og hvaða breytingar urðu með tilkomu nýrra skipulagslaga og hlutverk 

svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins. Að lokum var skoðað hvernig sveitarfélögin eiga 

í samkeppni. Lýst var helstu sjónarmiðum viðmælenda í þessum málaflokkum og hvernig þeim 

finnst hafa tekist til. 
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7. Samanburður á milli sveitarfélaga 

Í þessum kafla verður farið yfir fjárhagslega aðstoð sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. 

Borið verður saman hvernig aðstoðinni er háttað, hvaða reglur gilda um aðstoð og hvaða 

fjárhæðir eru greiddar í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Jafnframt er gerð grein fyrir þeim 

mismunandi sjónarmiðum sem eru uppi um þær reglur sem gilda. 

Árið 1991 voru sett lög á Alþingi um félagslega þjónustu sveitarfélaga. Í 1. gr. laganna kemur 

fram að markmið þeirra sé að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúanna og bæta lífskjör 

þeirra sem standa höllum fæti (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991,). Jafnframt er 

lögð sú skylda á sveitarfélögin að þau setji sér reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar, 

sbr. 21. gr. laganna. Útfærslan er alfarið í höndum sveitarfélaganna og hvert fyrir sig setur sér 

eigin reglur. Þó er kveðið á um það í 7. gr. að þeim sé heimilt að hafa samráð sín á milli í þessum 

málaflokki. 

Í skýrslu starfshóps sem Félagsmálaráðuneytið skipaði til að fara yfir framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna er lagt til að breytingar verði gerðar á reglunum og þær 

samræmdar á milli sveitarfélaga. Lagt er til að aðstoðin taki mið af framfærslu og taki þannig 

mið af markmiði 1. gr. laganna sem er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa. Í því 

ljósi leggur starfshópurinn til að grunnfjárhæð framfærslu verði skilgreind og samræmd hjá 

öllum sveitarfélögum (Félagsmálaráðuneytið, 2019, bls. 7). 

Gerður er samanburður á upphæð fjárhagsstyrks til einstaklinga og sambúðarfólks eins og hann 

var á árinu 2019. Gerð er grein fyrir því hver fjárhagsstyrkurinn var að meðaltali á hvern íbúa 

til þess að auðvelda samanburðinn. Gerð er grein fyrir fjölda félagslegra íbúða í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig og hversu margar íbúðir þau eiga á hverja hundrað íbúa. Ekki er farið út í 

að gera samanburð á úthlutunarreglum, en þær eru ólíkar eftir sveitarfélögum, þó svo að í 

grunninn séu þær sambærilegar. Sama gilti um leiguverð félagslegs húsnæðis, erfitt er að bera 

saman ólíka hluti því leiguverð fer eftir margvíslegum þáttum. Samanburðinn sem gerður var 

má skoða á einfaldan hátt í töflum sem sjá má síðar í þessum kafla.  

 Reykjavík 

Fjárhagsstyrkur til einstaklinga var 201.268.- krónur á mánuði árið 2019 og sambúðarfólk eða 

hjón fengu 322.028.- krónur á mánuði (Félagsmálaráðuneytið, 2019, bls. 25). Fjárhagsaðstoð á 

hvern íbúa var 21 þúsund krónur á árinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, bls. 60). 
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Í árslok 2017 átti Reykjavíkurborg 2.513 leiguíbúðir, sem gerði 1,99 íbúð á hverja 100 íbúa 

(Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 7 & 11). Fjöldi umsókna á biðlista var 954 og 

meðalbiðtími var 38 mánuðir (Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 22). Í apríl 2021 eru 457 

umsóknir á biðlista eftir félagslegri íbúð í Reykjavík, sem er rúmlega helmings fækkun frá árinu 

2017 (Reykjavíkurborg, 2021).  

 Hafnarfjörður 

Í Hafnarfirði fær einstaklingur 185.000.- krónur á mánuði í framfærslustyrk og hjón og 

sambúðarfólk fær 296.000.- á mánuði (Félagsmálaráðuneytið, 2019, bls. 24).  Fjárhagsaðstoð á 

hvern íbúa var 7 þúsund krónur á árinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, bls. 60). 

Fjöldi leiguíbúða í sveitarfélaginu var 244 í árslok 2017, sem gerði 0,83 íbúðir á hverja 100 

íbúa (Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 10 & 11). Á biðlista voru 118 manns og 

meðalbiðtími var innan við mánuður (Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 22).  

 Garðabær 

Í Garðabæ fékk einstaklingur 191.015.- krónur á mánuði í framfærslustyrk og hjón og 

sambúðarfólk 305.623.- krónur á mánuði á árinu 2019 (Félagsmálaráðuneytið, 2019, bls. 24). 

Fjárhagsaðstoð á hvern íbúa var 4 þúsund á árinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, bls. 

60). 

Í árslok 2017 átti Garðabær 29 félagslegar íbúðir, en það gerir 0,18 íbúðir á hverja 100 íbúa 

sveitarfélagsins (Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 10 & 11). Þetta er lægsta hlutfall 

félagslegra íbúða hjá sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. Fjöldi á biðlista var 24 og 

meðalbiðtími 20 mánuðir (Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 22). 

 Kópavogur 

Í Kópavogi fékk einstaklingur 186.764.- krónur á mánuði í fjárhagsstyrk og sambúðarfólk 

298.822.- krónur á árinu 2019 (Félagsmálaráðuneytið, 2019, bls. 24). Fjárhagsaðstoð á hvern 

íbúa var 8 þúsund á árinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, bls. 60).  

Fjöldi félagslegra íbúða var 470 í árslok 2017 sem gerði 1,31 á hverja 100 íbúa (Varasjóður 

húsnæðismála, 2017, bls. 10 & 11). Fjöldi á biðlista var 117 og meðalbiðtími var 29 mánuðir 

(Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 22). Í árslok 2019 var svipaður fjöldi á biðlista, eða 126 

og 55 íbúðum var úthlutað á árinu.  
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 Mosfellsbær 

Í Mosfellsbæ fékk einstaklingur 182.750.- krónur á mánuði í fjárhagsstyrk og sambúðarfólk 

292.401.- krónur á á mánuði árið 2019 (Félagsmálaráðuneytið, 2019, bls. 24). Fjárhagsaðstoð 

á hvern íbúa var 5 þúsund á árinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, bls. 60). 

Fjöldi félagslegra íbúða var 31 sem gerði 0,29 íbúðir á hverja 100 íbúa (Varasjóður 

húsnæðismála, 2017, bls. 10 & 11). Fjöldi á biðlista var 21 og meðalbiðtími 17 mánuðir 

(Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 22).  

 Seltjarnarnes 

Á Seltjarnarnesi fékk einstaklingur 177.600.- krónur á mánuði í fjárhagsstyrk og sambúðarfólk 

284.160.- krónur á mánuði árið 2019. Fjárhagsaðstoð á hvern íbúa var 3 þúsund á árinu 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, bls. 60). 

Fjöldi félagslegra íbúða var 16 sem gerði 0,29 íbúðir á hverja 100 íbúa (Varasjóður 

húsnæðismála, 2017, bls. 10 & 11). Fjöldi á biðlista var 7 og meðalbiðtími var 18 mánuðir 

(Varasjóður húsnæðismála, 2017, bls. 22). 

 Samanburður í máli og myndum 

Við samanburð á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna kemur í ljós að miklu munar í fjárhagsaðstoð 

þeirra. Fjárhagsaðstoðin er hæst í Reykjavík hvort sem horft er til einstaklinga eða 

sambúðarfólks. Munurinn er ekki mikill í krónum talið, en fyrir einstaklinga sem þurfa að lifa 

á lágri framfærslu á mánuði þá má segja að hver króna skipti máli og muni miklu fyrir þá sem 

þiggja aðstoðina. Einstaklingur fær 23.668.- krónum meira í fjárhagsaðstoð hjá 

Reykjavíkurborg en hjá Seltjarnarnesi sem er með lægstu bæturnar. Hjá sambúðarfólki er  

Tafla 1. Samanburður á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Sveitarfélag 
Fjárhagsstyrkur 

einstaklinga 

Fjárhagsstyrkur 

sambúðarfólks 

Fjárhagsaðstoð 

pr. íbúa í þús. 

kr. 

Reykjavík 201.268 322.028 21 

Kópavogur 186.764 298.822 8 

Hafnarfjörður 185.000 296.000 7 

Mosfellsbær 182.750 292.401 5 

Garðabær 191.015 305.623 4 

Seltjarnarnes 177.600 284.160 3 
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munurinn 37.868.- og aftur er Reykjavíkurborg með hæsta stuðninginn og Seltjarnarnesið 

lægsta.  

Fjárhagsaðstoð á hvern íbúa er reiknuð þannig að heildarfjárhæðinni sem fer í fjárhagsaðstoð 

er deilt með fjölda íbúa í viðkomandi sveitarfélagi og þannig fengið meðaltal á íbúa sem gerir 

samanburðinn einfaldari. Rétt er að taka það fram að ýmsar breytur geta haft áhrif á þetta, eins 

og félagslegur bakgrunnur og mismunandi reglur og upphæðir bóta. Þegar fjárhagsaðstoðin er 

reiknuð á hvern íbúa sveitarfélagsins þá sjáum við athyglisverða niðurstöðu. Reykjavík er að 

greiða að meðaltali 21 þúsund krónur á íbúa, næsta sveitarfélag er Kópavogur með 7 þúsund 

krónur og áfram er Seltjarnarnes lægst með 3 þúsund krónur á hvern íbúa. Munurinn er 300-

600% og ólíklegt að það skýrist eingöngu með félagslegum þáttum. 

Reykjavíkurborg á langt mest allra sveitarfélaga af félagslegu leiguhúsnæði. Samkvæmt 

rannsókn sem Varasjóður húsnæðismála gerði árið 2017 eru 76% félagslegra leiguíbúða á 

höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík, eða 2.513 talsins af 3.303 íbúðum. Fæstar íbúðir eru á 

Seltjarnarnesi, eða 16 talsins. Í töflu 2 má sjá hversu margar íbúðir eru per 1000 íbúa. Þar má 

sjá að Reykjavík sker sig úr með tæplega tvær félagslegar leiguíbúðir á hverja hundrað íbúa. 

Sveitarfélag 
Félagslegt 

húsnæði 

Fjöldi 

íbúða pr. 

100 íbúa 

Reykjavík 2.513 1,99 

Kópavogur 470 1,31 

Hafnarfjörður 244 0,83 

Seltjarnarnes 16 0,35 

Mosfellsbær 31 0,29 

Garðabær 29 0,18 

Tafla 2. Samanburður á félagslegu húsnæði í árslok 2017. 

Kópavogur kemur þar skammt á eftir með 1,31 íbúð. Hafnarfjörður er svo með 0,63 íbúðir, en 

Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Garðabær reka síðan lestina með 0,18-0,35 íbúðir á hverja 100 

íbúa (Varasjóður húsnæðismála, 2017). 

Í þessum kafla var gerður einfaldur samanburður á fjárhagslegri aðstoð sveitarfélaga til þeirra 

sem þurfa á slíkri þjónustu að halda. Jafnframt var gerður samanburður á fjölda félagslegra 

leiguíbúða sem sveitarfélögin hafa yfir að ráða og leigja áfram til þeirra sem uppfylla skilyrði 

til að fá úthlutað félagslegu húsnæði. Hérna koma fram athyglisverðar niðurstöður sem verður 

lagt út af í lokin. 
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8. Samanburður á útsvari sveitarfélaga 

Í þessum kafla er farið yfir útsvarstekjur sveitarfélaganna og gerður samanburður á milli þeirra. 

Sýndir eru útreikningar miðað við meðallaun einstaklings árið 2019. 

Aðaltekjustofn allra sveitarfélaga á landinu byggist á útsvarstekjum. Þær eru hluti af 

staðgreiðsluskatti launa sem reiknast af launatekjum. Á samanburðarárinu 2019 var staðgreiðsla 

tekjuskatts 36,94% af tekjum að 927.087.- en 46,24% af tekjum þar yfir. Þetta byggir á 1. mgr. 

66. gr. laga um tekjuskatt (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003.). Tekjuskattinum er skipt á milli 

ríkisins og sveitarfélaga og hlutur ríkisins var 22,5% árið 2019. Útsvar sveitarfélaga getur verið 

að lágmarki 12,44% en 14,52% að hámarki (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Í töflu 3 má 

sjá útsvarsprósentu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík er eina sveitarfélagið á 

höfuðborgarsvæðinu sem fullnýtir útsvarið 14,52%. Garðabær og Seltjarnarnes skera sig úr með 

13,7% útsvar. Sjá töflu 3. 

Reykjavík 14,52% 

Hafnarfjörður 14,48% 

Kópavogur 14,48% 

Mosfellsbær 14,48% 

Garðabær 13,70% 

Seltjarnarnes 13,70% 

Tafla 3. Útsvarsprósenta sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Með einföldum útreikningi kemur í ljós að einstaklingar sem búa í Reykjavík eru að greiða 

0,82% hærri tekjuskatt en íbúar sem búsettir eru í Garðabæ eða á Seltjarnarnesi.  

Árið 2019 voru meðalheildartekjur á einstakling 573 þúsund krónur samkvæmt tölum 

Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2021a). Í töflu 4 hér að neðan er reiknað einfalt dæmi miðað 

við meðallaun ársins. Fjögur prósent iðgjald í lífeyrissjóð er frádráttarbært frá skattstofni þannig 

að 22.920 dragast frá tekjum og þá er fundinn skattstofn tekna sem er þá 550.080.-. Í reiknvél 

ríkisskattstjóra á vef rsk.is miðar reiknivélin við meðalútsvar á landinu sem er 14,44% og er 

þeirri tölu leyft að fljóta með í samanburðinum til að sýna hvernig meðal Íslendingurinn lítur 

út í samanburði við íbúa í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. 

Taflan er sett upp þannig að sýnd er skattprósenta hvers sveitarfélags fyrir sig sundurliðuð og 

svo samtalan sem skatturinn er reiknaður út frá í næsta dálki. Persónuafslátturinn er sá sami hjá 
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öllum og kemur hann til lækkunar á skattgreiðslum. Í þessum einfalda útreikningi er ekki gert 

ráð fyrir greiðslu í séreignasparnað né greiðslu stéttarfélagsgjalds. Í aftasta reitnum má sjá 

útborguð laun eftir sveitarfélögum miðað við gefnar forsendur.  

Mánaðarlaun  573.000   

Lífeyrissjóðsiðgjald 4%  22.920   

Skattstofn  550.080   

 

Nafn sveitarfélags, sundurliðun á 

tekjuskatti. Hlutur ríkis + 

sveitarfélags 
Tekjuskatts 

prósenta 

Reiknaður 

tekjuskattur 

Persónu-

afsláttur 

Útborguð 

laun 

 

Meðalútsvar 22,50+14,44  36,94% 203.200 56.447 403.327 

Reykjavík 22,50+14,52 37,02% 203.640 56.447 402.887 

Mosfellsbær & Kópavogur 

22,50+14,44 36,98% 203.420 56.447 403.107 

Seltjarnarnes og Garðabær 

22,50+13,70 36,20% 199.129 56.447 407.398 

Lágmarksútsvar 22,50+12,44 34,94% 192.198 56.447 414.329 

Tafla 4. Útreikningur launa m.v. mismunandi útsvar sveitarfélaga 

Í töflunni hér að ofan sést að einstaklingur búsettur í Reykjavík fær 4.511.- krónum minna 

útborgað í hverjum mánuði en einstaklingur sem býr í Garðabæ eða Seltjarnarnesi. Uppreiknað 

gerir þetta 54.132.- krónur á ári. Ef við berum saman hámarks- og lágmarksútsvarsgreiðendur 

þá munar 137.304.- krónum á ári. Fjögur sveitarfélög á Íslandi innheimta 12,44% útsvar. 

Á þessu dæmi má sjá að ansi miklu getur munað fyrir tekjuháa einstaklinga að búa í sveitarfélagi 

þar sem útsvarsgreiðslur er lægri.  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir reglur sem gilda um tekjuskatt. Gerð er grein fyrir 

mismuninum á útsvari sveitarfélaga og sýndir útreikningar miðað við meðaltekjur einstaklings 

árið 2019. 



 

26 
 

9. Hugleiðingar höfundar 

Í þessum kafla dregur höfundur ályktanir út frá þeim heimildum og upplýsingum sem hefur 

verið fjallað um í fyrri köflum. Hver kafli er tekinn fyrir og reynt er að tengja saman og túlka 

heimildir og draga ályktanir út frá þeim eins og þær koma fram í hverjum kafla fyrir sig. 

 Sameining sveitarfélaga 

Fyrir Alþingi liggur frumvarp sem mun leiða til fækkunar sveitarfélaga í landinu ef það verður 

samþykkt í óbreyttri mynd. Mikil andstaða er við frumvarpið hjá fjölmörgum sveitarfélögum 

og mörg ólík sjónarmið koma fram. Minnstu sveitarfélögin eru oft á tíðum á móti vegna þess 

að það þvingvar þau til sameiningar við önnur sveitarfélög sem þau telja sig ekki eiga mikla 

samleið með. Þar getur margt komið til, m.a. að þau eru með mismunandi áherslur í sínum 

rekstri, þau standa misvel fjárhagslega, hræðsla við að þeirra sjónarmið verði útundan og 

hagsmunir stærra sveitarfélagsins verði ráðandi.  

Í frumvarpinu er ekki tekið á stærsta vandamálinu, sem væri sameining sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Æskilegt er að við lágmarks stærð sveitarfélaga verði ekki einungis horft 

til íbúafjölda, heldur einnig landfræðilegrar stöðu og sameiginlegra hagsmuna að öðru leiti. 

Þetta er flókið mál og erfitt að ná samstöðu um breytingar því sveitarfélögin telja sig hafa ólíka 

hagsmuni að verja.  

Með sameiningu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu má ætla að hægt sé að spara gríðarlegar 

fjárhæðir sem felst í minni yfirbyggingu stjórnkerfisins. Öll sex sveitarfélögin eru með 

bæjarstjóra á háum launum, fjölda sveitarstjórnarmanna, yfirmenn yfir öllum sviðum og 

deildum sem væri hægt að sameina undir eina yfirstjórn og svona mætti lengi telja. Það er alla 

vega ljóst að tækifærin sem felast í sameiningu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru margfalt 

meiri en nokkurn tíma úti á landi, þó svo að hvort tveggja mætti rökstyðja.  

En hvað er það sem stendur í veginum fyrir sameiningum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu? 

Við því er ekkert einhlítt svar. Þó má leiða að því líkur að þar vegi þungt að stjórnendur vilja 

ekki sameiningar af því að breytingar kalla á óvissu og einhverjir koma til með að missa það 

sem þeir hafa. Algengt er að breytingar mæti andstöðu vegna þessa, sem er mjög skiljanleg 

afstaða. Stjórnmálin eru ekkert að auðvelda sameiningar þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er með 

meirihluta í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, nema Reykjavík, og það getur valdið 

hræðslu við að missa ákveðin völd sem menn telja sig hafa. Sama gæti átt við um flokkana í 

Reykjavík, að þeir óttist við að missa sín völd við sameiningu við bæjarfélög þar sem 
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Sjálfstæðisflokkurinn er sterkur. Í einhverjum tilfellum getur verið um gamlan hrepparíg að 

ræða, en líklegt verður þó að teljast að það sé liðin tíð.   

 Íbúalýðræði 

Margir hafa áhyggjur af lýðræðinu í samfélaginu í dag. Fulltrúalýðræði sem kýs sér fulltrúa á 

fjögurra ára fresti er ekki fullkomið kerfi. Þegar bætist ofan á það að kjörnir fulltrúar í 

sveitarstjórnum framselja vald sitt til embættismanna, byggðasamlaga og hlutafélaga í 

sameiginlegri eigu sveitarfélaga þá er ekki nema von að sumir hafi áhyggjur af þróun 

lýðræðisins. Í heiminum öllum er mikil lýðræðisvakning og krafa um það að einstaklingar hafi 

meiri aðkomu að ákvarðanatöku, sérstaklega í stórum málum. Til að mynda sjáum við kröfur 

þess efnis að tiltekin prósenta kjósenda geti kallað fram bindandi atkvæðagreiðslur um ákveðin 

mál. Ekki hefur verið mikið gert af þessu hér á landi, sérstaklega ekki á sveitarstjórnarstiginu.  

Á höfuðborgarsvæðinu hafa sum sveitarfélög verið að bjóða upp á kosningar eða 

skoðanakannanir eins og Mín Reykjavík er dæmi um - þar sem íbúum gefst kostur á því að 

koma fram með hugmyndir að verkefnum sem þeir telja að myndu bæta hverfin þeirra. Sérstök 

nefnd velur svo úr bestu hugmyndirnar og íbúar fá að kjósa á milli þeirra hugmynda í sínu 

hverfi. Þannig fá þeir tækifæri til að hafa áhrif á nærumhverfi sitt. Kosningaþátttaka í þessu 

verkefni hefur ekki verið neitt sérstaklega góð, en hefur þó verið á uppleið undanfarin ár. Þetta 

er ágætis viðleitni til að auka áhuga íbúa á hverfinu sínu og vonandi heldur þátttakan áfram að 

aukast.  

Sama má segja um heimastjórnartilraunina á Austfjörðum. Að skipta staðbundnum svæðum 

upp í heimastjórnir og gefa þeim ákveðið vald er athyglisverð hugmynd sem væri hægt að 

útfæra í sveitarfélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu. Með því gæti skapast sátt um sameiningar 

á svæðinu. 

Mikilvægt er að tengja þetta við þingsályktun 80/150 þar sem markmiðið er að auka 

lýðræðislega þátttöku íbúa. Kjörsókn ein og sér á ekki að vera eini mælikvarðinn á lýðræðislega 

þátttöku. Virkni íbúa í sínu nærumhverfi er einnig góður mælikvarði. Mín Reykjavík er góð 

leið og vel mælanleg. Tilraunin með heimastjórnir fyrir austan er athyglisverð og verður 

fróðlegt að sjá hvernig hún reynist. Nauðsynlegt er að auka samráð við íbúa og fá þá til að taka 

virkan þátt í að móta samfélagið sem þeir búa í. Það er best gert með valdeflingu. Með því að 

hleypa íbúum að borðinu og veita þeim þátttökurétt í ákvarðantöku má bæta lýðræðið og virkja 

einstaklinga til þátttöku í nærsamfélagi sínu. 
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Framfarir í tækni eru miklar á þeirri upplýsingaöld sem við lifum á. Mikilvægt er að fylgjast 

vel með þeirri framþróun og þeim möguleikum sem tækniöldin býður okkur upp á. Mín 

Reykjavík er t.d. kosning sem fer fram í gegnum netið með rafrænum skilríkjum. Þannig er 

hægt að nýta tæknina til aukinna samskipta og finna nýjar boðleiðir til að nálgast íbúa og fá þá 

til að taka þátt. Við búum á tækniöld og þurfum að vera opin fyrir því að taka tækninni opnum 

örmum og þora að nýta hana. 

 Sveitarstjórnarstigið 

Í dag eru tvö stjórnsýslustig á Íslandi, ríkisvaldið og svo sveitarstjórnarstigið. Áður en ég lagði 

upp í þessa vegferð þá var ég mjög spenntur fyrir þeirri hugmynd að taka upp þriðja 

stjórnsýslustigið og þeim möguleikum sem það býður upp á. Þar horfði ég fyrst og fremst til 

þess að það gæti tekið að sér stærri verkefni og samræmt stefnuna í stórum málaflokkum eins 

og skólakerfinu, málefnum fatlaðra, sorphirðu- og samgöngumálum. Jafnframt hefur umræðan 

í samfélaginu verið á þann veg að færa fleiri og stærri málaflokka yfir til sveitarfélaganna, s.s. 

málefni framhaldsskóla og hjúkrunarheimila. Í dag er það þannig að margir aðilar eru að sinna 

þessum málum, hver í sínu horni.  

Lítil og meðalstór sveitarfélög eru misvel undir það búin að taka að sér stóra og flókna 

málaflokka. Því eru þær sameiningartillögur sveitarfélaga sem liggja fyrir af hinu góða, en til 

stendur að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga verði 250 manns árið 2022 og 1.000 manns fyrir 

árið 2026. Það mætti alvarlega hugsa til þess hvort ekki sé ástæða til þess að hækka það lágmark 

enn frekar og miða jafnvel við fimm þúsund, eins og Birgir minntist á. Íbúafjöldi getur ekki 

verið eini mælikvarðinn á sameiningu sveitarfélaga. Samgöngur eru mikilvægar og erfitt getur 

reynst að sameina sveitarfélög ef samgöngur innan þeirra eru takmarkaðar yfir vetrartímann. 

Þannig sýnir reynslan okkur að þar sem samgöngur hafa verið bættar hafa sveitarfélög 

sameinast, eins og á Siglufirði og Ólafsfirði. Þar sem samgöngur eru góðar innan svæðis væri 

hægt að hafa lágmarkið miðað við stærð sveitarfélags í ferkílómetrum. Þannig væri hægt að 

þvingva fram sameiningar sveitarfélaga á höfuðborgarasvæðinu á sama hátt og sveitarfélög eru 

þvinguð til sameininga með lágmarksfjölda íbúa. Þannig væri  horft til landfræðilegrar stöðu 

og hversu langan tíma tekur að fara á milli staða. Með sameiningum  og hagræðingum tekst að 

byggja upp þekkingu innan sveitarfélaga og ná fram aukinni hagkvæmni í rekstri, bæði á 

landsbyggðinni sem og á höfuðborgarsvæðinu.  

Aukin áhersla á sameiningu sveitarfélaga tengist þeirri umræðu að færa stærri og flóknari 

verkefna til sveitarfélaga. Með tilfærslu stærri verkefna þá eykst þörfin fyrir meiri sérhæfingu 
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og fyrir starfsfólk með mikla þekkingu og sérfræðimenntun. Það gleymist hins vegar að 

flutningi verkefna þarf að fylgja fjármagn frá ríkisvaldinu. Flutningur þjónustu við fatlaða til 

sveitarfélaga hefur t.d. ekki gengið sem skyldi vegna ágreinings um hvort nægjanlegt fjármagn 

fylgi flutningnum yfir. Uppsögn Hafnar í Hornafirði á þjónustusamningi við ríkið um rekstur 

hjúkrunarheimilis er annað dæmi. Þetta þarf að haldast í hendur. 

Sameiningar af þessari stærðargráðu myndu jafnframt leiða til þess að þörfin fyrir rekstur 

byggðasamlaga myndi minnka og jafnvel detta alveg upp fyrir. Verkefnin sem þau stunda í dag 

í þessu formi yrðu þá rekin sem hlutafélag eða sameignarfélag, eftir því hvaða form hentar best 

í hverju tilfelli. Með þessu fengist betri yfirsýn yfir reksturinn sem lyti einni sameiginlegri 

yfirstjórn og yrði þannig markvissari og árangursríkari til lengri tíma litið. 

Viðmælendur mínir voru báðir sammála því að algjör óþarfi væri að taka upp þriðja 

stjórnsýslustigið og það væri bara til að auka kostnað og flækja málin enn frekar. Nær væri að 

styrkja undirstöður sveitarfélaganna með sameiningum og gera þau þannig betur í stakk búinn 

til að takast á við stærri og flóknari verkefni. Haraldur var þó algjörlega á móti sameiningum 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Á Austurlandi er tilraun í gangi þar sem minni sveitarfélög fengu að kjósa heimastjórnir í kjölfar 

sameininga sveitarfélaga þar. Með því að taka upp það fyrirkomulag er kominn vísir að þriðja 

stjórnsýslustiginu þar sem valdið til ákvarðanatöku er fært nær einstaklingunum. Þannig takast 

á mismunandi sjónarmið um stærðarhagkvæmni og aukið lýðræði. En með tilrauninni fyrir 

austan er reynt að ná fram báðum kostum, aukinni stærðarhagkvæmni og meira lýðræði og vald 

til ákvarðanatöku færð nær fólkinu. 

 Sameiginlegur rekstur 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu standa í margvíslegum sameiginlegum rekstri í dag. Þau 

vinna saman í þessum málum af því að þau gera sér grein fyrir því að í því felst ákveðin 

hagræðing sem allir njóta góðs af. Hægt er að ná fram aukinni hagræðingu með því auka 

samvinnu á fleiri sviðum. Þau hafa komið sér saman um formúlur til að reikna hvernig beri að 

skipta kostnaðinum á milli sín í samræmi við notkun hvers sveitarfélags. Þetta er skynsamleg 

aðferðafræði og skiptir þá ekki öllu máli hvort skiptingin sé 100% rétt eður ei.   

Í máli Birgis kom það fram að hann hafði áhyggjur af þessu rekstrarformi, byggðasamlögunum, 

og vildi frekar að reksturinn færi fram í hlutafélagaformi þar sem áhætta sveitarfélaganna 

(eigenda) er takmörkuð við hlutafé sem lagt er fram. Eins og byggðasamlögin eru rekin í dag 

þá getur lánadrottinn gengið á hvern sem er af eigendunum og rukkað hann um alla skuldina ef 
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illa fer í rekstrinum. Þess vegna er auðvelt að taka undir það sjónarmið að ekki sé rétt að öll 

sveitarfélögin beri ótakmarkaða ábyrgð á rekstrinum og finna þarf hentugra rekstrarform að því 

leiti.  

Á hinn bóginn má velta upp þeirri spurningu hvort það sé siðferðislega rétt að vera með 

opinberan rekstur í hlutafélagi og láta lánadrottna og viðskiptavini taka skellinn ef félagið fer í 

þrot. Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að gera fjárhagsáætlanir og fylgja því eftir að farið sé eftir 

þeim. Þá þarf að passa upp á að ekki sé offramboð af opinberri þjónustu því það er ekki 

þjóðhagslega hagkvæmt. Samt sem áður þurfa kjörnir fulltrúar að sjá til þess að fjárhagsáætlanir 

séu ekki of þröngar þannig að ekki sé hægt að veita þá þjónustu sem til er ætlast. Þetta vandamál 

endurspeglast oft í rekstri Strætó og Sorpu þar sem kjörnir fulltrúar gera áætlanir sem 

hlutafélagaformið getur ekki leyst nema betra skipulag komi til sem skilgreini nákvæmlega 

hvaða þjónustu á að veita og hvaða verð skal koma í staðinn. Með tilfærslu rekstursins úr 

byggðasamlagi í hlutafélagaformið þyrfti að vera til nákvæmlega skilgreindur samningur á 

þjónustu sem veitt er og greiðslu sem kæmi í staðinn. Þá væri ábyrgðin á rekstinum í höndum 

stjórnenda félagsins. 

Heimilt er að stofna opinber hlutafélög (ohf) og gilda um þau sambærileg lög og um almenn 

hlutafélög. Á því er ákveðinn annmarki sem snýr að takmarkaðri ábyrgð hluthafa, 

stjórnsýslulög gilda ekki um þau og starfsmenn félagsins njóta ekki réttindi opinberra 

starfsmanna. Því þyrfti að hafa sérlög um opinber hlutafélög sem tæki á þessum málum til  að 

tryggja sátt um rekstur slíkra félaga og vernda réttindi starfsmanna og rétt almennings til að fá 

upplýsingar í samræmi við stjórnsýslulög. Þá væri rétt að takmarka ábyrgð sveitarfélaganna af 

rekstrinum við eignarhluta þeirra, þannig væri áfram ótakmörkuð ábyrgð af skuldbindingum 

félagsins, en hvert og eitt sveitarfélag bæri ábyrgð á sínum hluta í samræmi við eignarhluta sinn 

í félaginu. 

 Skipulagsmálin 

Skipaður var sérstakur svæðisskipulagsstjóri fyrir höfuðborgarsvæðið í kjölfar nýrra 

skipulagslaga árið 2010. Undir hann heyrir samhæfing skipulagsmála í samráði við 

sveitarstjórnir á svæðinu. Með því var stigið mikið framfaraskref í skipulagsmálum 

höfuðborgarsvæðisins. Þetta hefur leitt til markvissari uppbyggingar og mun til lengri tíma leiða 

til betra heildarskipulags. 

Uppbygging Borgarlínu og samgöngusáttmálans á höfuðborgarsvæðinu er gott dæmi um hversu 

vel hefur tekist í skipulagsmálum. Uppbygging nýrra hverfa tekur mið af þróun samgangna sem 
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ætti ef allt gengur upp að leiða til betri nýtingar á almannasamgöngum, styttri ferðatíma innan 

svæðisins og þar af leiðandi minni mengunar. Með uppbyggingu hjólreiðastíga, gönguleiða og 

grænna svæða þvert á bæjarmörk aukast lífsgæði íbúa á öllu svæðinu. 

Það að sveitarfélögin hætta að hugsa eingöngu um hagsmuni eigins sveitarfélags og hugsa 

frekar um sameiginlega hagsmuni þá bætum við hagsmuni heildarinnar. Það er t.a.m. miklir 

hagsmunir fyrir íbúa Mosfellsbæjar og Hafnarfjarðar að samgöngur innan alls svæðisins séu 

góðar og hægt sé að stytta ferðatímann með góðum almenningssamgöngum. Íbúar á þessum 

svæðum lenda oft í miklum umferðatöfum á morgnana og síðdegis ef þeir vinna eða sækja skóla 

til Reykjavíkur. Þannig er æskilegt að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu haldi áfram að 

vinna saman að skipulagsmálum og horfi til lengri tíma í senn en áður hefur verið gert. Í því 

samhengi er nauðsynlegt að horfa til þeirra tæknibreytinga sem verða í framtíðinni, spá um 

íbúaþróun á svæðinu og kannski ekki síst til umhverfismála og hvað hægt er að gera til að 

sporna við loftslagsvandanum sem við stöndum frammi fyrir.  

 Samkeppni á milli sveitarfélaga  

Í dag er mikil samkeppni á milli sveitarfélaga í fjölmörgum málaflokkum. Virðist mér eins og 

sú samkeppni sé að stóru leyti háð eftir stjórnmálaskoðunum þeirra meirihluta sem ráða ríkjum 

í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Segja má að tvö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu skeri sig úr, 

Seltjarnarnes og Garðabær. Þessum sveitarfélögum hefur verið stjórnað af Sjálfstæðisflokknum 

svo lengi sem elstu menn muna, sem endurspeglast í því hvernig þau eru rekin. Í þessum 

sveitarfélögum hefur verið lögð áherslu á að hafa lægra útsvar og minni áhersla lögð á 

félagslega þætti. Jafnframt er rétt að nefna það að þessir bæir eru einhvers konar úthverfi og 

svefnbæir.  

Haraldur kom inná það í sínu máli að hann teldi nauðsynlegt að samkeppni ætti sér stað á milli 

sveitarfélaga. Samkeppni virkaði sem hvati fyrir sveitarfélögin að gera betur til að laða til sín 

fólk og fyrirtæki. Hann vildi ekki meina að hans sveitarfélag væri eftirbátur Reykjavíkur í 

málefnum fatlaðra og húsnæðismálum og sagði að þar væru meiri hindranir að fá þjónustu en í 

Mosfellsbæ. Birgir hafði miklar áhyggjur af þessum mismun sem er á milli sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann benti á að þeir sem eru í verulegum fjárhagsáhyggjum leituðu til 

Reykjavíkur af því að þar er langmestu fjárhagsaðstoðina að fá. Þetta leiðir til þess að 

Reykjavíkurborg er orðin eins konar félagsmiðstöð landsins. Þess vegna lagði hann mikla 

áherslu á það að samfélagsleg þjónusta verði að vera samræmd, fjármögnuð af sameiginlegum 

sjóðum þar sem allir fái jafnmikið.  
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Jafnframt er í Garðabæ og á Seltjarnarnesi minni áhersla lögð á félags vandamál, lítið er um 

félagslegt leiguhúsnæði og fjárhagslegur stuðningur við efnaminni er minni en til að mynda í 

Reykjavík. Fjárhagsstuðningur við efnaminni einstaklinga í þessum sveitarfélögum er lægri en 

gengur og gerist og félagslegt húsnæði af skornum skammti. Þetta leiðir til þess að einstaklingar 

sem þurfa á aðstoð að halda, hvort heldur fjárhagsaðstoð eða húsnæði, hljóta að skoða þann 

möguleika að flytja í annað sveitarfélag þar sem er meiri hjálp að fá og auðveldara að framfleyta 

sér til lengri tíma litið.  

Garðabær og Seltjarnarnes skera sig úr þegar kemur að útsvari og eru með það í 13,7%, en hvað 

hin sveitarfélögin varðar þá er lítill munur á útsvari þeirra. Reykjavík er að nýta sér hámarks 

útsvarið, sem er 14,52% af tekjum á meðan Kópavogur, Mosfellsbær og Hafnarfjörður eru með 

útsvarið í 14,48%. Segja má að lækkunin sé meira táknræn en raunveruleg og til þess gerð að 

geta sagt fyrir kosningar að þeir séu ekki að fullnýta útsvarið.  

Þegar kemur að fjárhagsaðstoð og húsnæðisstuðningi þá stendur Reykjavíkurborg hinum 

sveitarfélögunum mun framar. Þetta getur verið hættuleg þróun og skekkt framtíðar-

uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur nú þegar leitt til þess að einstaklingar og 

fjölskyldur sem þurfa á aðstoð að halda flytja frekar til Reykjavíkur þar sem meiri aðstoð er í 

boði. Það getur svo leitt til þess að meðaltekjur á íbúa í Reykjavík verða lægri en meðaltekjur 

á íbúa í nágrannasveitarfélögunum, sem aftur leiðir til þess að samkeppnishæfni Reykjavíkur-

borgar til að standa undir félagslegri uppbyggingu til framtíðar skerðist.  

Eins og kemur fram í 78. gr. stjórnarskrárinnar þá skulu tekjustofnar sveitarfélaga ákvarðaðir í 

lögum. Í dag kemur stærsti hluti þeirra í gegnum útsvarstekjur einstaklinga sem eru reiknaðar 

af launatekjum. Þeim er frjálst að ákveða útsvarið innan ákveðinna marka sem eru frá 12,44%-

14,52%. Fjögur sveitarfélög eru með lægsta útsvar í dag. Í þeim sveitarfélögum eru 

einstaklingar að greiða lægri tekjuskatt af sínum launum en íbúar annarra sveitarfélaga og er 

munurinn 2,08% af launum, að frádregnum persónuafslætti. Í þessu felst ójöfnuður eftir búsetu 

og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Þau fjögur sveitarfélög sem hafa lágmarks útsvar hafa 

annað hvort miklar tekjur af stóriðju eða mikilli sumarhúsabyggð. Á höfuðborgarsvæðinu hafa 

Garðabær og Seltjarnarnes umtalsvert lægra útsvar en nágrannasveitarfélögin. Leiða má að því 

líkur að lægra útsvar laði til sín tekjuhærra fólk og í tölum Hagstofunnar má sjá að meðaltekjur 

einstaklinga í þessum sveitarfélögum eru hærri en í nágrannasveitarfélögunum. Jafnframt má 

velta því fyrir sér hvort það sé sanngjarnt að einstaklingar greiði misháan tekjuskatt eftir búsetu. 

Þetta býður upp á þann möguleika að einstaklingar flytji lögheimili sitt í sveitarfélög þar sem 

þeir hafa ekki búsetu, til þess eins að borga lægri skatta. Slíkt myndi á endanum leiða til enn 
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meiri ójöfnuðar og er ekki jákvætt frá samkeppnissjónarmiði. Það er réttlætismál fyrir alla 

landsmenn og jafnframt nauðsynlegt til þess að ná fram jöfnuði þannig að það sama gangi yfir 

alla.  

Í 65. gr. stjórnarskrárinnar segir að allir skuli vera jafnir að lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til m.a. efnahags og stöðu þeirra að öðru leiti. Það má velta því fyrir sér hvort að mismunun 

á grundvelli búsetu og að einstaklingar borgi hærri tekjuskatt af launum sínum á þeim 

forsendum stangist á við þessa grein stjórnarskrárinnar, en það er sérstakt úrlausnarefni fyrir 

lögfræðinga eða dómstóla að úrskurða um. 

Í 78. gr. stjórnarskrárinnar er sérstaklega tilgreint að sveitarfélög skuli ráða sínum málefnum 

sjálf, eftir því sem lögin kveða á um. Í 2. mgr. er tekið fram að tekjustofnar þeirra skuli ákveðnir 

með lögum og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir skuli nýttir. Í tekjuskattslögunum 

sjálfum hafa þau svo svigrúm til að ákveða sjálf hlutfall útsvarsins innan ákveðinna marka.  

Samkeppni er af hinu góða og er gott hreyfiafl til að ná fram breytingum og bæta þjónustu. Hins 

vegar er nauðsynlegt að horfa til þess hvort samkeppni eigi að ná til réttinda einstaklinga. Eiga 

réttindi að vera bundin við búsetu, eða eiga einstaklingar að njóta réttinda án tillits til búsetu? 

Þetta er í raun og veru stóra spurningin sem við þurfum að vera reiðubúin til að svara. Í 

stjórnarskránni segir að allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Eru allir jafnir þegar lögin heimila 

mismunun eftir búsetu og fjárhagsstyrkleika sveitarfélagsins sem þeir búa í ?  

Við þurfum að búa til einfaldar og skýrar leikreglur sem segja til um hvaða skilyrði þarf að 

uppfylla til þess að geta fengið félagslegt húsnæði, fjárhagsaðstoð, lækkun á fasteignagjöldum, 

niðurgreitt leikskólapláss, NPA og alla þá grunnþjónustu sem íbúar samfélags eru sammála um 

að veita þegnum þess. Þegar þessi grundvallarniðurstaða er fengin þurfum við að sjá til þess að 

allir sem uppfylla ákveðin skilyrðin fái þau úrræði sem þeir eiga rétt á, án tillits til búsetu. 

Þjónustan yrði síðan greidd af sameiginlegum sjóði allra sveitarfélaganna. Það liggur í augum 

uppi að það er ekki sama hlutfall íbúa í öllum sveitarfélögum sem þurfa á sömu aðstoð að halda. 

Líklega yrði hærra hlutfall af þeim sem þurfa á læknisþjónustu búsettir á höfuðborgarsvæðinu, 

af því að þar eru sérfræðingarnir búsettir og auðveldast að nálgast þá þjónustu. Sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu gætu þá keppt sín á milli í því hvert þeirra veitti bestu þjónustuna fyrir 

sama peninginn. Afganginn gætu þau þá nýtt í önnur verkefni sem falla utan við þessa 

grunnþjónustu sem á að vera lágmarksþjónusta sem allir hafa aðgang að.  

Rannsóknir félagsfræðinga gefa til kynna að óæskilegt sé að byggja upp hverfi sem byggja á 

gettóum og stéttaskiptingu. Langt er síðan við hættum að skipta bekkjardeildum í skólum upp í 
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tossabekki, meðaljóna og úrvalsnemendur. Nú er rekin stefna sem heitir skóli án aðgreiningar. 

Fátækrarhverfi eru ekki lengur byggð, heldur er reynt að byggja upp blandaða byggð þar sem 

blandast saman félagslegt húsnæði, millistétt og efri stétt. 

 Samanburður sveitarfélaga 

Það er ekki auðvelt verkefni að gera samanburð á milli sveitarfélaga. Gríðarlegt magn 

upplýsinga er til sem hægt er að gera samanburð á. Eflaust er þannig hægt að velja  sér 

samanburð og láta hvaða sveitarfélag sem er líta vel út, ef vilji er til þess. Þegar kom að því að 

velja samanburðartölur þá hafði höfundur fyrirfram mótaðar hugmyndir hvað hann vildi skoða. 

Ekki allt af því var notað, í sumum tilfellum var samanburður ómarktækur vegna mismunandi 

reglna, annars staðar vantaði gögn og síðast en ekki síst þá var nauðsynlegt að afmarka 

rannsóknina við fáa þætti til þess að halda sig innan lengdarmarka ritgerðarinnar. 

Viðhorf sem komu fram hjá viðmælendum höfðu líka áhrif á efnistök, báðum varð þeim tíðrætt 

um þessa málaflokka og höfðu mjög eindregnar, en ólíkar, skoðanir. Ákveðið var að sleppa 

samanburði á inn- og útgreiðslum úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og málefnum fatlaðra þó svo 

að hvort tveggja ætti fullt erindi í samanburðinn. 

Þegar samanburðurinn er skoðaður þá kemur í ljós að Reykjavíkurborg ber höfuð og herðar yfir 

önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að félagslegri aðstoð við íbúa. 

Fjárhagsstuðningur er rúmlega 5% hærri þar en í því sveitarfélagi sem kemur næst. 

Athyglisverðast er þó munurinn á fjárhagsstoð á hvern íbúa. Þar er munurinn rúmlega 150% á 

það sveitarfélag sem kemur næst. Borgin á 76% allra félagslegra íbúða á höfuðborgarsvæðinu 

og tæpar tvær íbúðir á hverja hundrað íbúa sveitarfélagsins. 

Í Kópavogi er fjárhagsstyrkurinn 7,8% lægri en í Reykjavík en fjárhagsaðstoð á hvern íbúa er 

næst hæst allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eða átta þúsund krónur. Í félagslegu 

leiguhúsnæði er Kópavogur svo að standa sig ágætlega, með 1,31 íbúð á hverja hundrað íbúa, 

næst hæsta hlutfallið á höfuðborgarsvæðinu. 

Hafnarfjörður er með 8,8% lægri fjárstyrk til einstaklinga og sambúðarfólks en Reykjavík. 

Meðaltalið á íbúa er sjö þúsund krónur, örlítið minna en í Kópavogi. Hafnarfjörður á svo aðeins 

0,83 félagslegar íbúðir á hverja hundrað íbúa, en hlutfallið hefur verið að hækka undanfarin ár. 

Í Mosfellsbæ er fjárhagsstyrkurinn 10,1% lægri en í Reykjavík og meðaltal á íbúa er tæplega 

25% af því sem það er í Reykjavík, eða fimm þúsund krónur á íbúa. Uppbygging félagslegs 

húsnæðis hefur setið á hakanum, sveitarfélagið á eingöngu 0,29 íbúðir á hundrað íbúa. 
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Garðabær kemur vel út þegar horft er til fjárhagsaðstoðar. Þar eru bæturnar einungis 5,4% lægri 

en hjá Reykjavík og eru þær næsthæstar á höfuðborgarsvæðinu.  Athygli vekur þó að 

fjárhagsaðstoð á hvern íbúa eru aðeins fjögur þúsund krónur. Garðabær stendur sig verst allra 

sveitarfélaga á höfuðborgarasvæðinu þegar kemur að uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Þeir 

eiga 0,18 íbúðir á hverja hundrað íbúa sem er næstum helmingi minna en það sveitarfélag sem 

stendur sig næstverst. 

Seltjarnarnes stendur sig verst sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að 

fjárhagsaðstoð við íbúa. Þar munar 13,3% þegar borið er saman við Reykjavík. Jafnframt standa 

þeir sig illa í félagslegu leiguhúsnæði, en þeir eiga aðeins 0,35 íbúðir á hverja hundrað íbúa.  

Öll vötn falla til Dýrafjarðar segir í Gísla sögu Súrssonar og átt er við að sjaldan sé ein báran 

stök og að örlögin verði ekki flúin. Eru það örlög Reykjavíkur að reka félagslega aðstoð fyrir 

hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu? Gögnin sem liggja fyrir benda til þess að borgin hafi 

tekið þetta hlutverk að sér, án þess að það sé meitlað í stein eða skrifað í lög.  

 Útsvarið 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá hafa sveitarfélögin á Íslandi sjálfsákvörðunarvald um það 

hversu hátt útsvar þau innheimtu af íbúum síns sveitarfélags.  

Þetta kerfi hefur marga ókosti í för með sér. Þar ber fyrst að nefna að fjögur sveitarfélög á 

Íslandi innheimta lægsta mögulega útsvar á þessu ári; Fljótsdalshreppur, Skorradalshreppur, 

Ásahreppur og Grímsnes- og Grafningshreppur. Þetta eru allt sveitarfélög með tiltölulega fáa 

íbúa, 65-503 samkvæmt tölum Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2021b). Tvö þessarra 

sveitarfélaga, Fljótsdalshreppur og Ásahreppur hafa miklar tekjur af stóriðju sem hefur byggst 

upp á svæðinu og þurfa þess vegna ekki jafn mikið á útsvarstekjum að halda og önnur 

sveitarfélög. Hin tvö, Skorradalshreppur og Grímsnes- og Grafningshrepppur njóta þess að þar 

er mikil sumarbústaðabyggð og einstaklingar sem eiga þar sumarbústaði hafa í sumum tilfellum 

fært lögheimili sitt þangað, kannski í og með til þess að greiða lægri skatta en þeir þyrftu ella 

að gera í sinni heimabyggð. Jafnframt má leiða að því líkur að einstaklingar í sumarbústöðum 

þurfi á minni þjónustu að halda frá sínu sveitarfélagi en aðrir þar sem þeir eru ekki líklegir til 

að þurfa fjárhagslega aðstoð, húsnæðisstyrki né séu með börn á skólaaldri í sveitarfélaginu, þó 

svo að ekki sé hægt að fullyrða neitt án frekari rannsókna. 

Í öllum þessum sveitarfélögum hefur orðið íbúafjölgun frá 1. desember 2018 sem þarf ekki 

þýða neitt sérstakt, en vekur óneitanlega upp spurningar hvort það geti verið að einstaklingar 

séu að flytja lögheimili sitt til þess eins að lækka skattgreiðslur sínar.  
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Það að hafa mismunandi háan tekjuskatt eftir búsetu býður upp á þann möguleika að tekjuháir 

einstaklingar geta fært lögheimili sitt, keypt sér húsnæði þar sem eru lægri skattar og greitt 

þannig lægri skatta til samfélagsins. Þetta býður upp á þá hættu að til verði „skattaparadís“ 

innanlands. Vísbendingar eru um það að slíkt sé nú þegar raunin. Ef skoðaðar eru meðal 

launatekjur einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt tölum Hagstofunnar þá sést að 

meðal launatekjur einstaklinga árið 2019 voru 573 þúsund á mánuði. Reykvíkingar voru rétt 

yfir meðal heildartekjum, en í hinum sveitarfélögunum voru tekjur yfir meðaltali. Hæstar voru 

þær á Seltjarnarnesi eða 733 þúsund og næst hæstar í Garðabæ 725 þúsund (Hagstofa Íslands, 

2021a). Meðaltekjur á íbúa eru í neikvæðu sambandi við útsvarsprósentuna, lægstar í 

sveitarfélaginu þar sem útsvarið er hæst og hæstu tekjurnar þar sem útsvarið er lægst.  

Á höfuðborgarsvæðinu sjáum við fylgni milli þess að því lægra sem útsvarið er, því hærri eru 

meðaltekjur í því sveitarfélagi. Hærri meðaltekjur sveitarfélagsins á íbúa leiða jafnframt til þess 

að þau eiga auðveldara með að veita betri þjónustu á öllum sviðum. Þegar þetta kemur svo 

saman við þá staðreynd að tekjuhærri sveitarfélögin veita minni félagslega aðstoð en Reykjavík 

þá batnar samkeppnisforskot þessara sveitarfélaga og eykur líkur á því að viðkomandi 

sveitarfélag geti lækkað útsvarið enn meira en orðið er. Mismunurinn vindur upp á sig. 
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10. Niðurstöður 

Við þessa rannsókn var beitt megindlegri og eigindlegri aðferð. Eigindlegi þátturinn byggðist á 

samtölum við Harald Sverrisson bæjarstjóra Mosfellsbæjar og Birgi Björn Sigurjónsson 

fyrrverandi fjármálastjóra Reykjavíkurborgar. Tilgangur þessarar aðferðar var að draga fram 

mismunandi sjónarmið á viðfangsefninu. Viðtölin voru tekin með fyrirfram sömdum 

spurningalista, en farið út fyrir rammann þar sem við átti. Megindlegi hlutinn fólst í því að 

skoða tölfræðileg gögn og gera samanburð á milli sveitarfélaga þar sem tilgangurinn var að 

reyna að sannreyna tilgátuna sem lagt var af stað með að svara. Rannsóknarspurningin tók 

breytingum við vinnslu verkefnisins, en upphaflega var lagt af stað með með spurninguna „Er 

Reykjavík þriðja stjórnsýslustigið“. Með því var átt við að Reykjavík væri langt stærsta 

sveitarfélagið og hefði stærðar sinnar vegna eitt sveitarfélaga bolmagn til þess að yfirtaka stóra 

málaflokka frá ríkinu eins og þróunin hefur verið. Eftir því sem verkefninu vatt fram þá varð 

ljóst að spurningin væri ekki vel orðuð og því breyttist hún. Rannsóknarspurningin sem leitast 

var við að svara er „Er Reykjavíkurborg félagsmálaþjónusta landsmanna?“ 

Reynt var að tengja þær upplýsingar sem fengust með viðtölum saman við tölfræðilegar 

upplýsingar og það tengt saman í hugleiðingar höfundar um efnið sem túlkaðar voru út frá þeim 

heimildum og gögnum sem til staðar voru. 

Þegar búið var að greina viðtölin þá varð niðurstaðan sú að þrjú meginþemu voru ráðandi; 

samstarf, samkeppni og lýðræði. Sveitarfélögin hafa átt í samstarfi um rekstur Sorpu síðan 

1987, en Slökkviliðið og Stætó bættust síðan í samstarfið í upphafi 21. aldar. Samstarf 

sveitarfélaganna hefur aukist mikið á undanförnum tíu til tólf árum. Það má rekja til hrunsins 

að einhverju leiti, en stærsti áhrifaþátturinn virðist hafa verið skipun sérstaks 

svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins sem var ákveðin með lagasetningu árið 2010. 

Báðir viðmælendur voru sammála um að það hafi verið til góðs og samstarfið orðið betra og 

víðtækara við það. Birgir gekk svo langt að segja að „... samningurinn við ríkið um 

samgöngupakkann á höfuðborgarsvæðinu, hann er bara bein afleiðing af þessu þétta samstarfi“. 

Haraldur var jafnframt mjög ánægður með samstarfið og sá fyrir sér að það myndi aukast í 

framtíðinni. Hann tók hins vegar skýrt fram að hann vildi ekki að sveitarfélögin gæfu frá sér 

skipulagsvaldið „Þá geturðu alveg eins sameinað þessi sveitarfélög öll sömul“ sagði hann, en 

Birgir var einmitt á þeirri línu að réttast væri að stefna að sameiningu og benti á að samstarfið 

hefði gengið vel.  
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Í ljósi þess að samstarfið hefur gengið afskaplega vel undanfarin ár og sveitarfélögin eiga í 

sameiginlegri baráttu við ríkisvaldið um fjármagn til standa skil á þeim verkefnum sem á þau 

eru lögð þá er ekki hægt að horfa fram hjá því að sveitarfélögin ættu að horfa til sameiningar í 

náinni framtíð. Nauðsynlegt er að skipa starfshóp sem tæki að sér að greina kosti þess og galla 

að sameinast í eitt sveitarfélag og reikna út samlegðaráhrifin sem af því hlytust. Þar er um 

verulegar fjárhæðir að ræða ef við horfum til þess að meðallaun bæjarstjóra í þessum 

sveitarfélögum eru rúmar tvær milljónir á mánuði. Í því efni einu og sér myndu sparast 120 

milljónir á ári. 

Annað þemað var lýðræði og valdaframsal sem sumir hafa áhyggjur af. Þannig eru uppi 

sjónarmið sem segja að sveitarstjórnir framselji vald sitt sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar til 

byggðasamlaganna og nefnda. Oftast er það þannig að meirihlutinn í hverju sveitarfélagi fyrir 

sig skipar sinn fulltrúa í byggðasamlögin. Þannig er hætta á því að sjónarmið minnihlutans fái 

ekki að heyrast ef þannig skipast að flestir fulltrúarnir koma frá sama flokknum.  

Í Sorpu eru til að mynda haldnir reglulega fundir með öllum kjörnum fulltrúum, að sögn 

Haraldar. Birgir og Haraldur voru mjög samstíga í þessum efnum og sáu þetta ekki fyrir sér 

sem neitt vandamál. Haraldur sagði „... þá lít ég ekki á fulltrúa Mosfellsbæjar eða Reykjavíkur 

eða Seltjarnarness í einhverju byggðasamlagi sem fulltrúa meirihlutans heldur sem fulltrúa 

bæjarins og kjörinn af bæjarstjórninni.“ Birgir er sammála þessu og „... ég sé engan 

lýðræðishalla í þessu“. Jafnframt bendir hann á að „.. byggðasamlagið tekur enga ákvörðun sem 

því er ekki falið að taka af pólitískum fulltrúum“. Vandamálin sem hann sér er að fjarlægðin 

torveldar eftirlit. Hætta sé á því að byggðasamlögin séu látin afskiptalaus og reksturinn fari úr 

böndunum því sveitarfélögin bera öll sem eitt ótakmarkaða ábyrgð á rekstri þeirra.  

Ég tel að ástæða sé til að hafa áhyggjur af lýðræðinu. Framsal valdsins lengir boðleiðir eftir 

upplýsingum og getur leitt til þess að kjörnir fulltrúar sinni ekki því eftirliti sem þeim ber. Við 

höfum nýlegt dæmi um þetta hjá Sorpu þar sem kostnaður við byggingu gas- og 

jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi fór fram úr áætlun. Félagið tók neyðarlán upp á 1,4 milljarð á 

síðasta ári til að brúa bilið. 

Flutningur samfélagslegra verkefna í önnur form fyrirtækjarekstrar skapar einnig vandamál sem 

snúa að upplýsingaaðgengi almennings. Dæmi eru um að fyrirtæki í eigu hins opinbera neiti að 

afhenda fjölmiðlum og einstaklingum upplýsingar á þeirri forsendu að upplýsingalög eigi ekki 

við um þau. Ástæða er til að hafa áhyggjur af þeirri þróun og setja reglur um hvaða upplýsingar 

slík félög skuli veita og hvaða ekki. Það er mikilvægt að gera það áður en reksturinn færist yfir 
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til að tryggja að umræðan fari fram áður en breytingin tekur gildi. Af því að umræðan gæti haft 

áhrif á niðurstöðuna. 

Reykjavíkurborg hefur haldið íbúakosningar í nokkur ár þar sem íbúum er gefinn kostur á að 

kjósa um verkefni sem þeim finnst æskilegt að framkvæma í sínu hverfi. Önnur sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu hafa ekki farið þessa leið. Þetta er mjög góð hugmynd til að virkja 

íbúalýðræði. Þetta virkar hvetjandi á íbúa og þeir verða virkari þátttakendur í sínu nærumhverfi. 

Vonandi leiðir þetta til vitundarvakningar þannig að fólk fari að hugsa meira um hvað hægt er 

að bæta til að gera samfélagið betra. Því miður hefur þáttakan ekki verið mikil í þessum 

kosningum, en hefur þó aukist mikið. Ef fleiri sveitarfélög tækju þetta upp og kosningaþátttakan 

væri meiri þá væri hugsanlega hægt að stækka hugmyndina og setja stærri mál á dagskrá sem 

varða íbúana og leyfa þeim að taka þátt í ákvörðuninni. 

Einnig væri hægt að reyna að koma á hverfaráðum eða heimastjórnum sem væru ekki skipuð 

fulltrúum stjórnmálaflokkanna og gæti hist reglulega og rætt þau málefni sem brenna á íbúum 

hverfisins. Þessa fundi væri hægt að hafa opna þar sem allir hefðu málfrelsi og tillögurétt. Til 

að tryggja sjálfstæði ráðsins væri hægt að slembivelja fulltrúa í ráðið og tryggja reglulega 

endurnýjun. Fulltrúum yrðu greidd laun fyrir fundarsetu og samþykktir þess sendar kjörnum 

fulltrúum. Þannig fengju sveitarstjórnarmenn líka hugmyndir sem snúa að óskum og þörfum 

íbúanna og næðu tengingu við samfélagið sem þeim er falið að stjórna. 

Þriðja þemað sem kom fram í viðtölunum og tengist samstarfinu er samkeppni. Báðir 

viðmælendurnir töluðu mikið um samkeppni á milli sveitarfélaganna og höfðu mjög ólíkar 

skoðanir á henni. Haraldi fannst samkeppni mjög mikilvæg og sagði að „... það séu bara 

verðmæti í því að sveitarfélögin séu með sína stefnu og bjóði fram það sem þau vilja“. Þannig 

fáum við fjölbreytileika og einstaklingar geti valið sér sveitarfélag sem sinnir hagsmunum 

þeirra eða áhugamálum best. Birgir var algjörlega ósammála Haraldi í þessum efnum og benti 

á að samkeppnin hefði skaðleg áhrif á heildina. Hann tiltók það sérstaklega að „... allir íbúar 

landsins eiga að sitja við sama borð hvað varðar gæði á opinberri þjónustu“. Þessi grunnréttindi 

verði að vera tryggð. Hann vill meina að þessi samkeppnisstefna hafi leitt til þess að  „... allir 

sem eru í verulegum fjárhagskröggum koma til Reykjavíkur“ og það sé ekki bara vegna þess 

að fjárhagsstuðningur sé mestur þar heldur hefur borgin markvisst byggt upp félagslegt húsnæði 

þannig að þeir sem þurfa á húsnæðisstuðningi að halda leiti til Reykjavíkur.  

Samanburður á tölfræðigögnum styður við þessa kenningu Birgis. Reykjavík stendur 

nágrannasveitarfélögum sínum langtum framar þegar kemur að að fjárhagslegum stuðningi við 

þá sem þurfa á honum að halda. Skiptir þar engu máli til hvaða samanburðar er horft til. 
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Munurinn verður svo fáránlegur þegar við skoðum framlög í og úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 

þar sem Reykjavíkurborg er að greiða meira til sjóðsins en hún fær til baka., öfugt við hin 

sveitarfélögin á svæðinu. Þegar skoðuð er skýrsla starfshóps sem skoðaði framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga þá er það samdóma álit skýrsluhöfunda að nauðsynlegt sé að 

samræma þetta og hafa sömu reglur um allt land. Aðstoð á að veita einstaklingum sem hafa þörf 

fyrir hana og það hlýtur að teljast óeðlilegt að upphæð aðstoðarinnar byggist á búsetu.  

Það er ekkert að því að sveitarfélögin séu í samkeppni sín á milli á ákveðnum sviðum þar sem 

það á við. Til að mynda gætu þau keppst um að vera með góða grunnskóla, bjóða upp á hollan 

mat í skólum, bestu íþróttaaðstöðuna, útivistarsvæði, hreinlæti, minnstu mengunina o.s.frv.. 

Þetta eru þættir sem skipta máli þegar einstaklingar taka ákvörðun um hvar þeir vilja lifa og 

starfa.  

Samkeppnisrekstur sem snýr að félagslegum aðstæðum getur haft slæmar afleiðingar á þróun 

byggðarinnar þar sem félagsleg vandamál safnast saman á litlu svæði og leiðir til enn meiri 

misskiptingar, þar á meðal þjónustu. Rannsóknir félagsfræðinga hafa ítrekað sýnt fram á  að 

best er að blanda saman ólíkum hópum. Þannig kynnist fólk ólíkri menningu, annarri hugsun 

og á auðveldara með að setja sig í spor annarra. 

Í megindlega hlutanum voru skoðaðar tölur sem finna má í ársreikningum sveitarfélaganna og 

hjá opinberum stofnunum. Höfundur bar saman nokkrar tölur af handahófi sem honum fannst 

best eiga við um félagslega aðstoð sveitarfélaganna. Það sem skoðað var er fjárhagsaðstoð til 

einstaklinga og sambúðarfólks, fjöldi umsókna og heildarfjárhæð sem sveitarfélagið greiddi í 

fjárhagsaðstoð. Úr þessum gögnum var reiknað út hver fjárhagsaðstoðin var á hvern íbúa 

sveitarfélagsins. Það var nauðsynlegt til að átta sig á samhenginu því mikill munur er á því hver 

fjáhagsaðstoð sveitarfélaganna er á hvern íbúa. Jafnframt var fundið út hversu margar 

félagslegar leiguíbúðir hvert sveitarfélag á á hverja hundrað íbúa. Allar tölur miðast við árið 

2019 þar sem nýrri samanburður var ekki til alls staðar. 

Niðurstöðurnar voru nokkuð afgerandi. Reykjavíkurborg tróndi á toppnum, greiddi hæstu 

bæturnar og stóð sig best í uppbyggingu félagslegra leiguíbúða. Seltjarnarnes greiddi lægsta 

fjárhagsstyrkinn og munaði þar 23.668 krónum á mánuði fyrir einstakling en 37.868 krónum á 

sambúðarfólki. Athyglisvert er að bera saman fjárhagstoð miðað við hvern íbúa. Þetta má sjá í 

töflu 1, en Reykjavíkurborg er að greiða 21 þúsund krónur að meðaltali á íbúa en Kópavogur 

er með 8 þúsund krónur og Seltjarnarnes og Garðabær með 3-4 þúsund krónur á íbúa. Eðlilegt 

er að setja fyrirvara við þessar tölur þar sem við þekkjum ekki einstaklingana sem eru á bakvið 

tölurnar. Misjafnar forsendur geta legið að baki. Þessi munur er samt sem áður það mikill að 
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ekki er með nokkru móti hægt að rökstyðja hann öðruvísi en að fólk sem þarf á félagslegri 

aðstoð að halda virðist velja sér heimili í Reykjavík frekar en í öðrum sveitarfélögum af 

einhverjum ástæðum. Þar að baki liggja einhverjar ástæður og leiða má að því sterkar líkur að 

að hag þeirra sé betur borgið í Reykjavík einhverra hluta vegna. Hugsanlega er fylgni á milli 

fjölda félagslegra leiguíbúða í Reykjavík og þeirra sem fá fjárhagsaðstoð. Án þess að fullyrða 

neitt í þeim efnum þá eru fjölskyldur sem búa í félagslegu húsnæði líklegri til að þurfa á 

fjárhagslegri aðstoð að halda en þeir sem búa í eigin húsnæði. 

Reykjavík átti flestar félagslegar íbúðir eða 1,99 íbúð á hverja hundrað íbúa. Það er rúmlega 

50% meira en næsta sveitarfélag, en Kópavogur var með 1,31 íbúð, Hafnarfjörður 0,83, 

Seltjarnarnes 0,35, Mosfellsbær 0,29 og restina rak Garðabær með 0,18 íbúðir á hverja hundrað 

íbúa, sem er rúmlega 1.100% munur. 

Þessi tölfræði er að mínu viti umhugsunarefni og áfellisdómur yfir þeirri samkeppni sem ræður 

ríkjum á höfuðborgarsvæðinu. Upp vakna spurningar hvort ákveðin sveitarfélög hafi tekið 

meðvitaða ákvörðun um að veita jafn litla félagslega aðstoð og hægt er að komast upp með, 

vitandi það að einstaklingar sem eru í vandræðum komi þá til með að leita til Reykjavíkur eftir 

aðstoð þar sem meiri hjálp er að fá. Þá er átt við einstaklinga sem eru veikir, hafa misst vinnuna 

eða hafa einhverra hluta vegna ekki fjárhagslega burði til að borga markaðsleigu. Þeir þurfa af 

þeim sökum aðstoð samfélagsins til að koma þaki yfir höfuðið. Oft hef ég heyrt sögusagnir af 

því að ákveðin sveitarfélög bjóði íbúum sem þurfa á fjárhagsstyrk að halda flutningsstyrk fyrir 

að flytja úr sveitarfélaginu. Þannig losar sveitarfélagið sig við fjárhagslega byrði og kemur 

henni yfir á aðra. Að það sé val sveitarfélaga að laða eingöngu til sín þá þjóðfélagshópa sem 

þóknast valdhöfum hverju sinni er ólýðræðislegt og leiðir til einsleits samfélags, fordóma og 

stéttaskiptingar.  

Sveitarfélögin hafa heimild til þess að ákvarða sjálf útsvarsprósentuna sem þau innheimta. 

Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem innheimtir hámarksútsvar. 

Ef tekið er dæmi af einstaklingi sem var með meðallaun ársins 2019 í laun, eða 573 þúsund á 

mánuði, þá greiðir sá einstaklingur 4.511.- krónum hærri skatta á mánuði, eða 54.132,- krónur 

á ársgrundvelli, en einstaklingur búsettur í Garðabæ eða Seltjarnarnesi, miðað við sömu laun. 

Þessir einstaklingar gætu unnið sömu vinnu, hjá sama fyrirtæki. Þegar horft er til þeirrar 

staðreyndar að sömu sveitarfélög veita minni fjármunum til fjárhagsaðstoðar og fá meira frá 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga en þau greiða í hann, öfugt við Reykjavíkurborg, þá er ljóst að það 

er vitlaust gefið. Má kannski segja að skattalækkunin sé fjármögnuð með minni félagslegri 

aðstoð. Önnur afleiðing þessarar stefnu er sú að efnameira fólk virðist frekar sækja í að búa í 
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þessum sveitarfélögum, meðaltekjur þar eru hærri en í Reykjavík. Það leiðir til hærri skatttekna 

á hvern einstakling, þrátt fyrir lægri útsvarsprósentu. Þetta getur svo aftur leitt til þess að þarna 

verði til einhvers konar „skattaparadís“ á meðan í Reykjavík byggist upp fátækrahverfi. 

Félagsfræðingar eru almennt sammála um það að betra sé að blanda saman byggð með ólíkum 

hópum. Það eykur fjölbreyttni og víðsýni einstaklinga eykst við að kynnast ólíkum 

einstaklingum og það kemur í veg fyrir einsleitni samfélagsins.  

Að hafa mismunandi útsvar eftir sveitarfélögum tel ég vera siðferðislega rangt og ósanngjarna 

mismunun gagnvart þegnum þessa lands. Þetta er óæskileg þróun og því er það niðurstaða mín 

að rétt sé að allir landsmenn eigi að greiða sömu tekjuskattsprósentu af sömu launum. Nokkur 

atriði til viðbótar sem rétt er að minnast nokkrum orðum á í niðurstöðum. Í 65. gr. 

stjórnarskárinnar segir að allir skuli jafnir að lögum og njóta mannréttinda. Í stjórnarskránni er 

jafnframt sagt að sveitarfélögin ráði sínum málum sjálf ef lög leyfa og það er óumdeilt að 

ákvarðanir sveitarfélaga um útsvar og félagslega aðstoð uppfylla það skilyrði í öðrum lögum.  

Í jafnræðisreglunni felst að sambærileg mál eiga að fá sambærilega úrlausn og því má leiða að 

því góðar líkur að hún eigi við um félagslega aðstoð af öllu tagi. Það  telst til mannréttinda að 

fá félagslega aðstoð og er tilraun til þess að veita einstaklingum sem eiga undir högg að sækja 

mannsæmandi líf. Að mismuna einstaklingum eftir búsetu, hvort sem á við um félagslega 

aðstoð eða mismunandi skattgreiðslur, hlýtur að teljast álitamál með tilliti til stjórnarskrárinnar. 

Þess ber að geta að stjórnarskráin er rétthærri heimild en önnur lög og því gengur hún framar 

en önnur lög ef misræmi er þarna á milli. Á þetta hefur þó aldrei reynt fyrir dómstólum.  

Ég tel það vera réttlætismál að allir landsmenn njóti sömu félagslegu réttinda og greiði sömu 

skattprósentu af sömu launum, óháð búsetu. 

Sameining sveitarfélaga er umdeilt mál og víða mikil andstaða við það. Mikil samvinna er nú 

þegar á milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í stórum málum. Samvinnan hefur gengið vel 

og hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Lítill ágreiningur virðist vera á milli þeirra, nema 

þegar kemur að samkeppnissjónarmiðum. Ef tillögur starfshópsins um framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga, og þær sem hér er lagt til, ná fram að ganga um samræmingu 

fjárhagsaðstoðar um allt land þá er lítið eftir af ágreiningsefnum. Þá væru komnar forsendur 

fyrir sameiningu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Landfræðilega þá er ekkert sem mælir á 

móti því. Hagræðingaráhrifin væru ótvíræð fjárhagslega og því ekki annað hægt en að stefna 

að því til framtíðar að sameina öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu í eitt. Þannig yrðu þau 

betur í stakk búin til að taka að sér stærri verkefni af ríkinu, eins og hugmyndir ríkisvaldsins 

ganga út á.  
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Er Reykjavík félagsmálaþjónusta landsmanna ? Það er erfitt að svara þessari spurningu með 

einföldu já-i eða nei-i. Reykjavík er greinilega leiðandi í félagslegri þjónustu og hefur tekið að 

sér hlutverk sem önnur sveitarfélög hafa ýtt frá sér. Margt bendir til þess að 

nágrannasveitarfélögin geri þetta af ásettu ráði, til að geta lækkað skatta og nýtt fjármunina í 

annað. Að mínu mati snýst samkeppni um að veita mestu og bestu þjónustuna fyrir sömu 

upphæð, ekki að koma sér undan henni og reyna að sleppa sem ódýrast. Samkvæmt þeirri 

skilgreiningu hefur Reykjavík betur og er í efsta sæti eins og staðan er í dag.  

Lokasvarið við rannsóknarspurningunni er nei, en hún er leiðandi. 

Ég tel að þessi rannsókn gefi tilefni til að skoða þessi mál nánar og skoða fleiri málaflokka og 

kafa dýpra og gera frekari samanburðarrannsóknir á félagslegri þjónustu við íbúana og hvaða 

afleiðingar það hefur.  

Jafnframt væri fróðlegt að skoða þróunina á milli sveitarfélaga til lengri tíma. Til að mynda var 

Sjálfstæðisflokkurinn með meirihluta í Reykjavík til ársins 1994 þegar R-listinn komst til valda. 

Fróðlegt væri að gera samanburð þá og sjá hvort það hafi orðið stefnubreyting í þessum málum 

þegar vinstri meirihluti náði völdum.  

Þriðja rannsóknin sem væri gaman að sjá gerða er úttekt á sveitarfélögum eftir útsvari. Er fólk 

að færa lögheimili sitt í sveitarfélög með lægra útsvar, er merkjanleg íbúafjölgun þar eða minni 

íbúafækkun en í sambærilegum sveitarfélögum. Eru einstaklingar að færa löghemili sitt til að 

lækka tekjuskattstofn sinn eða hugsa um hvert útsvarið er í viðkomandi sveitarfélagi þegar þeir 

eru að fjárfesta í nýju heimili ? 
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