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Úrdráttur 
Fjármál sveitarfélaga hafa verið mikið í umræðunni síðustu misserin og þá aðallega 

vegna skuldastöðu þeirra. Miklar skuldir sveitarfélaga má að einhverju leyti rekja til 

efnahagshrunsins haustið 2008, en þó er ljóst að fyrir þann tíma voru skuldir og 

skuldbindingar margra sveitarfélaga þegar mjög miklar miðað við tekjumöguleika 

þeirra1

Í 1. kafla ritgerðarinnar er fjallað um lagareglur um fjármál sveitarfélaga, farið yfir 

helstu lagareglur sem sveitarstjórnum ber að fara eftir varðandi rekstur og meðferð 

fjármuna.  Hinir kjörnu fulltrúar bera ábyrgð á meðferð fjármuna sveitarfélags og ber 

að sjá til þess að sveitarsjóður sé rekinn án halla.  Í sveitarstjórnalögunum er hins 

vegar ekki skilgreint með beinum hætti hvernig bregðast skal við þegar halli verður á 

rekstri sveitarsjóðs og ekki er að finna í lögunum neinar takmarkanir á heimildum 

sveitarstjórna til að stofna til skulda.  Það er þannig ekkert hámark skulda sem miðað 

er við í lögunum eða skuldaþak, en almenn ákvæði látin nægja um að sveitarstjórnir 

gæti ábyrgðar í meðferð fjármuna og að rekstrarniðurstaðan skuli vera jákvæð sé þess 

kostur.  Talið er í ályktun í 1. kafla að skerpa þurfi ákvæði sveitarstjórnarlaga um 

fjármál sveitarfélaga með það að markmiði að tryggja stöðugleika í fjármálastjórn og 

meðferð fjármuna og koma í veg fyrir að óábyrg fjármálastjórn sveitarstjórnar, geti 

leitt sveitarsjóð og íbúa sveitarfélags í fjárhagslegar ógöngur.  Til dæmis gætu reglur 

um heimild sveitarstjórna til skuldsetningar sveitarfélaga stuðlað að meiri stöðuleika, 

jafnframt því sem skýrari reglur um hvernig bregðast skal við eftir taprekstur 

sveitarfélags, geta stuðlað að ábyrgari fjármálastjórn. 

.  Það er A-hluti starfsemi sveitarfélaga sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð 

eins og nánar er vikið að í inngangi. 

Í 2. kafla er fjallað um reikningsskil sveitarfélaga og þær reglur sem ber að fylgja 

varðandi innihald og framsetningu þeirra.  Fram kemur að reikningsskil sveitarsjóða 

hafa verið illa samanburðarhæf, einkum vegna mismunandi meðferðar á fjármögnun 

mannvirkja svo sem skóla og íþróttamannvirkja og mismunandi meðferðar á 

gjaldfærslu kostnaðar vegna þeirra.  Sveitarsjóðir hafa með höndum tiltekna 

grunnþjónustu við íbúa og ýmis lögbundin verkefni þannig að samanburður milli 

þeirra ætti vera auðveldur, en nýjar reglur um samræmdari meðferð eigna og skulda 

vegna leigðra mannvirkja munu leiða til aukinnar samræmingar.      
                                                      
1   Tafla 7 í kafla 4.3 sýnir heildarskuldir á íbúa sem hlutfall af tekjum sveitarsjóðs.  Upplýsingarnar 
voru unnar upp úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009 
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Í 3. kafla er fjallað um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga, sem má skipta í tvennt þ.e. 

annar vergar eftirlit eða endurskoðun endurskoðenda og skoðunarmanna, en hins 

vegar eftirlit opinbera eftirlit.  Endurskoðun hjá sveitarfélögum er með hliðstæðum 

hætti og almennt gerist hjá fyrirtækjum í atvinnurekstri þ.e. endurskoðun er í 

framkvæmd af ytri endurskoðendum.  Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélag sem 

skipuð er af ráðherra er ætlað að fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum 

sveitarfélaga.  Nefndin er ætlað að aðvara sveitarstjórn og kalla eftir skýringum ef í 

ljós kemur að afkoma sveitarsjóðs er neikvæð eða fjármál sveitarfélags stefna að öðru 

leyti í óefni.  Sveitarstjórn á þó að hafa frumkvæði að því að tilkynna nefndinni ef 

sveitarfélag kemst í fjárþröng.  Telja verður að eftirlitsnefnd með fjármálum 

sveitarfélaga þurfi skýrari lagaheimildir til eftirlits og aðgerða þegar fjármál 

sveitarfélags stefna í óefni því það er sameiginlegt hagsmunamál sveitarfélaga í 

landinu að sveitarfélög og íbúar þeirra verði ekki fyrir fjárhagslegu áfalli. 

Í 4. kafla er leitast við að gera nokkra grein fyrir tekjuöflun sveitarfélaga og gjöldum, 

afkomu þeirra og fjárhagstöðu, einkum skuldastöðu.  Dregin eru fram þau vandkvæði 

sem eru á samanburði milli sveitarfélaga einkum vegna mismundi meðferðar á 

kostnaði við mannvirki, sem nauðsynleg eru til reksturs grunnþjónustu, eftir því hvort 

mannvirkin eru í eigu sveitarfélags eða þau eru leigð af öðrum.  Í því sambandi er gerð 

er grein fyrir þeim mikla mun sem er á framsetningu efnahagsreiknings eftir því hvort 

leigusamningar um mannvirki, þ.e. eignir og skuldir vegna þeirra, eru færð í 

efnahagsreikning eða ekki.  Heildarskuldir og skuldbindingar nokkurra sveitarfélaga 

virðast komnar á hættustig.  Hér er þó ekki um neina heildarúttekt á rekstri og 

fjárhagsstöðu sveitarfélaga að ræða heldur leitast við að draga fram nokkur dæmi. 
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Inngangur 
Fjármál sveitarfélaga skipta verulegu máli, ekki aðeins fyrir íbúa hvers sveitarfélags 

heldur hagstjórn þess opinber í heild.  Sveitarfélögin afla tekna að mestu með 

álagningu skatta og verja síðan tekjunum til þjónustu við íbúana.  Það er því mjög 

mikilvægt að stjórnun fjármála sveitarfélaga sé á hverjum tíma með ábyrgum og 

markvissum hætti þannig að tekjur nýtist sem best í þágu íbúanna og að ekki sé 

stofnað til ótímabærar skuldsetningar sem oftast leiðir til skerðingar á ráðstöfunarfé 

framtíðarinnar vegna vaxtagreiðslna.  Á fjögra ára fresti er kosið til sveitarstjórna, en 

hinir kjörnu fulltrúar bera ábyrgð á meðferð fjármuna sveitarfélagsins skv. 1. mgr. 64. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 4/1998.  Í ljósi skuldastöðu nokkurra sveitarfélaga þá leitar 

að sú spurning af hverju var ekki gripið til aðgerða fyrr?  Og hvernig komst 

sveitarfélagið í þessa stöðu? 

Í þessari ritgerð verður leitast við að draga fram hvort og hverjar eru takmarkanir 

sveitarstjórnar til öflunar tekna, stofnunar útgjalda og til skuldsetningar.   

Skoðaðar verða þær megin reglur sem sveitarfélögum ber að fylgja varðandi fjármál 

sín.  Farið verður yfir helstu lagareglur um fjármál sveitarfélaga og samanburðarhæfni 

fjárhagsupplýsinga í ársreikningum þeirra.  Einnig verða skoðaðar þær reglur sem 

gilda um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga, jafnframt því sem fjallað er um tekjur, 

gjöld og skuldastöðu 10 fjölmennustu sveitarfélaganna.  

Efni ritgerðarinnar snýr fyrst og fremst að A-hluta reikningsskila sveitarfélaga, en í 

reikningsskilum sveitarfélaga er starfsemi þeirra skipt í tvennt, þ.a. í A-hluta og B-

hluta, sbr. 60 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.  Til A-hlutar telst sveitarsjóður sem 

samkvæmt lögunum merkir aðalsjóður sveitarfélags auk sjóða og stofnana sem sinna 

starfsemi sem að hluta eða að öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum.  Til B-hluta 

teljast stofnanir sveitarfélags, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða að 

meiri hluta eru í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslegar sjálfstæðar 

einingar svo sem orkuveitur, vatnsveitur fráveitur og hafnarsjóðir.  Þó ekki verði 

fjallað um B-hluta starfsemi sveitarfélaga hér getur sá hluti starfseminnar haft veruleg 

áhrif á fjárhagsstöðu nokkurra sveitarfélaga vegna ábyrgðar þeirra á rekstrinum, en 

mjög mismunandi mikil.  Má í því sambandi nefna sérstaklega orkuveitur og 

hafnarsjóði. 
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1 Lagareglur um fjármál sveitarfélaga 
Sveitastjórnarlög nr. 45/1998 er sá megin lagabálkur sem fjallar um stjórnskipulag 

sveitarfélaga.  Þar er meðal annars fjallað um hlutverk og verksvið sveitarstjórna, 

réttindi og skyldur sveitarstjórnarmanna, fjármál sveitarfélaga og eftirlit með þeim.  Í 

9. gr. segir að sveitarstjórn fari með stjórn sveitarfélagsins og hefur ákvörðunarvald 

um nýtingu tekjustofna sveitarfélagsins og umsjón með framkvæmd þeirra verkefna 

sem sveitarfélagið annast.  

 

1.1 Stjórnskipulag 
Sveitarstjórn fer með yfirstjórn í hverju sveitarfélagi og er kosin til fjögurra ára 

samkvæmt ákvæðum laga um kosningar til sveitarstjórna.  Sveitarstjórn getur verið 

skipuð 3 til 27 aðalfulltrúum eftir íbúafjölda sveitarfélags.  Í sveitarstjórnum sem 

skipaðar eru sjö fulltrúum eða fleirum er heimilt samkvæmt 38. gr. IV. kafla 

sveitarstjórnarlaga að kjósa sérstakt byggðarráð sveitarfélaga.  Byggðarráð er einnig 

nefnt borgarráð, bæjarráð eða hreppsráð, en heiti ráðsins er ákveðið í samþykktum um 

stjórn hvers sveitarfélags. 

Byggðarráð er skipað þremur til sjö aðalmönnum sem allir koma úr hópi aðalfulltrúa í 

sveitarstjórn.  Fjöldi aðalmanna í byggðarráði ræðst af fjölda aðalfulltrúa í 

sveitarstjórn.  Einnig eru skipaðir jafn margir varamenn í byggðarráð.  

Hlutverk byggðarráðs er að fara með framkvæmdastjórn sveitarfélagsins ásamt 

framkvæmdastjóra þess.  Byggðarráð hefur umsjón með stjórnsýslu sveitarfélagsins 

almennt og fjárstjórn þess sérstaklega.  Ráðið undirbýr fjárhagsáætlanir og sér um að 

ársreikningar sveitarfélagsins séu samdir samkvæmt gildandi reglum2

 
. 

1.2 Ákvæði laga um fjármál sveitarfélaga 
Í VI. kafla sveitarstjórnarlaga er fjallað um fjármál sveitarfélaga.  Þar er að finna 

reglur um bókhald og reikningsskil sveitarfélaga, gerð fjárhagsáætlana, meðferð 

fjármuna, endurskoðun og annað eftirlit með fjármálum þeirra.  Einnig hafa verið 

gefnar út reglugerðir og auglýsingar á grundvelli sveitarstjórnarlaga sem varða fjármál 

                                                      
2 1. mgr. 39. gr. Sveitarstjórnalög  nr. 45/1998. 
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sveitarfélaga og reikningshald.  Verður vikið að efni þessara ákvæða í sérstökum 

köflum síðar í ritgerðinni.   

 

Í 3. mgr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga segir svo: „ Sveitarstjórn skal árlega gæta þess svo 

sem kostur er að heildarútgjöld sveitarfélags, þar með talin rekstrarútgjöld, fari ekki 

fram úr heildartekjum þess.“  Í þessari málsgrein eru lagðar meginlínur um það að 

sveitarsjóður skuli skila jákvæðri rekstarafkomu.  Hér er ekki kveðið sterkar að orði en 

svo að rekstrargjöld fari ekki fram úr tekjum ef kostur er.   

 

Sveitarstjórn sem hyggst ráðast í fjárfestingar þar sem áætlaður heildarkostnaður eða 

hlutur sveitarfélagsins í fjárfestingunni er hærri fjárhæð en fjórðungur skatttekna á 

yfirstandandi reikningsári ber, skv. 65. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998, að leggja 

fyrir sveitarstjórn umsögn sérfróðs aðila um kostnaðaráætlunina, væntanleg áhrif 

hennar á fjárhagsafkomu sveitarsjóðs á fyrirhuguðum verktíma og áætlun um árlegan 

rekstrarkostnað fyrir sveitarsjóð.  Einnig ber að gera grein fyrir því hvernig 

framkvæmdin samræmist þriggja ára fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.  Sama gildir ef 

sveitarstjórn hyggst gera samninga um framkvæmdir eða þjónustu sem gilda eiga til 

langs tíma og hafa í för með sér verulegar skuldbindingar fyrri sveitarsjóð.   Þetta 

gildir einnig um samninga um sölu og endurleigu fasteigna  sem nauðsynlegar eru til 

þess að sveitarfélagið geti rækt lögskyld verkefni sín.  Ef sveitarstjórn ákveður að selja 

fasteignir sveitarfélags, sem nauðsynlegar eru til þess að sveitarfélagið geti rækt 

lögskyld verkefni, ber sveitarstjórn að tilkynna það eftirlitsnefnd um fjármál 

sveitarfélaga.  Eftirlitsnefndin ber þá að kanna þau fjárhagslegu áhrif sem salan hefur 

á rekstur sveitarfélagsins. 

Samkvæmt 4. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 verða sveitarfélög ekki tekin 

til gjaldþrotaskipta þrátt fyrir greiðsluþrot.  Hins vegar kemur ekki fram í lögunum 

hvernig bregðast skal við þegar kröfuhafar ganga að eignum sveitarfélags. 

Hér hefur verið fjallað um nokkur ákvæði sveitarstjórnarlaga, sem þýðingu hafa 

varðandi fjármál sveitarfélaga, en í sérstökum köflum hér á eftir verður fjallað um 

reikningsskil sveitarfélaga og eftirlit með fjármálum þeirra.  Einnig  verður fjallað um 

fjárþröng sveitarfélaga og viðbrögð við slíkum aðstæðum. 
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1.3 Ályktun 
Sveitarstjórn ber að gæta ábyrgðar í meðferð fjármuna sveitafélagsins, sbr. 1 mgr. 64. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998, og sveitarstjórn skal gæta þess eins og kostur er að 

heildarútgjöld sveitarfélags fari ekki fram úr heildartekjum sbr. 3. mgr. 61. gr. sömu 

laga.  Í sveitarstjórnalögunum er hins vegar ekki skilgreint með beinum hætti hvernig 

bregðast skal við þegar halli verður á rekstri sveitarsjóðs og ekki er að finna í lögunum 

neinar takmarkanir á heimildum sveitarstjórna til að stofna til skulda.  Það er þannig 

ekkert hámark skulda sem miðað er við í lögunum eða skuldaþak, en almenn ákvæði 

látin nægja um að sveitarstjórnir gæti ábyrgðar í meðferð fjármuna og að 

rekstrarniðurstaðan skuli vera jákvæð sé þess kostur. 

Telja verður að skerpa þurfi ákvæði sveitarstjórnarlaga um fjármál sveitarfélaga með 

það að markmiði að tryggja stöðugleika í fjármálastjórn og meðferð fjármuna og koma 

í veg fyrir að óábyrg fjármálastjórn sveitarstjórnar, sem kosin er til fjögra ára, geti leitt 

sveitarsjóð og íbúa sveitarfélags í fjárhagslegar ógöngur.  Til dæmis gætu reglur um 

heimild sveitarstjórna til skuldsetningar sveitarfélaga stuðlað að meiri stöðuleika, 

jafnframt því sem skýrari reglur um hvernig bregðast skal við eftir taprekstur 

sveitarfélags, geta stuðlað að ábyrgari fjármálastjórn. 
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2 Reikningsskil sveitarfélaga 
Mikilvægi reikningsskila hvers konar rekstrar eða fjárhagslegra umsvifa er 

óumdeilanlegt.  Þar eru settir fram allir þeir þættir sem snúa að fjárhagslegri afkomu 

og fjárhagslegri stöðu sérhvers félags, stofnunar eða rekstrareiningar.  Reikningsskilin 

eru m.a. notuð til að meta hvernig til tókst með rekstur á uppgjörs- eða 

reikningstímabilinu og til áætlunargerðar fyrir komandi tímabil.  Einnig eru þau  notuð 

af lánadrottnum og öðrum viðskiptamönnum svo dæmi séu nefnd. 

 

2.1 Almennt um reikningsskil sveitarfélaga 

Megin reglan um reikningsskil sveitarfélaga er sú að lög um bókhald og lög um 

ársreikninga gildi að svo miklu leyti sem við á, svo og aðrar góðar bókhalds- og 

reikningsskilavenjur, sbr. 2. mgr. 58. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. 

Í reikningsskilum sveitarfélaga er starfsemi þeirra flokkuð í tvo megin flokka, þ.e. í A-

hluta og B-hluta, sbr. 60 gr. sveitarstjórnarlaga.  Til A-hlutar telst sveitarsjóður, sem 

samkvæmt lögunum er aðalsjóður sveitarfélags, auk sjóða og stofnana sem sinna 

starfsemi sem að hluta eða að öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum.  Til B-hluta 

teljast stofnanir sveitarfélags, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða að 

meiri hluta eru í eigu sveitarfélags og eru reknar sem fjárhagslegar sjálfstæðar einingar 

sem afla tekna með þjónustugjöldum.  Hér má nefna orkuveitur, vatnsveitur, fráveitur 

og hafnarsjóði. 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum ber að semja árreikning fyrir sveitarsjóð, stofnanir 

sveitarfélagsins og fyrirtæki þess.  Ennfremur ber að semja samstæðureikning fyrir 

sveitarfélagið, en hann hefur að geyma bæði A- og B-hluta starfseminnar samkvæmt 

framansögðu.  Í lögunum er tilgreint að ársreikningur skuli innihalda yfirlit yfir 

rekstur og framkvæmdir á reikningsárinu, efnahagsreikning í lok reikningsárs og 

skýringar.  Einnig á að sýna fjárhagsáætlun reikningsársins til samanburðar og yfirlit 

um fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélagsins3

Hér á eftir verður einvörðungu fjallað um þann hluta fjármála sveitarfélaga sem heyrir 

undir A-hluta skv. 60. gr. sveitarstjórnarlaga eins og áður segir, þ.e. sveitarsjóð. 

. 

                                                      
3  3. mgr. 67. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. 
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2.2 Sérreglur um reikningsskil sveitarfélaga 
Samkvæmt 4. mgr. 67. gr. sveitarstjórnarlaga setur ráðherra í reglugerð nánari ákvæði 

um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga að höfðu samráði við Hagstofu Íslands og 

Samband íslenskra sveitarfélaga.  Ráðherra sveitarstjórnarmála skipar reikningsskila- 

og upplýsingarnefnd samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 944/2000 um bókhald og 

ársreikninga sveitarfélaga, en nefndinni er ætlað að stuðla að samræmingu 

reikningsskila sveitarfélaga og öðrum fjárhagsupplýsingum frá þeim.  Hlutverk 

nefndarinnar er einnig að semja reglur um þau atriði í reikningsskilum sveitarfélaga 

sem eru sérstök fyrir þau.  Sérreglur um reikningsskil sveitarfélaga koma ýmist fram í 

reglugerðum, í auglýsingum eða álitum reikningsskila- og upplýsinganefndar4

Sú reglugerð sem helst ber að nefna varðandi reikningsskil sveitarfélaga er reglugerð 

um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 með síðari breytingum, sem 

fjallar almennt um reikningsskil sveitarfélaga.  Reglugerðin tilgreinir hvernig eigi að 

flokka tekjur og útgjöld sveitarsjóða og hvernig eigi að skipta sameinginlegum 

kostnaði.  Einnig eru talin upp í reglugerðinni þau atriði sem skylt er að fram komi í 

reikningsskilum, svo sem ábyrgðar- og skuldbindingar utan efnahags. 

.  

Í auglýsingu nr. 790/2001 um reikningsskil sveitarfélaga, með síðari breytingum, er 

gerð grein fyrir þeim frávikum frá almennum reikningsskilavenjum í reikningsskilum 

sveitarfélaga sem talin eru gefa gleggri mynd af afkomu sveitarsjóðs.  Auglýsingin 

fjallar um sama efni og reglugerð 944/2000 en með ýtarlegri hætti. 

Álit reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga5

                                                      
4 18. gr. reglugerð nr. 944/2000 um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga. 

 nr. 1/2010 um færslu 

leigusamninga fasteigna og annarra mannvirkja í bókhaldi og reikningsskilum 

sveitarfélaga, er líklega það útgefna álit sem mun hafa hvað mestu áhrifin á 

reikningsskil sveitarfélaga um þessar mundir.  Á síðustu árum hefur það færst í vöxt 

að sveitarfélög geri leigusamninga til langs tíma við fjármögnunarfyrirtæki um rekstur 

og leigu á mannvirkjum, þar á meðal mannvirkjum, sem nauðsynleg eru til að 

sveitarfélög geti sinnt lögboðinni þjónustu, svo sem skólahúsnæði.  Meðferð slíkra 

samninga í reikningsskilum sveitarfélaga hefur verið mismunandi, en í flestum 

tilvikum hafa sveitarfélögin litið á þessa samninga sem rekstrarleigusamninga og 

haldið þeim utan við efnahagsreikning, eins og til dæmis Sveitarfélagið Álftanes, 

5 Nefndin er skipuð af  ráðherra sveitarstjórnarmála skv. 18. gr. reglugerðar nr. 944/2000 um bókhald 
og ársreikninga sveitarfélaga. 
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Reykjanesbær, Fjarðarbyggð og Hafnarfjarðarkaupstaður.  Ef til að mynda 

ársreikningur Sveitarfélagsins Álftaness vegna ársins 2008 er skoðaður þá eru 

heildarskuldir samkvæmt efnahagsreikningi 2.514 milljónir kr., en skuldbindingar 

utan efnahags vegna rekstrarleigusamninga 2.523 milljónir kr.6 Heildarskuldir og 

skuldbindingar sveitarfélagsins í árslok 2008 námu því samtals 5.037 eða 434% af 

heildartekjum ársins. Heildarskuldir Reykjanesbæjar í árslok 2008 námu 10.720 

milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi, en skuldbindingar utan 

efnahagsreiknings vegna rekstrarleigusamninga á sama tíma námu 11.979 milljónum 

króna.  Heildar skuldir og skuldbindingar Reykjanesbæjar námu því 22.699 milljónum 

króna eða 345% af heildartekjum7

Sveitarfélög sem hafa gert leigusamninga hafa á liðnum árum fært leigugreiðslur sem 

rekstrargjöld, en sveitarfélög, sem átt hafa sín mannvirki, hafa hins vegar gjaldfært 

afskriftir af mannvirkjunum og fært fjármögnunarkostnað vegna þeirra meðal 

fjármagnsgjalda.  Þetta hefur leitt til misræmis í samanburði milli sveitarfélaga auk 

þess sem raunveruleg skuldastaða sveitarfélaga hefur verið misvísandi.  Í áður nefndu 

áliti nr. 1/2010 er tekið á þessum málum.  Samkvæmt álitinu ber sveitarfélögum að 

færa alla leigusamninga til lengi tíma en þriggja ára í efnahag vegna fasteigna og 

annarra mannvirkja.  Megin rökin eru að leigusamningar sveitafélaganna eru almennt 

vegna skóla, íþróttamannvirkja eða annarra mannvirkja sem eru ætluð fyrir rekstur 

grunnþjónustu sveitarfélaganna og lögbundinna verkefna þeirra, sem þýðir að 

sveitarfélögum er alltaf skylt að eiga eða leigja slík mannvirki.  Nokkur sveitarfélög 

breyttu sínum reikningsskilaaðferðum við gerð ársreiknings 2009 með hliðsjón af áliti 

reikningsskila- og upplýsingarnefndar sveitarfélaga nr. 1/2010 og færðu hinar leigðu 

eignir og skuldir vegna þeirra í efnahagsreikning.  Á þetta við til dæmis um Garðabæ 

og Hafnarfjarðakaupstað, en gera má ráð fyrir að álitið komi að fullu til framkvæmda 

frá og með reikningsárinu 2010. 

.  Skuldbindingar utan efnahagsreiknings tíu 

fjölmennustu sveitarfélaganna í árlok 2009 má sjá í töflu 8, í kafla 4.3.   

Í 2. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga segir m.a. að sveitarfélagi sé óheimilt að veðsetja 

fasteignir sínar sem nauðsynlegar eru til þess að sveitarfélagið geti rækt lögskyld 

verkefni sín.  Á liðnum árum hafa sveitarfélög hins vegar selt 

fjármögnunarfyrirtækjum skólabyggingar og önnur mannvirki eða samið við þau um 

                                                      
6 Ársreikningur Sveitarfélagsins Álftarnes 2008. 
7 Ársreikningur Reykjanesbæjar 2008. 
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byggingu slíkra mannvirkja, og síðan leigt þau til baka á leigusamningum til áratuga, 

en fjármögnunarfyrirtækin hafa fjármagnað kaupin með lánum frá bönkum og veðsett 

lánveitendum hinar keyptu eignir.   

Nú mun standa yfir vinna við breytingu á alþjóðlegum reikningsskilastaðli um 

leigusamninga (IAS17), en stefnan mun vera sú að leigusamningar verði færðir í 

efnahag sem fjármögnunarsamningar í ríkari mæli en áður þannig að eignir og skuldir 

vegna þeirra verði færðar í efnahagsreikning. 

 

2.3 Fjárhagsáætlanir 
Árlega ber sveitarstjórnum að gera fjárhagsáætlun næsta árs fyrir sveitarsjóð og 

stofnanir sveitarfélagsins, eins og getið er um í 61. gr. sveitarstjórnarlaganna.  

Fjárhagsáætlun á að vera í sama formi og ársreikningur sveitarfélagsins og þar á að 

koma fram rekstrar- og framkvæmdaáætlun, einnig áætlun um efnahag í upphafi og 

lok árs.  Fjárhagsætlunin á að innihalda áætlun um tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna og 

fjármálastjórn sveitarsjóðs og stofnanna sveitarfélagsins á viðkomandi rekstrarári.  

Ennfremur segir í 2. mgr. 61. gr. sveitarstjórnalaganna að fjárhagsáætlunin skuli hafa 

hliðsjón af fjárhagslegri stöðu sveitarsjóðs og stofnana sveitarfélagsins.  Fram kemur í 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 að sveitarfélag beri að nota  

útsvarsprósentu við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs8

Heimilt er að endurskoða fjarhagsáætlun sveitarsjóð og stofnana sveitarfélaga ef í ljós 

koma breytingar á forsendum áætlunar

. 

9

Í 63. gr. sveitarstjórnarlagana er fjallað um þriggja ára áætlun sem sveitarstjórn ber að 

semja um rekstur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélagsins.   

.  Engar takmarkanir eru í lögunum hversu 

langt má verið liðið á árið þegar endurskoðun fjárhagsáætlunar ársins fer fram. 

Sveitarfélögum ber að skila fjárhagsáætlun ársins ásamt þriggja ára áætlun til ráðherra.  

Einnig ber sveitarfélögum að skila ársreikningum sveitarfélags til ráðherra og 

                                                      
8 4. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. 
9 1. mgr. 62. gr. sveitarstjórnalaga nr. 45/1998. 
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Hagstofu Íslands eigi síðar en 15. júní  ár hvert ásamt greinagerð endurskoðanda og 

skoðunarmanna10

Eins og kom fram í kafla 2.1. þá á að sýna fjárhagsáætlun reikningsársins í 

ársreikningi sveitarfélaga til samanburðar.  Er vinnureglan sú að síðasta endurskoðaða 

fjárhagsáætlunin er sett til samanburðar í ársreikning sveitarfélagsins

.  

11

 

. 

2.4 Ályktun 
Samanburður á ársreikningum sveitarfélaga hefur ekki fram að þessu verið auðveldur 

vegna mismunandi aðferða við fjármögnun mannvirkja og meðferð leigusamninga í 

reikningsskilum sveitarfélaganna, hvort sem litið er á rekstrarreikning eða efnahag, 

einkum skuldastöðu.  Stafar þetta fyrst og fremst af mismunandi meðferð í 

reikningsskilum sveitarfélaga á kostnaði við mannvirki sem nauðsynleg eru við 

rekstur grunnþjónustu og lögbundin verkefni þeirra, en kostnaðurinn er ýmist færður 

til gjalda sem leigugreiðslur eða afskriftir og fjármagnskostnaður.  Þá hafa 

skuldbindingar vegna slíkra samninga ekki verið færðar í efnahagsreikning.  

Breytingar á reglum um meðferð leigusamninga í reikningsskilum sveitarfélaga, sem 

kemur til framkvæmda frá og með árinu 2010, mun gera ársreikningana 

samanburðahæfari en áður. 

Ástæða er til að endurskoða ákvæði 2. mgr. 73. gr. sveitarstjórnalagna, þar sem kveðið 

er á um bann við veðsetningu tiltekinna fasteigna sveitarfélaga.  Annað hvort ætti að 

breyta þessu ákvæði þannig að sveitarfélögum verði heimilt að veðsetja þessar eignir 

eða framkvæmdin um bannið á grundvelli gildandi ákvæða gildi almennt um eignirnar 

þrátt fyrir samninga um flutning þeirra af nöfnum sveitarfélaga.   

Endurskoðun fjárhagsáætlunar ársins getur verið nauðsynleg vegna breyttra forsenda, 

en eðlilegra væri að upphaflega fjárhagsáætlun ársins væri notuð til samanburðar í  

ársreikningi sveitarfélags og breytingar á forsendum síðan raktar í skýringum.  Þannig 

kæmi fram hvernig til tókst með upphaflega áætlun, en í framkvæmd nú munu 

fjárhagsáætlanir, sem eru til samanburðar við ársreikning, hafa verið að mestu færðar 

til endanlegrar útkomu ársreiknings.  

                                                      
10  17. gr. reglugerð nr. 944/2000  um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga.  
11 Lúðvík Jónsson, fjármálastjóri Garðabæjar. 
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3 Eftirlit með fjármálum sveitarfélaga 
Eftirliti með fjármálum sveitarfélaga má skipta í tvennt.  Annars vegar er það eftirlit 

eða endurskoðun endurskoðenda og skoðunarmanna, sbr. 68. til 71. gr. 

sveitarstjórnarlaga, og hins vegar opinbert eftirlit sem er í höndum eftirlitsnefndar með 

fjármálum sveitarfélaga, sbr. VII. kafla sömu laga. 

 

3.1 Endurskoðun og skoðunarmenn  
Í 68. gr. sveitarstjórnarlaga er fjallað um endurskoðun ársreiknings sveitarfélaga, 

ráðningu endurskoðanda og annað er varðar endurskoðun hjá sveitarfélagi.   

Sveitastjórnir ráða löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki til að sjá um 

ytri endurskoðun sveitarfélagsins, sbr. 1. mgr. 68. gr. sveitarstjórnalaga  

Heimilt er að fela endurskoðun sveitarfélags og stofnana þess sérstakri 

endurskoðunarstofnun á vegum sveitarfélagsins12

Hlutverk endurskoðanda er að komast að rökstuddri niðurstöðu um áreiðanleika 

ársreiknings sveitarfélagsins og að ganga úr skugga um að fylgt hafi verið ákvæðum 

laga, reglna og samþykkta um meðferð fjármuna og upplýsingaskyldu sveitarfélags 

eins og segir efnislega í 3. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga.   

.  Slík stofnun heyrir beint undir 

sveitarstjórn samkvæmt lögunum.  Endurskoðunarstofnun á vegum sveitarfélags telst 

hins vegar fremur til innri endurskoðunar en ytri endurskoðunar og teldist slík 

stofnunin varla óháð sveitarfélaginu þar sem tilvist hennar er að öllu leyti í höndum 

sveitarstjórnar.  

Endurskoðanda ber að kynna skoðunarmönnum athuganir sínar og endurskoðun áður 

en ársreikningur er áritaður. 

Fjallað er um kosningu skoðunarmanna sveitarfélaga og hlutverk þeirra í 69. gr. 

sveitarstjórnarlaga.  Sveitarstjórn kýs tvo skoðunarmenn í upphafi kjörtímabils og tvo 

til vara til loka kjörtímabils sveitarstjórnar13

                                                      
12 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlög nr. 45/1998. 

.   

13 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998. 
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Hlutverk skoðunarmanna er að yfirfara ársreikning sveitarfélagsins og athuga einstök 

fjárhagsleg málefni sveitarfélagsins, stofnana þess og fyrirtækja eftir því sem þeim 

þykir ástæða til14

 

.  

3.2 Opinbert eftirlit með fjármálum sveitarfélaga 
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga er skipuð af ráðherra og er fjallað um 

skipun hennar og verkefni í VII. kafla sveitarstjórnarlaga15

Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum 

sveitarfélaga og bera saman við viðmiðanir varðandi fjárhagsleg málefni sveitarfélaga. 

Einnig hefur nefndin eftirlit með að fjárhagsstjórn sveitarfélaga sé í samræmi við 3. 

mgr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga, en þar segir að sveitarstjórn beri árlega að gæta þess 

svo sem kostur er að heildarútgjöld sveitarfélags fari ekki fram úr heildartekjum þess 

eins og áður var vikið að.   

.  Nefndin er skipuð þremur 

mönnum einum eftir tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tveimur án 

tilnefningar og skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi.   

Eftirlitsnefndinni með fjármálum sveitarfélaga ber að reikna út lykiltölur úr rekstri 

sveitarfélaganna sem tilgreindar eru í 6. gr. reglugerðar um eftirlitsnefnd með 

fjármálum sveitarfélaga nr. 374/200, en þær eru þessar: 

1 Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir í hlutfalli við tekjur. 

2 Rekstrarniðurstaða í hlutfalli við tekjur. 

3 Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur. 

4 Fjárfestingarhreyfingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri. 

5 Langtímaskuldir í hlutfalli við varanlega rekstrarfjármuni. 

6 Skuldir í hlutfalli við eignir. 

7 Eiginfjárhlutfall. 

 

Nefndin setur sér vinnureglur um útreikning lykiltalna og samanburð þeirra við 

viðmið sem nefndin setur sér, til notkunar við mat á fjárhagsstöðu sveitarfélaga.  

                                                      
14 2. mgr. 69. gr. Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998.  
15 1. mgr. 74. gr. Sveitarstjórnalög, nr. 45/1998. 
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Ef athugun nefndarinnar leiðir í ljós að afkoma sveitarfélags er ekki í samræmi við 3. 

mgr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga eða fjármál sveitarfélags stefna að öðru leyti í óefni 

skal nefndin aðvara viðkomandi sveitarstjórn og samhliða upplýsa ráðherra um álit 

nefndarinnar.  Sveitarstjórn sem fær aðvörun frá eftirlitsnefndinni er skylt að gera 

nefndinni grein fyrir hvernig hún ætlar að bregðast við aðvörun nefndarinnar.  

Sveitarstjórn ber að svara eftirlitsnefndinni innan tveggja mánaða16

Ef sveitarfélag kemst í fjárþröng þannig að sveitarstjórn telur ekki unnt að standa í 

skilum ber sveitarstjórn að tilkynna það til eftirlitsnefndar, en skv. 1. mgr. 75 gr. 

sveitarstjórnarlaga á þó ekki að taka slíka ákvörðun fyrr en eftir tvær umræður í 

sveitarstjórn.  Berist eftirlitsnefnd slík tilkynning ber nefndinni þegar í stað að láta fara 

fram rannsókn á fjárreiðum og rekstri sveitarfélagsins. 

. 

Eftirlitsnefndinni er heimilt að grípa til aðgerða ef sveitarstjórn sinnir ekki aðvörun 

nefndarinnar eða ef nefndin telur viðbrögð sveitarstjórnar við aðvörun nefndarinnar 

ófullnægjandi17

Ráðherra getur að tillögu eftirlitsnefndar svipt sveitarstjórn fjárforráðum sveitarfélags 

og skipað sveitarfélagi fjárhaldsstjórn, hafi sveitarstjórn vanrækt skyldur sínar 

samkvæmt sveitarstjórnarlögum og greiðslubyrði sveitarfélags umfram greiðslugetu er 

það mikil að ljóst þykir að ekki muni úr rætast í bráð, sbr. 76. gr. sveitarstjórnalaga. 

.  

Um þessar mundir er eitt sveitarfélag undir fjárhaldsstjórn vegna greiðsluþrots, en 

ekki liggur fyrir með hvaða hætti fjárhagsvandi þess verður leystur.  Mun það vera í 

fyrsta sinn sem slík fjárhaldsstjórn er skipuð sveitarfélagi að þeirri stærð sem hér á 

við.  Aðeins einu sinni áður mun fjárhaldsstjórn hafa verið skipuð litlu sveitarfélagi á 

landsbyggðinni, en fjárhaldsvandi þess var m.a. leystur með sameiningu við annað 

sveitarfélag18

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur nýlega birt nýjar viðmiðanir sínar 

varðandi heildarskuldir og framlegð frá rekstri sveitarsjóða, þ.e. A-hluta reikningsskila 

sveitarfélaga.  Í bréfi eftirlitsnefndar til allra kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum, dags. 

18. júní sl., er gerð grein fyrir hlutverki nefndarinnar, þróun fjárhagsstöðu 

sveitarfélaga í heild síðustu ár og þeim viðmiðunum sem nefndin hefur sett sér 

. 

                                                      
16 2. mgr. 74. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 
17 3. mgr. 75. gr. Sveitarstjórnalaga nr. 45/1998 
18 http://www.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sveitastjornarmal 



18 
 

varðandi mat á því hvort ástæða sé til frekari skoðunar eða sérstakrar viðvörunar skv. 

2. mgr. 74. gr. sveitarstjórnarlaga.  Í viðmiði nefndarinnar varðandi heildarskuldir er 

miðað við að heildarskuldir samkvæmt efnahagsreikningi auk skuldbindinga vegna 

leigusamninga um fasteignir til langs tíma þurfi að vera undir 150% af heildartekjum 

og muni nefndin m.a. byggja á þessu viðmiði við frekari skoðun á fjármálum 

sveitarfélaga á næstunni, jafnframt því sem litið er til ýmissa annarra þátta svo sem 

framlegðar frá rekstri, peningalegra eigna á móti skuldum o.fl. eins og fram kemur í 

bréfinu.  Viðmið nefndarinnar varðandi framlegð frá rekstri er 15 til 20% og setur 

nefndin fram í bréfinu rök fyrir viðmiðum sínum19

Fram hefur komið að skuldastaða nokkurra sveitarfélaga er verulega yfir viðmiði 

nefndarinnar jafnframt því sem rekstrarleg afkoma margra þeirra hefur verið neikvæð.  

Nefndin hefur birt nöfn nokkurra sveitarfélaga sem eru til skoðunar vegna skuldastöðu 

og eða rekstrarafkomu, jafnframt því sem birtar hafa verið upplýsingar um 

peningalega stöðu þeirra og framlegð auk skuldastöðunnar

.  

20

 

. 

3.3 Ályktun 
Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er endurskoðun hjá sveitarfélögum komið 

fyrir með hliðstæðum hætti og almennt gerist hjá fyrirtækjum í atvinnurekstri.  Það 

mun þó ekki vera algengt að kjörnir séu sérstakir skoðunarmenn auk löggiltra 

endurskoðenda.   

Höfundi er ekki kunnugt um að nokkurt sveitarfélag í landinu skipi 

endurskoðunarmálum sínum eingöngu þannig að hún sé falin eigin 

endurskoðunarstofnun eins og heimild í 2. mgr. 68 gr. sveitarstjórnarlaga kveður á um.  

Innri endurskoðunardeild mun þó vera starfandi t.d. hjá Reykjavíkurborg, en 

endurskoðunin mun vera falin ytri endurskoðanda.   

Hlutverki eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga virðist vera nokkur takmörk 

sett með ákvæðum VII. kafla sveitarstjórnarlaga.  Þannig er nefndinni ætlað að 

fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga og aðvara 

sveitarstjórn og kalla eftir skýringum ef í ljós kemur að afkoma sveitarsjóðs er 

                                                      
19 http://www.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sveitastjornarmal/frettir/nr/3182 
20 http://www.samgonguraduneyti.is/media/frettir2010/EFS_frettatilkynning02092010.pdf 
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neikvæð eða fjármál sveitarfélags stefna að öðru leyti í óefni.  Sveitarstjórn er skylt að 

svar nefndinni og gera grein fyrir hvernig hún hyggst bregðast við, en lengra ná 

heimildir nefndarinnar í raun ekki.  Það er sveitarstjórn sem á að hafa frumkvæði að 

því að tilkynna nefndinni ef sveitarfélag kemst í fjárþröng, en þó ekki fyrr en eftir tvær 

umræður í sveitarstjórn, sbr. 1. mgr. 75 gr. sveitarstjórnarlaga.  Eftirlitsnefndin hefur 

ekki haft beina heimild í lögum til aðgangs að reikningshaldi og öðrum gögnum 

sveitarfélags fyrr en eftir breytingu á sveitarstjórnarlögum með lögum nr. 37/2010.   

Það hljóta að vera hagsmunir sveitarfélaganna í heild jafnt sem íbúa þeirra að 

fjárstjórn einstakra sveitarfélaga sé með tryggum og ábyrgum hætti þannig að fjármál 

þeirra fari ekki úr böndum, t.d. með skuldsetningu sem rekstrarleg afkoma ræður ekki 

við eins og gerst hefur nýlega t.d. hjá Sveitarfélaginu Álftanesi.  Jafnframt því sem 

vísað er í kafla 1.3 hér að framan, um skýrari reglur um fjármálastjórn sveitarfélaga er 

það mat höfundar að einnig sé þörf á að skilgreina með ákveðnari hætti í lögum 

heimildir eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, til að sinna eftirlitshlutverki 

sínu. 
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4 Rekstrarafkoma og fjárhagsleg staða  
Sveitarfélög hafa margskonar skyldum að gegna.  Þeim eru falin ákveðin verkefni 

samkvæmt landslögum auk þess sem þau hafa nokkurt svigrúm til að taka að sér önnur 

verkefni, sbr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga, svo sem með þátttöku í atvinnuskapandi 

verkefnum til lengri eða skemmri tíma.  Einnig gegna sveitarfélög mikilvægu 

samfélagslegu hlutverki þar sem þau sinna hagsmunagæslu fyrir íbúa.  Að undanförnu 

hefur hlutverk sveitarfélaga breyst töluvert með yfirfærslu á mikilvægum 

þjónustuverkefnum frá ríkinu til sveitarfélaga svo sem rekstri grunnskóla.  

Samkvæmt heimasíðu Sambands íslenskara sveitarfélaga eru nú 76 sveitarfélög á 

landinu.  Sumir þættir sem hafa áhrif á rekstur og afkomu sveitarfélaganna eru með 

þeim hætti að sveitarstjórnir geta litlu ráðið þar um svo sem þætti sem varða víðfeðmi 

sveitarfélaga og aldurssamsetningu íbúa.  Þessir þættir hafa áhrif á tekjuöflun 

sveitarfélaga og einnig á hvað það kostar sveitarfélagið að veita hina lögbundnu 

grunnþjónustu. 

Í þessum kafla verður leitast við að gera nokkra grein fyrir tekjuöflun sveitarfélaga og 

gjöldum, afkomu þeirra og fjárhagsstöðu, einkum skuldastöðu.  Dregin eru fram þau 

vandkvæði sem eru á samanburði milli sveitarfélaga einkum vegna mismunandi 

meðferðar á kostnaði við mannvirki, sem nauðsynleg eru til rekstrar grunnþjónustu, 

eftir því hvort mannvirkin eru í eigu sveitarfélags eða þau eru leigð af öðrum.  Skiptir 

þetta verulegu máli þegar skuldir í efnahagsreikningi og skuldbindingar utan hans eru 

skoðaðar, sbr. kafla 4.3 hér á eftir. 
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Tafla 1  Íbúafjöldi tíu fjölmennustu sveitarfélaganna   

 

Tafla 1 sýnir fjölda íbúa í tíu fjölmennustu sveitarfélögum landsins á árunum 2005-

2008, en í þessum sveitarfélögum bjó 76,9% þjóðarinnar á árinu 2008.  Mestu sveiflur 

í íbúafjölda á tímabilinu er hjá sveitarfélaginu Fjarðarbyggð og má þar greina áhrif 

sameininga sveitarfélaga, en árið 2006 sameinaðist sveitarfélögin Austurbyggð, 

Fákskrúðsfjarðarhreppur og Mjóafjarðarhreppur við Fjarðarbyggð21

 

.  Einnig hefur 

virkjanaframkvæmda við Kárahnjúka og byggingu álvers við Reyðarfjörð haft áhrif á 

íbúafjölda Fjarðarbyggðar.  Íbúafjöldinn í Reykjavík og á Akureyri er nokkuð 

stöðugur, en eykst þó lítillega, en hins vegar er mikil fjölgun íbúa í sveitarfélögum í 

nágrenni Reykjavíkur, sem segja má að séu helstu þenslusveitarfélögin á þessum tíma. 

4.1 Tekjuöflun 
Í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 er fjallað um skyldur sveitarfélaga til 

að leggja árlega fasteignaskatt á allar fasteignir í sveitarfélaginu og útsvar á tekjur 

þeirra manna sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt og er nánar 

kveðið á um þær heimildir sem sveitarfélög hafa til álagningar þessara skatta í 

tekjustofnalögunum.   

Tekjustofnar sveitarfélaga eru í megin atriðum þrír, útsvar, fasteignarskattur og 

framlög úr jöfnunarsjóði, en tekjur sveitarfélaga úr jöfnunarsjóði eru þó mjög 

mismunandi eftir aðstöðu þeirra eins og nánar verður vikið að síðar.  Einnig hafa 

sveitarfélög tekjur af eignum sínum, af eigin atvinnurekstri og stofnunum sem reknar 

                                                      
21 http://www.fjardabyggd.is/Stjórnsysla/UmFjardabyggd 

2008 %  br. 2007 %  br. 2006 %  br. 2005
Reykjavík 119.848 1,8% 117.721 1,1% 116.446 1,4% 114.800
Kópavogsbær 29.957 4,9% 28.561 3,7% 27.536 4,0% 26.468
Hafnarfjarðarkaupstaður 25.837 4,0% 24.839 4,9% 23.674 5,4% 22.451
Akureyrarkaupstaður 17.522 1,6% 17.253 2,6% 16.822 0,5% 16.736
Reykjanesbær 14.208 7,2% 13.256 11,1% 11.928 5,1% 11.346
Garðabær 10.358 4,5% 9.913 4,0% 9.529 1,1% 9.423
Mosfellsbær 8.469 4,0% 8.147 8,6% 7.501 4,8% 7.157
Sveitarfélagið Árborg 7.928 4,8% 7.565 3,9% 7.280 4,6% 6.961
Akraneskaupstaður 6.630 4,5% 6.345 6,5% 5.955 3,0% 5.782
Fjarðarbyggð 4.736 -7,3% 5.111 -10,4% 5.705 46,5% 3.895

Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009
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eru í almannaþágu svo sem vatnsveitur, rafmagnsveitur, hitaveitur o.fl.  Enn fremur 

heimila lög og reglugerðir sveitarfélögum að innheimta holræsagjald, lóðaleigu og 

ýmis önnur gjöld svo sem leyfisgjöld.  Sveitarstjórn ákveður skattprósentu hvers árs 

innan þeirra marka sem lögin kveða á um22

Heildartekjur sveitarsjóða á árinu 2008 skiptist þannig að útsvör námu 60% 

fasteignaskattur 15%, jöfnunarsjóðsframlag 10% og aðrar tekjur 14% af 

heildartekjum

. 
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Tafla 2  Heildartekjur sveitarsjóðs á íbúa og prósentubreyting á milli ára. Allar 

fjárhæðir eru í krónum.  

. 

 

Tafla 2 sýnir heildartekjur sveitarsjóðs í krónum á hvern íbúa í tíu fjölmennustu 

sveitarfélögunum á árunum 2005-2008, en einnig sýnir taflan hlutfallslega breytingu 

milli ára.   

                                                      
22 1-2 gr. lög um tekjustofna sveitarfélaga  nr. 4/1995.   
23 Árbók sveitarfélaga 2009, bls. 62. 

2008 % br. 2007 % br. 2006 % br. 2005
Fjarðarbyggð 648.259 0,9% 642.416 20,7% 532.257 33,0% 400.205
Akureyrarkaupstaður 567.456 4,5% 542.922 19,0% 456.311 9,7% 416.050
Kópavogsbær 515.572 -6,2% 549.645 0,2% 548.516 23,9% 442.552
Mosfellsbær 503.943 13,3% 444.645 12,8% 394.024 0,4% 392.357
Akraneskaupstaður 502.267 12,3% 447.187 5,1% 425.521 19,7% 355.561
Reykjavík 490.599 -4,8% 515.411 19,7% 430.673 18,1% 364.780
Hafnarfjarðarkaupstaður 490.424 9,9% 446.204 12,0% 398.384 10,3% 361.187
Garðabær 484.780 -7,5% 524.353 30,3% 402.308 3,5% 388.794
Reykjanesbær 463.164 8,0% 428.845 2,9% 416.560 13,2% 368.027
Sveitarfélagið Árborg 432.761 -0,5% 435.150 9,3% 398.286 15,1% 345.899

Meðaltal 499.229 505.805 441.480 379.221
Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009
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Tafla 3  Hlutfallsleg aldursdreifing íbúa í tíu fjölmennustu sveitarfélögunum á árinu 

2008.   

 

Hlutfallsleg aldursdreifing íbúa í tíu fjölmennustu sveitarfélögun á árinu 2008 sýnir að 

óverulegur munur er á hlutfallslegum fjölda í sérhverjum aldurshópi milli 

sveitarfélaga, sbr. tafla 3.  Aldursdreifing íbúa sveitarfélaganna hefur því óverulega 

áhrif á mismun á tekjum milli sveitarfélaganna. 

Sveitastjórn ákveður útvarsprósentu fyrir 1. desember ár hvert, innan þeirra marka 

sem  lög um tekjustofna sveitarfélaga ákveða, eins og áður segir.  Allir íbúar 

sveitarfélags sem hafa þar lögheimili og eru skattskyldir samkvæmd lögum nr. 

90/2003, greiða útsvar af tekjum sínum.  

Sveitarstjórn er heimilt að hækka útsvar um allt af 10% frá því sem ákveðið var, ef 

sýnt þykir að tekjur sveitarsjóðs dugi ekki fyrir útgjöldum, sbr. 5. mgr. 24. gr. sömu 

laga. 

Tafla 4  Útsvarstekjur á íbúa.  Allar tölur eru í krónum. 

 

Aldur: 0 1-5 6-15 16-25 26-55 56-66 67+
Reykjavík 1,4% 6,7% 12,1% 14,8% 44,0% 10,4% 10,5%
Kópavogsbær 1,5% 7,7% 13,8% 14,0% 42,8% 10,2% 10,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður 1,7% 7,8% 15,0% 15,5% 43,2% 8,9% 8,0%
Akureyrarkaupstaður 1,3% 7,6% 14,8% 14,9% 39,9% 10,6% 10,8%
Reykjanesbær 1,4% 7,7% 14,9% 15,9% 43,2% 8,8% 8,1%
Garðabær 1,1% 6,7% 14,4% 13,9% 39,6% 12,6% 11,7%
Mosfellsbær 1,5% 8,1% 16,4% 13,7% 44,1% 10,7% 5,5%
Sveitarfélagið Árborg 1,6% 8,4% 15,4% 14,4% 40,2% 10,2% 10,0%
Akraneskaupstaður 1,4% 7,5% 15,6% 15,0% 40,0% 10,0% 10,5%
Fjarðarbyggð 1,1% 6,4% 14,3% 15,1% 42,8% 10,9% 9,4%

Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbók sveitarfélaga 2009

2008 % br. 2007 % br. 2006 % br. 2005
Fjarðarbyggð 404.967 -9% 445.695 28% 349.038 45% 241.491
Garðabær 377.551 6% 357.054 17% 306.286 11% 275.265
Kópavogsbær 334.060 6% 313.985 11% 283.004 13% 251.437
Reykjavík 326.802 6% 309.611 13% 275.138 13% 244.520
Mosfellsbær 318.804 17% 273.534 7% 256.704 15% 223.659
Hafnarfjarðarkaupstaður 309.627 5% 295.514 15% 257.571 11% 232.879
Akraneskaupstaður 305.354 9% 278.957 8% 258.122 11% 232.579
Akureyrarkaupstaður 282.120 8% 260.532 10% 236.160 8% 217.675
Reykjanesbær 277.056 10% 252.948 6% 238.111 13% 211.084
Sveitarfélagið Árborg 273.686 6% 258.044 10% 234.779 14% 206.405
Meðaltal 320.891 303.177 270.354 239.575

Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009
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Fjárhæðir í töflu 4 eru á verðlagi hvers árs og eins og taflan sýnir eru ekki verulegar 

sveiflur milli ára.  Þegar skoðaðar eru heildartekjur á íbúa án framlags úr jöfnunarsjóði 

verða sveiflurnar hins vegar mun meiri eins og fram kemur í töflu 5. 

Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til sveitarfélaga skiptast i megin atriðum í 

tvennt, tekjujöfnunarframlag og útgjaldajöfnunarframlag24

Tafla 5  Heildartekjur sveitarsjóðs á íbúa án framlags úr jöfnunarsjóði. Allar 

fjárhæðir eru í krónum.  

.  Tekjujöfnunarframlagi er 

úthlutað til að jafna tekjur sveitafélaga miðað við sambærileg sveitarfélög.  

Útgjaldajöfnunarframlagi er varið til að mæta mismunandi útgjaldaþörf sveitarfélaga á 

grundvelli stærðarhagkvæmni og tekna þeirra, að teknu tilliti til þátta sem hafa áhrif á 

útgjaldaþörf svo sem íbúafjölda, skólaakstur úr dreifbýli o.fl.  Einnig greiðir 

jöfnunarsjóðurinn bundin framlög til Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

landshlutasamtaka sveitarfélaga, Innheimtustofnunar sveitarfélaga, umsjónarnefndar 

eftirlauna og í húsfriðunarsjóð.  Jöfnunarsjóðurinn úthlutar einnig sérstökum 

framlögum til sérstakra verkefna svo sem vegna sameiningar sveitarfélaga, vegna 

fjárhagserfiðleika sveitarfélaga, vegna stofnframkvæmda minni sveitarfélaga o.fl.  

Tekjur jöfnunarsjóðsins eru framlög úr ríkissjóði, hlutdeild í útsvarstekjum 

sveitarfélaga og vaxtatekjur. 

 

Fasteignaskattur er lagður árlega á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignarmati 31. 

desember árið á undan álagninu samkvæmt fasteignarskrá, sbr. 3. gr. laga nr. 4 frá 

1995.  Sveitarstjórn ákveður skatthlutfall fasteignarskatts innan þeirra marka sem 

lögin tilgreina.  Undanþágur frá fasteignarskatti varða kirkjur og bænahús trúfélaga 

                                                      
24  12. gr. lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. 

2008 % br. 2007 % br. 2006 % br. 2005
Fjarðarbyggð 613.668 2,7% 597.712 31,2% 455.514 30,0% 350.328
Akureyrarkaupstaður 508.256 5,7% 480.809 18,6% 405.485 9,3% 370.876
Kópavogsbær 506.894 -6,6% 542.784 0,1% 542.511 23,4% 439.500
Reykjavík 484.526 -5,0% 510.121 19,8% 425.814 18,1% 360.532
Garðabær 472.463 -8,4% 515.885 30,2% 396.116 3,2% 383.783
Hafnarfjarðarkaupstaður 470.033 9,6% 428.976 11,4% 385.176 10,8% 347.548
Mosfellsbær 468.679 15,5% 405.874 13,2% 358.396 -0,8% 361.317
Akraneskaupstaður 455.551 13,6% 400.840 4,1% 384.876 20,8% 318.690
Reykjanesbær 407.643 8,0% 377.442 4,3% 361.928 11,2% 325.512
Sveitarfélagið Árborg 379.944 0,8% 377.009 9,2% 345.100 15,2% 299.694

Meðaltal 480.250 487.533 424.509 365.394
Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009
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sem hlotið hafa skráningu dóms- og kirkjumálaráðuneytis, safnahús sem ekki eru 

rekin í ágóðaskyni og hús erlendra ríkja. 

Sveitarstjórnum eru í lögum settar takmarkanir við öflun tekna fyrir sveitarsjóði, þó 

sveitarstjórnir ákveði skatthlutföll innan ramma laga um tekjustofna sveitarfélaga.  

Möguleikar sveitarstjórna til að auka tekjur sveitarfélaga er t.d. að stuðla að fjölgun 

íbúa, fjölgun fasteigna, fjölgun fyrirtækja og aukinni atvinnu, en allar slíkar aðgerðir 

hafa einnig kostnað í för með sér.  Þekkt eru þó dæmi um að sveitarfélög hafi boðið 

ódýrar lóðir eða jafnvel ókeypis lóðir undir íbúðarhúsnæði og einnig dæmi um að 

fyrirtækjum séu boðnar ívilnanir ef þau flytji starfsemi sína í viðkomandi sveitarfélag.  

Árangur allra slíkra aðgerða fer þó m.a. eftir ástandi efnahagsmála á hverjum tíma og 

öðru árferði. 

 

4.2 Rekstrargjöld 
Rekstrargjöld sveitarsjóðs eru að stærstum hluta vegna lögbundinna verkefna og 

skiptast á málaflokka.  Helstu málaflokkar sveitarfélaga eru félagsþjónusta, 

heilbrigðismál, fræðslu- og uppeldismál, menningarmál, æskulýðs- og íþróttamál, 

brunamál og almannavarnir, hreinlætismál, skipulags- og byggingamál, umferða- og 

samgöngumál, umhverfismál og atvinnumál25

Stærsti kostnaðarliður sveitarfélaganna er laun og launatengd gjöld, en á árinu 2008 

voru laun og launatengd gjöld 49% af heildargjöldum sveitarsjóða

. 

26.  Ef litið er á 

rekstur málaflokka, sem taldir voru upp hér að framan, án fjármagnsgjalda og 

óreglulegra liða, þá fer mest í fræðslu- og uppeldismál eða 48,5% gjalda 

sveitarsjóða27.  Næsti flokkur á eftir fræðslu- og uppeldismálum er æskulýðs- og 

íþróttamál með 12,4% gjalda sveitarsjóða28

                                                      
25 Árbók sveitarfélaga 2009, bls. 64. 

 

26 Árbók sveitarfélaga 2009, bls. 63. 
27 Árbók sveitarfélaga 2009, bls. 64. 
28 Árbók sveitarfélaga 2009, bls. 64. 
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Tafla 6  Heildartekjur á íbúa að frádregnum launum, launatendum gjöldum og öðrum 

rekstrarkostnaði, í hlutfalli við tekjur á íbúa. 

 

Í töflu 6 má sjá heildartekjur á íbúa að frádregnum launum, launatendum gjöldum og 

öðrum rekstrarkostnaði í hlutfalli við tekjur á íbúa sem telja má framlegð rekstrar. 

Framlegðarmöguleiki úr rekstri er takmarkandi þáttur um möguleika sveitarfélags til 

að greiða vexti og afborganir auk nýrra fjárfestinga.  Viðmið eftirlitsnefndar um 

fjármál sveitarfélaga gerir ráð fyrir 15 til 20% framlegð úr rekstri eins og fram er 

komið29

Eins og áður kom fram í kafla 1.2 segir 3. mgr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga 45/1998 að 

sveitasjóður skuli skila jákvæðri rekstrarafkomu sé þess kostur.  Í 

sveitarstjórnalögunum er sveitarstjórnum ekki settar aðrar takmarkanir við stofnun 

útgjalda.  Þó segir í 1. mgr. 64. gr. sveitarstjórnalaganna að sveitarstjórn skulu gæta 

ábyrgðar í meðferð fjármuna sveitarfélagsins.  

.  Þegar taflan að framan er borin saman við viðmið eftirlitsnefndarinnar vekur 

athygli  hversu mörg sveitarfélaganna ná ekki þessu viðmiði.  Þó ber að hafa í huga að 

sveitarfélög hafa meðhöndlað fjármögnun á mannvirkjum á mismunandi hátt efir því 

hvort mannvirkin eru eign sveitarfélags eða eru á leigu, en það skekkir samanburð 

milli þeirra. Þannig eru leigugreiðslur taldar meðal almennra útgjalda hjá þeim sem 

leigja, en í afskriftum og fjármagnskostnaði hjá þeim sem eiga eignirnar.   

Eins og fram kemur í kafla 1.2 ber samkvæmt sveitarstjórnarlögum að reka sveitarsjóð 

með jákvæðri rekstrarafkomu sé þess kostur.  Í lögunum eru sveitarstjórnum ekki 

settar aðrar takmarkanir varðandi útgjöld, en aðeins vísað til ábyrgrar meðferðar 

fjármuna.    

                                                      
29 http://www.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sveitastjornarmal/frettir/nr/3182 

2008 2007 2006 2005
Mosfellsbær 12,4% 18,4% 9,6% 22,4%
Garðabær 9,8% 27,4% 11,3% 19,0%
Fjarðarbyggð 7,0% 19,4% 18,8% 1,6%
Reykjavík 6,9% 24,1% -0,1% 4,9%
Kópavogsbær 5,2% 22,8% 27,6% 22,9%
Sveitarfélagið Árborg 2,7% 6,6% 4,9% 6,8%
Akureyrarkaupstaður 2,0% 6,1% -4,5% 7,5%
Akraneskaupstaður -3,6% 10,2% 4,4% 3,5%
Hafnarfjarðarkaupstaður -7,1% 10,7% -2,7% 14,5%
Reykjanesbær -17,4% -1,2% -9,2% 2,6%

Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009
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Í sveitarstjórnalögunum eru engin ákvæði um hvað ber að gera þegar sveitarsjóður er 

rekinn með tapi þrátt fyrir ákvæði laganna um hallalausan rekstur, en þegar 

sveitarfélag er komið í fjárþröng þannig að sveitarstjórn telur ekki mögulegt að standa 

í skilum skal sveitarstjórn þó tilkynna það eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, 

sbr. 1. mgr. 75. gr. sveitarstjórnalaga. 

 

4.3 Skuldir og skuldbindingar  
Sveitarstjórn á að gæta þess eins og kostur er að heildarútgjöld sveitarfélags fari ekki 

fram úr heildartekjum, sbr. 3. mgr. 61. gr. sveitarstjórnarlaga sem áður hefur verið 

minnst á.  Þetta ákvæði laganna virðist vera hið eina sem setur sveitarstjórnum 

einhverjar hömlur er varða skuldsetningu og skuldbindingar sveitarsjóðs, þó að 

orðalag ákvæðisins bjóði upp á ákveðin sveigjanleika.  Í 65. gr. sveitarstjórnarlaga er 

fjallað um miklar fjárfestingar eins og rakið var hér að framan í kafla 1.2.   Þar er talað 

um að ef fjárfesting eða kostnaðaráætlun er hærri en fjórðungur skattekna beri að fá 

umsögn sérfróðra manna vegna áhrifa fjárfestingarinnar á rekstur sveitarsjóðs.  Hins 

vegar er hvergi getið um þak eða takmarkanir á heimildum sveitarstjórna til  

skuldsetningar sveitarsjóðs eða til að sveitarsjóður taki á sig skuldbindingar.  Töflur 7 

og 8 sýna annars vegar heildarskuldir samkvæmt efnahagsreikningum 10 

fjölmennustu sveitarfélaganna á hvern íbúa og hins vegar heildarskuldir þeirra sem 

hlutfall af heildartekjum. 

Tafla 7  Heildarskuldir á íbúa  skv. efnahagsreikningi.  Allar fjárhæðir eru í krónum.  

 

 

2008 2007 2006 2005
Fjarðarbyggð 1 1.228.648 1 899.693 1 811.496 1 825.840
Hafnarfjarðarkaupstaður 2 1.142.877 2 670.763 3 592.939 3 523.550
Sveitarfélagið Árborg 3 1.106.319 4 545.730 9 419.491 10 367.273
Mosfellsbær 4 880.548 3 602.321 5 515.339 9 414.881
Akureyrarkaupstaður 5 795.963 7 473.726 2 621.907 2 545.079
Garðabær 6 776.289 5 533.577 7 471.749 8 419.279
Reykjavík 7 754.534 6 488.873 4 517.666 6 431.491
Akraneskaupstaður 8 624.018 8 383.306 8 464.519 5 447.598
Kópavogsbær 9 420.743 9 375.602 10 394.427 7 426.439
Reykjanesbær 10 264.225 10 258.092 6 475.182 4 460.277

Meðaltal 597.142 404.970 499.153 462.556
Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009



28 
 

 

Tafla 8  Heildarskuldir á íbúa skv. efnahagsreikningi sem hlutfall af tekjum 

sveitarsjóðs.   

 

Eins og fram kom í kaflanum hér að framan um reikningsskil sveitarfélaga,  hafa 

leigusamningar til langs tíma, sem sveitarfélögin hafa gert um fasteignir, almennt ekki 

verið færðir í efnahagsreikning, en það skekkir verulega samanburð á milli 

sveitarfélaga, auk þess sem það gefur ekki skýra mynd, jafnvel villandi mynd, af 

fjárhagslegri stöðu sveitarfélags.  Að því er stefnt að á þessu verði breyting frá og með 

reikningsárinu 2010 samkvæmt áliti reikningsskila- og upplýsinganefndar nr. 1/2010 

sem áður var gerð grein fyrir, en nokkur sveitarfélög færðu leigusamninga og eignir 

sem þeim tengjast í efnahagsreikning í árslok 2009 þar sem álit nr. 1/2010 var birt 

áður en ársreikningar fyrir árið 2009 voru almennt birtir.  

Í ársreikningi sveitarfélags skal koma fram yfirlit yfir allar fjárhagslegar 

skuldbindingar sveitarfélagsins, sbr. 3. mgr. 67. gr. sveitarstjórnalaga og hefur þeirra 

almennt verið getið neðan efnahagsreiknings eða í skýringum ársreiknings. 

 

2008 2007 2006 2005
Hafnarfjarðarkaupstaður 1 233,0% 1 150,3% 2 148,8% 2 145,0%
Kópavogsbær 2 214,6% 6 99,3% 10 76,5% 10 83,0%
Sveitarfélagið Árborg 3 203,5% 3 138,4% 4 129,4% 5 119,9%
Fjarðarbyggð 4 189,5% 2 140,0% 1 152,5% 1 206,4%
Reykjanesbær 5 162,9% 5 114,0% 5 124,3% 7 117,2%
Akraneskaupstaður 6 154,6% 4 119,3% 7 110,9% 6 117,9%
Akureyrarkaupstaður 7 140,3% 7 87,3% 3 136,3% 3 131,0%
Mosfellsbær 8 123,8% 8 86,2% 6 117,9% 8 114,1%
Garðabær 9 86,8% 9 71,6% 9 98,0% 9 109,7%
Reykjavík 10 53,9% 10 50,1% 8 110,3% 4 126,2%

Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbókum sveitarfélaga 2006-2009
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Tafla 9  Áhrif skuldbindinga utan efnahagsreiknings á heildarskuldir sveitarfélaga 

2008.  Allar fjárhæðir eru m.v. skuldir á íbúa í krónum. 

 

Tafla 9 sýnir heildarskuldir sveitarfélaga á íbúa, þar með taldar skuldbindingar utan 

efnahagsreiknings og hve hátt hlutfall þannig reiknaðra heildarskulda er af 

heildartekjum.  Samanburður á röðun sveitarfélaga samkvæmt töflu 7, 8 og töflu 9, 

sýnir hve mikil áhrif skuldbindingar sveitarfélaga utan efnahagsreiknings hefur á 

fjárhagslega stöðu þeirra og hve samanburður milli þeirra verður villandi þegar ekki er 

tekið tillit til þeirra.  Viðmið Eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga er að 

heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélaga þurfi að vera undir 150% af 

heildartekjum30

 

. 

4.4 Ályktun 
Lög um tekjustofna sveitarfélaga setja sveitarstjórnum ákveðnar skorður í tekjuöflun 

sveitarsjóða, þótt þau hafi tiltekið svigrúm til álagningar skatta samkvæmt lögum um 

tekjustofna þeirra.  Megin hluti teknanna, þ.e. skattteknanna, er því ekki háður 

verulegri óvissu og ætti ekki að skapa vandamál varðandi áætlanagerð.   

Gjaldahlið sveitarsjóða er að verulegu leyti vegna lögbundinna verkefna og veltur 

mjög á stjórnun verkefna hvernig til tekst með reksturinn og þar með afkomuna.  

Samanburður á rekstrarstærðum, svo sem framlegð milli sveitarfélaga, er hins vegar 

enn misvísandi vegna mismunandi meðferðar mannvirkja og fjármögnunar þeirra í 

reikningsskilum sveitarfélaganna.  

                                                      
30 http:/samgönguraduneyti.is/malarflokkur/sveitastjornarmal/frettir/nr/3182 

Reykjanesbær 754.534 843.117 2 1.597.651 52,8% 1 344,9%
Hafnarfjarðarkaupstaður 1.142.877 205.945 3 1.348.822 15,3% 2 275,0%
Fjarðarbyggð 1.228.648 521.326 1 1.749.974 29,8% 3 269,9%
Kópavogsbær 1.106.319 7.244 4 1.113.563 0,7% 4 216,0%
Sveitarfélagið Árborg 880.548 0 5 880.548 0,0% 5 203,5%
Akraneskaupstaður 776.289 302 7 776.591 0,0% 6 154,6%
Akureyrarkaupstaður 795.963 2.511 6 798.474 0,3% 7 140,7%
Mosfellsbær 624.018 0 8 624.018 0,0% 8 123,8%
Garðabær 420.743 146.071 9 566.814 25,8% 9 116,9%
Reykjavík 264.225 135.714 10 399.939 33,9% 10 81,5%

Taflan er unnin upp úr gögnum úr Árbók sveitarfélaga 2009 og ársreikningum sveitarfélaganna 2008

Hlutfall 
heildarskulda af 

tekjum sveitarsjóðHeilarskuldir

Skuldir skv. 
efnahags-
reikningi

Skuldb. utan 
efnahags-
reiknngs

Áhrif til 
hækkunar
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Engin ákvæði virðast vera í lögum um hámark þeirra skulda og skuldbindinga sem 

sveitarstjórn er heimilt að skuldbinda sveitarsjóð.  Athygli vekur að í Árbókum 

sveitarfélaga eru ekki tilgreindar skuldbindingar utan efnahags eða aðrir annmarkar á 

beinum samanburði reikningsskila sveitarfélaganna. 

Af þeim töflum sem hér hafa verið birtar um rekstur og fjárhagsstöðu sveitarfélaga má 

sjá að framlegð rekstrar er í nokkrum tilvikum er lægri en svo að reksturinn geti með 

góðu móti staðið undir þeim skuldum og skuldbindingum sem á sveitarsjóðum hvíla.  

Þegar heildarskuldir og skuldbindingar eru tvöfalt hærri en heildartekjur má ljóst vera 

að fjárhagsstaða sveitarsjóðs stefnir í óefni, en líta þarf einnig til peningalegra eigna 

sem nýst geta á móti skuldum.  Ef t.d. heildartekjur sveitarsjóðs eru 1.000 millj. kr. og 

skuldir að frádregnum peningalegum eignum eru 2.000 millj. kr. þarf framlegð 

rekstrar að vera a.m.k. 10% til að standa undir eðlilegum vöxtum, en auk þess þarf 

reksturinn að standa undir afborgunum og nýjum fjárfestingum sem alltaf eru 

einhverjar. Framlegð rekstrar sveitarsjóðs getur gefið góða vísbendingu um skuldaþol 

sveitarsjóðs. 
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