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STEFNUMÖRKUN SAMBANDSINS 

• Gildir fyrir árin 2011 til 2014 

• Mótuð á tveimur landsþingum og 

fullgerð af stjórn í apríl 2011 

• Tekur á helstu sameiginlegum 

málefnum sveitarfélaga 

• Leiðarljós stjórnar og starfsmanna 

sambandsins í öllum verkum 

• Aðgerðir skýrðar og útfærðar í 

árlegum starfsáætlunum   

• www.samband.is 
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http://www.samband.is/


ÚR STEFNUMÖRKUN SAMBANDSINS 

• Lögbinding kostnaðarmats allra lagafrumvarpa, 

reglugerðardraga og annarra stjórnvaldsfyrirmæla er 

áhrif hafa á fjárhag sveitarfélaganna 

• Lögfestar verði fjármálareglur fyrir sveitarfélögin 

  

  Komið inn í ný  

  sveitarstjórnarlög 
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FJÁRMÁLAREGLA UM SKULDIR 

• Heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélaga A- og 

B-hluta mega ekki vera hærri en 150% af 

reglulegum tekjum 

• Jafnvægi í rekstri á hverju þriggja ára tímabili 

 

Reglugerð skilgreinir frávik og viðmið 

– Hluti lífeyrisskuldbindinga, jákvætt hreint veltufé og 

leiguskuldbindingar ríkissjóðs 

– Umtalsverð veitustarfsemi 

• Skuldir 30% og rekstrarumfang 15% 
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ÚR STEFNUMÖRKUN SAMBANDSINS 

• Samskiptareglur ríkis og sveitarfélaga verði  

bundnar í lög  

– Samskiptin verði bæði öguð og formföst 

– Stjórnsýsla hins opinbera batni 

– Efldur verði gagnkvæmur skilningur á viðfangsefnum og þörfum 

hvors aðila fyrir sig  

 Að hluta komið inn í ný sveitarstjórnarlög 

 

• Lögfestar verði reglur um efnahagssamráð ríkis og 

sveitarfélaga 

  Komið inn í frumvarp til laga um opinber fjármál 
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SAMSTARF VIÐ SVEITARFÉLÖG  

OG SAMBANDIÐ 

• Nauðsynlegt er að fjalla um reglubundið fjárhagslegt 

samráð ríkis og sveitarfélaga  

• Skapa möguleika á því að sveitarfélögin hafi áhrif á þá 

stefnu sem ríkisstjórn og Alþingi setja í opinberum 

fjármálum 

• Efla öguð vinnubrögð 

• Stuðla að betri nýtingu skattfjár 
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UMFANG HINS OPINBERA  
A- HLUTAR SKV. ÞJÓÐHAGSREIKNINGAUPPGJÖRI  

SKULDIR ÁN LÍFEYRISSKULDBINDINGA ÁRIÐ 2012 
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Allar fjárhæðir 

í milljörðum kr. 

A- hlutar 

sveitarsjóða 

og ríkissjóðs 

Hlutfall af  

VLF 

1.698 ma.kr. 

 

Innbyrðis 

skipting 

Heildarskuldir (meðalstaða ársins) 

Ríki 1.571 93% 89% 

Sveitarfélög  192 11% 11% 

Samtals 1.763 104% 100% 

Tekjur hins opinbera 

Ríki 514 30% 69% 

Sveitarfélög 226 13% 31% 

Samtals 740 43% 100% 

Samneysla (tekjutilfærslur ekki meðtaldar) 

Ríki 271 16% 62% 

Sveitarfélög 165 10% 38% 

Samtals 436 26% 100% 

Heimild: Hagstofa Íslands og 

Árbók sveitarfélaga 



VERGAR OG HREINAR SKULDIR A-HLUTA 

SVEITARSJÓÐA Í HLUTFALLI VIÐ TEKJUR 
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Heimild: Árbók sveitarfélaga 



FRAMLEGÐ RÍKIS OG SVEITARFÉLAGA 
ÞJÓÐHAGSREIKNINGAFRAMSETNING 
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Heimild: Hagstofa Íslands og eigin 

útreikningar sambandsins 



TEKJUJÖFNUÐUR RÍKIS OG SVEITARFÉLAGA 
 ÞJÓÐHAGSREIKNINGAFRAMSETNING (FJÁRFESTING MEÐTALIN)  

10 

Heimild: Hagstofa Íslands og 

eigin útreikningar sambandsins 



TÆKIFÆRI VIÐ NÝJA LAGASETNINGU 

• Að stuðla að góðri hagstjórn og styrkri og ábyrgri stjórn 

á fjármálum hins opinbera 

• Að vinna sameiginlega að heildstæðri stefnumörkun um 

opinber fjármál 

• Að auka skilning á tekjuþörf og útgjaldaáformum beggja 

stjórnsýslustiganna m.t.t. þjónustuábyrgðar þeirra skv. 

lögum 
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SAMSTARF VIÐ SVEITARFÉLÖGIN – 10. GR. 

• Formlegt og reglubundið samstarf við sveitarfélög um 

mótun fjármálastefnu og fjármálaáætlunar 

• Samkomulag við sveitarfélögin áður en fjármálaáætlun 

er lögð fyrir Alþingi 

– Markmið um afkomu og efnahag sveitarfélaga næstu 5 ár 

– Ráðstafanir til að tryggja að markmið náist 

– Fjármögnun opinberrar þjónustu og tekjur sveitarfélaga 

– Breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga 

• Gagnkvæm skylda um nákvæmar upplýsingar 

• Sambandið hefur umsjón og er samningsaðili 
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MIKILVÆGT HLUTVERK  

FJÁRMÁLARÁÐHERRA – 64. GR. 

• Ráðherra skal leggja mat á áhrif stjórnarfrumvarpa á 

fjárhag hins opinbera og efnahagsleg áhrif þeirra 

áður en þau eru lögð fyrir ríkisstjórn og Alþingi 

• Leggja skal fyrir hann til umsagnar reglugerðir sem 

verulega þýðingu geta haft í fjárhagslegu eða 

efnahagslegu tilliti áður en þær taka gildi 
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SAMRÁÐSFERLIÐ ÞÝÐIR 

• Sameiginlegt mat á áhrifum fjármálastefnu ríkisstjórnar 

og Alþingis á fjárhag sveitarfélaga 

• Hvernig fjármagna megi opinbera þjónustu í sátt milli 

beggja aðila hins opinbera – ríkis og sveitarfélaga 

• Mat á áhrifum skattbreytinga á tekjur sveitarfélaga 

• Umfjöllun um breytingar á verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga  

• Ráðstafanir til að tryggja að markmið um afkomu 

sveitarfélaga standist 
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NÝ LÖG UM OPINBER FJÁRMÁL 

• Nýju sveitarstjórnarlögin eru góð að mati sambandsins  

• Ný lagasetning um opinber fjármál er viðbót sem tryggir 

að markmiðum sambandsins verði náð um að lögfestar 

verði reglur um efnahagssamráð ríkis og sveitarfélaga 

• Viðfangsefnið er hvernig tryggja megi það að 

sveitarfélögin fari eftir stefnunni í ljósi sjálfstjórnarréttar 

þeirra 
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ÁHRIF NÝRRAR LAGASETNINGAR 

• Stuðla að góðri hagstjórn og styrkri og ábyrgri stjórn á 

fjármálum hins opinbera 

• Sameiginleg heildstæð stefnumörkun um opinber 

fjármál 

• Skilningur á tekjuþörf og útgjaldaáformum beggja 

stjórnsýslustiganna m.t.t. þjónustuábyrgðar þeirra skv. 

lögum mun aukast 

• Sátt milli beggja aðila hins opinbera – ríkis og 

sveitarfélaga – um hvernig fjármagna megi opinbera 

þjónustu  

• Ekki bara í orði – einnig á borði 
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SAMSKIPTI SEM ÞESSI MUNU HEYRA  

SÖGUNNI TIL!!! 
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