
Nd. 224. Frumvarp til laga [194. mál]
um breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

(Lagt fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi 1987.)

I. KAFLI

Um breytingu á lögum nr. 41/1983, um málefni fatlaðra.
1. gr.

26. gr. laganna orðist svo:
Ríkið greiðir að fullu stofnkostnað stofnana skv. 2.-13. tölul. 7. gr. og stofnkostnað við

sérdeildir á dagvistarstofnunum skv. 1. tölul. sömu greinar.
Um stofnkostnað við rými fyrir fötluð börn á almennum deildum dagvistarstofnana og

skóladagheimilum fer í samræmi við ákvæði laga nr. 112/1976, með síðari breytingum.
Tryggj a skal fötluðum ókeypis vist á þeim stofnunum sem um getur í 7. gr., sbr. þó

28. gr.
Kostnaður skv. 9. og 10. gr. greiðist úr ríkissjóði.

2. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
Rekstrarkostnað annarra stofnana en þeirra sem taldar eru upp í 2. tölul. 7. gr. og ekki

er greiddur af eigin fé eða sértekjum stofnunar greiðir ríkissjóður.
Á stofnunum, sem sveitarfélögin reka skal greiða sama vistgjald fyrir fatlaða og fyrir

önnur börn.
Sérstök flutningsþjónusta fyrir fatlaða, sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki til og

frá stofnunum sem falla undir lög þessi, skal greidd af rekstrarfé viðkomandi stofnunar.

II. KAFLI
Um breytingu á íþróttalögum, nr. 49/1956, með síðari breytingum.

3. gr.
Í stað 5.-10. gr. í II. kafla, sem nefnist eftirleiðis "Um byggingarstyrki" , komi ein grein

sem verður 5. gr. laganna, en tölusetning greina sem á eftir koma breytist til samræmis og
orðist svo:

Opinber stuðningur við byggingu íþróttamannvirkja íþróttafélaga og félagasambanda
innan vébanda Íþróttasambands Íslands og Ungmennafélags Íslands skal vera í verkahring
sveitarfélaga. Byggingarstyrkir ákveðast í fjárhagsáætlunum sveitarstjórnar. Samþykki
sveitarstjórnar um styrkhæfni mannvirkis skal liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast.

Alþingi veitir þó árlega fé í sjóð sem nefnist Íþróttasjóður. Fé úr sjóðnum skal veita til
byggingar íþróttamannvirkja á vegum félaga sem um getur í 1. mgr. Íþróttanefnd gerir
tillögur til fjárveitinganefndar um skiptingu fjárins.

Í reglugerð sem menntamálaráðuneytið setur, að höfðu samráði við íþróttanefnd og
stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, skal ákveða nánar m.a. um skilyrði fyrir opinberum
styrkveitingum, rekstur og afnot mannvirkja sem njóta styrks.

III. KAFLI

Um breytingu á lögum nr. 107/1970, um félagsheimili, með síðari breytingum.
4. gr.

2., 3. og 4. gr. laganna falli niður. Í stað þeirra komi ný grein sem verður 2. gr. og orðist
svo:
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Sveitarstjórn veitir byggingarstyrki til félagsheimila eftir því sem ákveðið er í
fjárhagsáætlun sveitarstjórnar. Samþykki sveitarstjórnar skal liggja fyrir áður en fram-
kvæmdir eru hafnar.

5. gr.
Núverandi 5. gr. laganna falli niður. Í stað hennar komi ný grein sem verður 3. gr. og

orðist svo:
Eigendum félagsheimila, sem notið hafa byggingarstyrks frá ríki eða sveitarfélagi, er

skylt að heimila öðrum félögum, sem falla undir 1. gr., afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi
ef það fer ekki í bága við notkun þeirra sjálfra. Rísi ágreiningur um rétt til afnota af
félagsheimili eða um eðlilegt leigugjald skulu viðkomandi sveitarstjórnir skera úr.

6. gr.
Núverandi 6. gr. laganna falli niður. Í stað hennar komi ný grein sem verður 4. gr. og

orðist svo:
Óheimilt er að selja félagsheimili, sem styrkt hafa verið af ríki eða sveitarfélagi, án

leyfis menntamálaráðherra og viðkomandi sveitarstjórna. Óheimilt er að veðsetja félags-
heimili sem styrkt hafa verið, nema fyrir láni til greiðslu byggingarkostnaðar eða vegna
endurbóta á eigninni.

7. gr.
Núverandi 7. gr. laganna falli niður en 8. gr. laganna verði 5. gr. og breytist þannig að

niður falli orðin "styrk úr Félagsheimilasjóði" og í stað þeirra komi: opinberum styrk.

8. gr.
Núverandi 9. gr. laganna falli niður. Í stað hennar komi ný grein sem verður 6. gr. og

orðist svo:
Menntamálaráðuneyti getur, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga,

ákveðið með reglugerð nánari skilyrði styrkveitingar og önnur atriði er snúa að framkvæmd
laganna.

Ágreiningi, sem verður um skilning á lögum þessum eða um framkvæmd þeirra, má
skjóta til ráðherra.

9. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Til Menningarsjóðs félagsheimila skal renna hluti af skemmtanaskatti. Sjóðurinn skal

verja tekjum sínum til að stuðla að menningarstarfsemi í félagsheimilum. Heimilt er einnig
ef sérstaklega stendur á að styrkja menningarstarfsemi sem fram fer utan félagsheimila.

Menntamálaráðuneyti skal fara með málefni sjóðsins.

IV. KAFLI
Um breytingu á lögum nr. 58/1970, um skemmtanaskatt.

10. gr.
1. mgr. 6. gr. laganna orðist svo:
Skemmtanaskattur rennur í ríkissjóð á árinu 1988, sbr. þó 7. gr. laganna. Eftir það skal

skattinum ráðstafað í samráði við fjármálaráðherra til framkvæmda á sviði lista og
menningarmála og til forvarnarstarfs á sviði áfengis- og fíkniefnamála. Nánari ákvæði um
ráðstöfun fjársins skal setja í reglugerðum sem menntamálaráðherra og heilbrigðisráðherra
setja.
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ll. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Af skemmtanaskatti skv. 2. gr. renna 10% til Sinfóníuhljómsveitar Íslands og 10% til

Menningars jóðs félagsheimila.

V. KAFLI

Um breytingu á lögum nr. 112/1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn,
með síðari breytingum.

12. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Bygging og rekstur dagvistarheimila er í verkahring sveitarfélaga. Menntamálaráðu-

neytið skal hafa með höndum faglega umsjón og eftirlit með dagvistarstofnunum og vera
sveitarstjórnum til ráðuneytis um þessi mál.

Samþykki menntamálaráðuneytis og viðkomandi sveitarstjórnar þarf til að setja á stofn
dagvistarheimili.

13. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sveitarstjórn ákveður byggingu og fyrirkomulag á rekstri dagvistarheimila í eigu þess.
Sveitarstjórn veitir styrki til byggingar og reksturs til aðila sem reka vilja dagvistar-

heimili í samræmi við markmið þessara laga eftir því sem ákveðið er í fjárhagsáætlun
sveitarstjórnar. Áður en framkvæmdir hefjast skal ganga frá samningi miIIi sveitarstjórnar
og félags um styrk og skilyrði varðandi rekstur heimilisins.

14. gr.
Í 1. mgr. 4. gr. laganna falli niður orðin "úr ríkissjóði".

15. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Menntamálaráðuneyti skal í samráði við stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga setja

reglugerð um almenn ákvæði varðandi húsnæði og búnað dagvistarheimila sem falla undir
ákvæði laga þessara.

Nú hættir aðili rekstri dagvistarheimilis sem notið hefur opinbers styrks til stofnunar
þess og er styrkurinn þá endurkræfur til viðkomandi sveitarfélags.

16. gr.
7. gr. laganna falli niður.

17. gr.
9.,10., ll., 12., 13. og 14. gr. laganna falli niður. Tölusetning annarra greina breytist til

samræmis.

VI. KAFLI

Um breytingu á lögum nr. 75/1985, um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
. 18. gr.

3. mgr. 3. gr. laganna falli niður.

19. gr.
Í 4. gr. laganna falli niður síðari hluti 1. málsl. á eftir orðunum "stofnendum hans" og

allur 2. málsl. greinarinnar.
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20. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Sveitarfélög, sem reka tónlistarskóla, greiða launakostnað kennara og skólastjóra.

21. gr.
Síðasti málsliður 8. gr. falli niður og í stað hans komi ný málsgrein, sem verður 2. mgr.,

svohljóðandi:
Sveitarstjórn skal taka afstöðu til áætlunar skólans og gera samkomulag við skólastjórn

um kennslu og starfsmannahald fyrir 1. júlí ár hvert.

22. gr.
Í 1. málsl. 9. gr. laganna falli niður orðin "fjármálaráðuneytið og launanefnd

sveitarfélaga gera" og í stað þess komi: Launanefnd sveitarfélaga gerir.

23. gr.
Síðasti málsliður 10. gr. laganna falli niður.

VII. KAFLI

Um breytingu á þjóðminjalögum, nr. 52/1969, með síðari breytingum.
24. gr.

45. gr. laganna orðist svo:
Bygging og rekstur byggðasafna er á verksviði sveitarstjórna.

25. gr.
1. málsl. 46. gr. laganna falli niður.

VIII. KAFLI

Um breytingu á lögum nr. 93/1947, um aðstoð til vatnsveitna.
26. gr.

Núverandi 8. gr. laganna verði 1. gr. en aðrar greinar laganna falli niður.

IX. KAFLI

Um landshafnir .
27. gr.

Felld eru úr gildi lög nr. 23/1955, um landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkur-
hreppi, lög nr. 38/1951, um landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi, og lög nr. 61/1966, um landshöfn í
Þorlákshöfn, með síðari breytingum. Um hafnir þessar gilda hafnalög, nr. 69/1984.

X. KAFLI

Um breytingu á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, með síðari breytingum.
28. gr.

Við 8. gr. laganna bætist ný málsgrein sem verður 2. mgr. og orðist svo:
Við sjóðinn skal auk almennrar deildar, sbr. 1. mgr., starfrækja tvær deildir er nefnast

sérdeild og uppgjörsdeild og skal hlutverk þeirra vera sem hér segir:
a. Úr sérdeild sjóðsins skal greiða framlög til jöfnunar milli sveitarfélaga vegna aukins

kostnaðar þeirra í kjölfar breytinga á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga frá ársbyrjun
1988. Greiðslur þessar skulu inntar af hendi samkvæmt reglugerð sem félagsmálaráð-
herra setur í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Í reglugerðinni skal m.a.
kveðið á um nánari skilyrði fyrir greiðslum úr sérdeild sjóðsins.
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b. Uppgjörsdeild skal á árunum 1988 til og með 1991 greiða sveitarfélögum og félagasam-
tökum framlög vegna áfallinna skuldbindinga ríkissjóðs er rætur eiga að rekja til fram-
kvæmda til ársloka 1987 við félagsheimili, íþróttamannvirki og dagheimili. Við mat á
áföllnum skuldbindingum ríkissjóðs í þessu sambandi skal miða við reglur um kostn-
aðarhlutdeild ríkissjóðs í þessum framkvæmdum er giltu til ársloka 1987. Greiðslum úr
uppgjörsdeild skal skipt af fjárveitinganefnd milli þeirra sveitarfélaga og félagasamtaka
sem hér um ræðir, að fengnum tillögum viðkomandi ráðuneytis.

XI. KAFLI

Ýmis ákvæði.
29. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988að undanskildum ákvæðum VI. kafla sem taka gildi
1. september 1988 og ákvæðum IX. kafla sem taka gildi 1. júlí 1988. Jafnframt falla úr gildi
önnur lagaákvæði en að framan eru talin sem kunna að brjóta í bága við þessi lög.

Ákvæði til bráðabirgða.
I

Af tekjum Jöfnunarsjóðs, sem um ræðir í a-lið 9. gr. laga 73/1980, með síðari
breytingum, skal á árinu 1988 verja allt að 100 milljónum króna til greiðslna til sérdeildar
Jöfnunarsjóðs, sbr. a-lið 28. gr. þessara laga. Framlög sjóðsins skv. 1. mgr. 8. gr. og 13.-16.
gr. laga nr. 73/1980, með síðari breytingum, skulu miðast við tekjur sjóðsins að frádregnu
því fé sem rennur í sérdeild og uppgjörsdeild.

II
Á árinu 1988 skal ríkissjóður auk framlags skv. a-lið 9. gr. laga nr. 73/1980, með síðari

breytingum, leggja fram til uppgjörsdeildar , sbr. 28. gr. laga þessara, fjárhæð er nema skal
100 milljónum króna.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Inngangur.

Um langt árabil hefur farið fram mikil umræða um nauðsyn breyttrar verkaskiptingar
ríkis og sveitarfélaga. Nokkrar nefndir hafa starfað að þessum málum og skilað tillögum til
breytinga á verkaskiptingunni og dregið saman mikið af upplýsingum.

Á samráðsfundi ríkis og sveitarfélaga í júní 1986 var gert um það samkomulag að skipa
tvær nefndir sem hefðu það hlutverk að gera tillögur um breytingar á verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga og breytingar á fjárhagslegum samskiptum þessara aðila.

Fyrrverandi félagsmálaráðherra skipaði nefnd þá sem fjallaði um verkaskiptinguna og
kölluð var verkaskiptanefnd. Skipaðir voru Björn Friðfinnsson framkvæmdastjóri, sem var
tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Einar I. Halldórsson lögfræðingur, tilnefndur
af fjármálaráðherra, Húnbogi Þorsteinsson skrifstofustjóri, tilnefndur af félagsmálaráð-
herra, Jón Gauti Jónsson bæjarstjóri, tilnefndur af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og
Örlygur Geirsson skrifstofustjóri, tilnefndur af menntamálaráðherra. Húnbogi Þorsteinsson
var skipaður formaður nefndarinnar.

Fyrrverandi fjármálaráðherra skipaði hins vegar nefnd þá sem fjallaði um fjármálaleg
samskipti og kölluð var fjármálanefnd. Í þá nefnd voru skipaðir Húnbogi Þorsteinsson
skrifstofustjóri, tilnefndur af félagsmálaráðherra, Sigurgeir Sigurðsson bæjarstjóri, til-
nefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Einar I. Halldórsson lögfræðingur og Snorri
Olsen deildarstjóri, tilnefndir af fjármálaráðherra. Einar I. Halldórsson var skipaður
formaður nefndarinnar.
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Með nefndinni störfuðu þeir Lúðvík Hjalti Jónsson, viðskiptafræðingur hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga, Árni Sigfússon, stjórnsýslufræðingur hjá Fjárlaga- og hagsýslustofn-
un, og Kristófer Oliversson skipulagsfræðingur , sem starfar hjá Byggðastofnun.

Nefndir þessar höfðu með sér náið samstarf og skiluðu þær álitum sínum á síðastliðnu
vori. Álitin voru gefin út í bókinni "Samstarf ríkis og sveitarfélaga" sem m.a. hefur verið
dreift til alþingismanna og allra sveitarstjórnarmanna.

Samband íslenskra sveitarfélaga og Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa staðið fyrir
kynningu á álitum nefndanna. Þá voru verkaskiptamálin aðalumræðuefni á samráðsfundi
ríkistjórnarinnar og stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga í desember 1986 og maí 1987.

Tillögur nefndanna hafa yfirleitt fengið góðar undirtektir enda eru þær mjög í samræmi
við óskir sveitarstjórnarmanna.

Við undirbúning fjárlagafrumvarps fyrir 1988 ákvað ríkisstjórnin að taka fyrsta áfanga í
heildarendurskoðun á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Í samræmi við þá ákvörðun er
frumvarp þetta flutt. Í meginatriðum er stuðst við þau markmið og tillögur sem framan-
greindar nefndir lögðu til um breytta verkaskiptingu í málefnum fatlaðra, byggingu íþrótta-
mannvirkja, félagsheimila og dagvistarstofnana, rekstri tónlistarskóla, byggðasafna og
landshafna og styrkjum til vatnsveitna.

Tillögur nefndanna.
Þar sem frumvarp þetta er í aðalatriðum byggt á tillögum nefndanna skal gerð grein

fyrir helstu atriðum í álitum þeirra.
Í nefndarálitum er m.a. fjallað um galla á núverandi verkaskiptingu, hvaða markmið

voru höfð til hliðsjónar við tillögugerð og áhrif breytinga á fjárhag ríkis og sveitarfélaga.
Varðandi galla á núverandi fyrirkomulagi verkaskiptingar ríkis og sveitarfélaga er bent

á nokkur meginatriði sem komið hafa fram.
- Talið er að ríkið hafi oft með höndum verkefni sem betur væru komin í höndum

heimamanna vegna þekkingar þeirra á staðbundnum þörfum og aðstæðum. Sveitar-
félögin mundu leysa þessi verkefni á hagkvæmari hátt.

- Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga er talin óskýr og flókin. Mikil vinna er lögð í margs
konar uppgjör milli þessara aðila. Í mörgum tilvikum er stöðug togstreita og
ágreiningur milli ríkis og sveitarfélaga einkum vegna fjárhagslegra samskipta.

- Ákvarðanir um framkvæmdir eru oft taldar teknar af þeim aðilanum sem ekki ber síðan
nægjanlega ábyrgð á stofnkostnaði og rekstri vegna viðkomandi verkefnis.

- Sveitarfélögin eru talin fjárhagslega ósjálfstæð og of háð ríkisvaldinu.
Í störfum sínum settu nefndirnar sér samhljóða markmið og tillögur þeirra ber að skoða

með tillliti til þeirra. Markmið þessi voru:
- Sveitarfélögin hafi einkum með höndum verkefni sem ráðast af staðbundnum þörfum

og þar sem ætla má að þekking á aðstæðum ásamt frumkvæði heimamanna leiði til betri
og hagkvæmari þjónustu. Ríkið annist fremur verkefni sem hagkvæmara er að leysa á
landsvísu.

- Sveitarfélögin verði fjárhagslega sjálfstæðari og síður háð ríkisvaldinu.
- Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga verði skýrari og einfaldari og dregið verði úr

samaðild.
- Saman fari frumkvæði, framkvæmd og fjárhagsleg ábyrgð á stofnkostnaði og rekstri svo

sem kostur er.
- Stuðningur ríkisins við sveitarfélögin til að annast lögbundin verkefni verði í meira mæli

í formi almennra framlaga í stað fjárveitinga til einstakra verkefna.
Tillögur beggja nefndanna eru í mörgum liðum en í eftirfarandi yfirliti eru þær

flokkaður eftir málaflokkum.
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Yfirlit: Tillögur um breytta verkaskiptingu og fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga.

1. Grunnskólar:
Bygging grunnskóla
Rekstrarkostnaður annar en kennslulaun
Rekstur fræðsluskrifstofa, þ.m.t. sálfræðiþjónusta

2. Framhaldsskólar:
Bygging framhaldsskóla
Rekstrarkostnaður
Öldungadeildir, meistaraskóli,
MyndIista- og handíðaskólinn. Tónlistarskólinn í Reykjavík (framhaldsdeild)

3. Almennir tónlistarskólar:
Kennslulaun

4. íþróttamál:
Bygging og styrkir til íþróttamannvirkja
Opinberir styrkir til íþróttahreyfingar

5. Félagsheimili og æskulýðsmál:
Fjárveitingar til byggingar félagsheimila
Opinberir styrkir til æskulýðsfélaga

6. Dagvistarheimili:
Bygging almennra dagheimila, leikskóla og skóladagheimila
Upptökuheimili. unglingaheimili

7. Byggðasöfn

8. Málefni fatlaðra
Stofnkostnaður
Rekstrarkostnaður

9. Vatnsveitur, stofnkostnaður

10. Landshafnir

ll. Sýsluvegir

12. Sjúkrahús:
Bygging sjúkrahúsa og langlegudeilda aldraðra
Rekstrarkostnaður sjúkrahúsa og langlegudeilda

13. Heilsugæsla utan sjúkrahúsa:
Stofnkostnaður
Rekstrarkostnaður

14. Dvalarheimili og íbúðir aldraðra:
Stofnkostnaður, þ. m. t. byggingarstyrkir

15. Heimaþjónusta
(heimahjúkrun, heimilishjálp)

16. Sjúkratryggingar

17. Kostnaður við tannlækningar

18. Atvinnuleysistryggingasjóður

19. Samhliða verði fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga einfölduð

20. Hlutverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði breytt að hluta til

verkefni sveitarfélaga
verkefni sveitarfélaga

verkefni ríkisins

verkefni ríkisins
verkefni ríkisins

verkefni ríkisins

verkefni sveitarfélaga

verkefni sveitarfélaga
verkefni sveitarfélaga

verkefni sveitarfélaga
verkefni sveitarfélaga

verkefni sveitarfélaga
verkefni ríkisins

verkefni sveitarfélaga

verkefni ríkisins
verkefni ríkisins

verkefni sveitarfélaga

verkefni sveitarfélaga

verkefni ríkisins

verkefni ríkisins
verkefni ríkisins

verkefni sveitarfélaga
verkefni sveitarfélaga

verkefni sveitarfélaga og
Framkvæmdasjóðs aldraðra

verkefni sveitarfélaga

verkefni ríkisins

verkefni ríkisins

verkefni ríkisins

7



Fjármálanefnd gerir það að tillögu sinni að úthlutunarreglum Jöfnunarsjóðs verði
breytt og meira fé verði ráðstafað til að styrkja einkum hin fámennari sveitarfélög til að
annast lögbundin verkefni, til að jafna útgjöld sveitarfélaga og til að standa undir
stofnframkvæmdum. Tekjum sjóðsins verði skipt í þrjá hluta, bundin framlög, sérstök
framlög og almenn framlög og hlutfall hvers hluta verði ákveðið í lögum.

Sérstök framlög Jöfnunarsjóðs yrðu skilyrt og sveitarfélögin verði þess vegna flokkuð
eftir tegund, verkefnum, útgjöldum og tekjum. Framlögunum er ætlað að standa undir
kostnaðarsömum stofnframkvæmdum hjá fámennum sveitarfélögum, bæta upp tekjumissi
sveitarfélaga vegna fólksfækkunar, greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga, aðstoða dreifbýlis-
sveitarfélög til að standa undir meiri kostnaði við grunnskóla, bæta upp annan aukinn
kostnað við breytta verkaskiptingu og til innbyrðis tekjujöfnunar milli sveitarfélaga.

Hluti af upplýsingasöfnun um fjármálasamskipti ríkis og sveitarfélaga fólst í því að afla
gagna um núverandi útgjöld ríkis og sveitarfélaga til sameiginlegra verkefna. Fjármálanefnd
lagði mat á það hvaða áhrif tillögur beggja nefndanna hefðu á útgjöld ríkisins og útgjöld og
tekjur allra sveitarfélaga í landinu.

Niðurstaða þessa mats var að verkefni, sem nefndirnar leggja til að flytjist frá ríki til
sveitarfélaga, voru metin á 1100 m.kr. á verðlagi í desember 1986. Verkefni, sem gert er ráð
fyrir að flytjist frá sveitarfélögunum til ríkisins, voru metin á 325 m.kr. og aukin þátttaka
ríkisins í útgjöldum sjúkrasamlaga, til tannlækninga og yfirtaka á skuldbindingum við
Atvinnuleysistryggingasjóð voru metin samtals á 885 m.kr. Á sérstöku fylgiskjali með
frumvarpinu er tafla þar sem fjárhæðirnar eru sundurliðaðar og þar koma einnig fram þær
forsendur sem matið er byggt á. Á eftirfarandi mynd eru áhrif breytinganna sýnd eftir
málaflokkum.

Heilsugæsla
Grunnskólar

Tónlistarskólar
Íþróttamál

Dagvistarheimili
FéIagsh./æskulýðsmál

Íbúðir og dvalarh.
Landshafnir

Heimaþj. aldraðra
Vatnsveitur
Byggðasöfn

Málefni fatlaðra
Sjúkrahús sveitarfélaga

Sýsluvegir
AtvinnuIeysistr.sj.

Tannlækningar
Framhaldsskólar

Sjúkrasamlög

Áhrif tillagna nefndanna á fjármál sveitarfélaga.

::-•I

..:
-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

Lækkun útgjalda m.kr. Hækkun útgjalda m.kr.

Til að kanna tekjur sveitarfélaga, framlög ríkisins til þeirra og útgjöld á árinu til
verkefna sem tillaga er gerð um að flytja, var tekið úrtak 13 mismunandi sveitarfélaga.
Úrtakið náði bæði til sveitarfélaga í þéttbýli og dreifbýli með mismunandi íbúafjölda og á því
að gefa gott þversnið af sveitarfélögunum í landinu. Út frá ársreikningum sveitarfélaga
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þessara fyrir 1985 og öðrum gögnum var reiknað út hvaða áhrif breytingarnar muni hafa á
tekjur og útgjöld hvers sveitarfélags í úrtakinu hefðu þær gilt 1985.

Niðurstöður þessara athugana fjármálanefndar benda til að fjárhagur sveitarfélanna
muni fremur styrkjast við verkefnaflutning og breyttar úthlutunarreglur Jöfnunarsjóðs og er
þá miðað við að fjárveitingar til sjóðsins verði í samræmi við ákvæði laga um tekjustofna
sveitarfélaga.

Í greinargerð þessari er byggt á gögnum nefndanna og er nánari upplýsingar að finna í
skýrslum og fylgiskjölum þeirra.

Í samvinnu við Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi er nú unnið að útreikning-
um á áhrifum breyttrar verkaskiptingar á fjárhag allra sveitarfélaganna í kjördæminu miðað
við 1985. Bráðabirgðaniðurstaða þeirra útreikninga varðandi breytingu á rekstrarútgjöldum
og tekjum sveitarfélaganna benda til svipaðrar niðurstöðu og komu fram í úrtaki
nefndarinnar.

Frumvarp þetta.
Við undirbúning fjárlagafrumvarps fyrir 1988 ákvað ríkisstjórnin að ganga á því ári

fyrsta skrefið til heildarendurskoðunar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Er miðað við
að eftirtalin verkefni færist alfarið til sveitarfélaga: bygging dagvistarheimila fyrir börn,
bygging og styrkir til íþróttamannvirkja, fjárveitingar til byggingar félagsheimila, bygging og
rekstur byggðasafna, stofnkostnaður við vatnsveitur, rekstur landshafna og rekstur tónlist-
arskóla frá hausti 1988. Til ríkisins færist hins vegar stofn- og rekstrarkostnaður í málefnum
fatlaðra.

Tilgangur með breytingum þessum er að gera verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga
einfaldari og að stuðla að því að ákvarðanir um staðbundin málefni séu teknar af
heimamönnum. Með þessum verkefnaflutningi er talið að um 200 m.kr. útgjöld færist frá
ríki til sveitarfélaga en sveitarfélögum eru jafnframt tryggðar auknar tekjur með meiri
framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

Þessi áform ríkisstjórnarinnar voru kynnt á samráðsfundi ríkisins og sveitarfélaganna í
október sl. og var þeim þar vel tekið af fulltrúum sveitarfélaganna.

Undanfarið hefur verið unnið að því að móta nánar hvernig að verkefnaflutningi
þessum verði best staðið. Sú vinna hefur einkum verið þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna og gera
tillögur um það hvernig haga skuli uppgjörum vegna sameiginlegra verkefna ríkis og
sveitarfélaga. Í öðru lagi að breyta reglum um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga þannig að auknu
fjármagni verði veitt til jöfnunar milli sveitarfélaga og þá m.a. vegna verkefnaflutningins. Í
þriðja lagi að semja frumvarp um nauðsynlegar lagabreytingar á gildandi lögum.

Athugað hefur verið m.a. hver áætluð skuld ríkissjóðs verði um næstu áramót vegna
dagvistarheimila, félagsheimila og íþróttamannvirkja. Talið er að hún verði rúmlega 400
m.kr. Stefnt er að því að þessi skuld verði gerð upp með ríkisframlagi á næstu fjórum árum.
Ætlunin er að fulltrúar menntamálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga vinni
að því í sameiningu að finna út stöðutölur á hverju einstöku verkefni í árslok 1987.
Ríkisframlagi vegna þessa uppgjörs verði beint um Jöfnunarsjóð og því verði skipt af
fjárveitinganefnd að fengnum tillögum viðkomandi ráðuneytis.

Unnið hefur verið að endurskoðun á ákvæðum um Jöfnunarsjóð í lögum um
tekjustofna sveitarfélaganna. Sú endurskoðun hefur einkum beinst að atriðum sem tengjast
flutningi verkefna til sveitarfélaganna. Er þar bæði um að ræða uppgjör þau sem áður gat
um og einnig myndun sérdeildar innan sjóðsins sem hefði það hlutverk að hlaupa undir
bagga með minni og vanmegnugri sveitarfélögum við framkvæmdir eða rekstur sem af verk-
efnatilfærslunni kann að leiða.
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Jafnhliða því sem unnið hefur verið að því að móta framkvæmdina varðandi þennan
fyrsta áfanga í breytingum á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga hefur verið hugað að þeim
næsta. Félagsmálaráðherra hefur skipað nefnd með fulltrúum Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi ráðuneyta til að undirbúa framkvæmd á síðari áfanga í flutningi verk-
efna milli ríkis og sveitarfélaga og gera nánari tillögu um uppgjör og eignatilfærslur sem því
tengjast.

Um fjárhagsleg áhrif breytingartillagna samkvæmt frumvarpinu er fjallað í hverjum
kafla hér á eftir. Yfirleitt eru upplýsingar byggðar á athugun og mati fjármálanefndar sem
gert var með ákveðnum fyrirvörum. Forsendur þessa mats voru m.a. að sveitarfélögin eru
metin sem ein heild. Varðandi rekstrargjöld er byggt á umsvifum 1985 en framlög ríkisins til
stofnkostnaðar er í flestum tilvikum byggð á framreiknuðu meðaltali áranna 1980 til 1986.
Útgjöld sveitarfélaganna eru yfirleitt áætluð í hlutföllum af kostnaði ríkisins í málaflokkum.

Frumvarp þetta er samið að forgöngu ríkisstjórnarinnar. Í frumvarpinu eru sameinaðar
tillögur tveggja hópa. Ákvæði I.-IX. kafla eru samin af fulltrúum menntamálaráðuneytis,
félagsmálaráðuneytis, fjármálaráðuneytis og Fjárlaga- og hagsýslustofnunar. Ákvæði X.
kafla og bráðabirgðaákvæði eru í meginatriðum byggð á tillögum nefndar sem félagsmála-
ráðherra skipaði. Í þeirri nefnd voru Indriði H. Þorláksson skrifstofustjóri, tilnefndur af
fjármálaráðherra, Jón G. Tómasson borgarritari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfé-
laga, og Húnbogi Þorsteinsson skrifstofustjóri, tilnefndur af félagsmálaráðherra.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um I. kafla.

Kaflinn fjallar um breytingar á lögum nr. 41/1983, um málefni fatlaðra. Málefnum
fatlaðra er nú sinnt af ríki, sveitarfélögum og ýmsum félagasamtökum.

Verkaskiptanefnd leggur til að þáttur hins opinbera í byggingu og rekstri sérstakra
stofnana fatlaðra verði einvörðungu á hendi ríkisins.

Samkvæmt gildandi lögum eiga sveitarfélögin að taka að hluta til þátt í byggingu og
rekstri sumra stofnana fyrir fatlaða. Erfitt er að meta þessar skuldbindingar sveitarfélaganna
þar sem reglur um kostnaðarskiptingu hafa reynst örðugar í framkvæmd og ekki er komin
full reynsla á lögin. Með þessum fyrirvara er áætlað að tillögur um flutning verkefna í
þessum málaflokki muni létta af sveitarfélögunum um 10 m.kr.

Um 1. gr.
Í 26. gr. núverandi laga um málefni fatlaðra eru ákvæði um skiptingu stofnkostnaðar

milli ríkis og sveitarfélaga. Lagt er til að þessum ákvæðum verði breytt á þann hátt að ríkið
sjái af opinberri hálfu um málefni fatlaðra að öðru leyti en því að ráð er fyrir því gert að á
almennum deildum dagvistarstofnana 0;; á skóladagheimilum sveitarfélaga verði rúm fyrir
fötluð börn sem geta verið á slíkum deildum. Stofnkostnað vegna þessa rýmis munu
sveitarfélögin greiða. Bygging sérdeilda fyrir fötluð börn yrði hins vegar greidd af ríkinu.

Ákvæði 3. og 4. mgr. eru óbreytt frá gildandi lögum.

Um 2. gr.
Í 28. gr. núverandi laga um málefni fatlaðra eru ákvæði um rekstrarkostnað og

skiptingu hans. Gildandi kostnaðarskipting er mjög flókin. Í samræmi við fyrirliggjandi
tillögu er lagt til að þessari grein verði breytt og ríkið greiði rekstrarkostnað þeirra stofnana
sem falla undir lögin. Undantekning frá reglunni yrði í þeim tilvikum er fötluð börn geta
verið á almennum deildum dagvistarstofnanna og á skóladagheimilum. Í þeim tilvikum er
gert ráð fyrir að viðkomandi sveitarfélag greiði rekstrarkostnað sem er umfram vistgjöld frá
foreldrum.
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Nokkur sveitarfélög starfrækja nú sérdeildir fyrir fötluð börn. Í þeim tilvikum yrði
gerður sérstakur samningur á milli ríkisins og viðkomandi sveitarfélags um þátt ríkisins í
rekstri deildanna.

Ákvæði 3. mgr. þessarar greinar frumvarpsins eru efnislega samhljóða 5. mgr. 28. gr.
gildandi laga. Nokkur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu reka á sinn kostnað sérstaka
ferðaþjónustu fyrir fatlaða. Þetta frumvarp tekur ekki til þeirrar þjónustu.

Um II. kafla.
Bæði ríki og sveitarfélög taka nú þátt í byggingu íþróttarmannvikja, en mannvirkin eru

rekin af sveitarfélögum eða íþróttafélögum. Þá styrkja báðir aðilar rekstur íþróttahreyfingar
og íþróttafélaga.

Verkaskiptanefnd gerir það að tillögu sinni að opinber afskipti af íþróttamálum verði á
vegum sveitarfélaganna. Nú tekur ríkissjóður þátt í byggingu íþróttamannvirkja og veitir
nokkru fé til stuðnings íþróttahreyfingunni. Fjárveitingar Íþróttasjóðs til mannvirkjagerðar
eru yfirleitt lágar og ríkið er á eftir að greiða sinn hlut og einnig eru fjárveitingar óverð-
tryggðar.

Breytt verkaskipting í þessum málaflokki kallar á verulegar breytingar á íþróttalögum,
nr. 49/1956. Að sinni er einungis breytt þeim greinum sem snúa að hlutverki Íþróttasjóðs, en
í ýmsum öðrum greinum laganna er minnst á Íþróttasjóð. Ekki eru í frumvarpi þessu gerðar
tillögur um breytingar á þessum ákvæðum þar sem menntamálaráðherra hefur ákveðið að
skipa sérstaka nefnd til að endurskoða íþróttalögin í heild sinni.

Með frumvarpi þessu er ekki gerð tillaga um að sveitarfélögin taki ein að sér að styrkja
rekstur íþróttahreyfingar með fjárframlögum. Eftir sem áður er gert ráð fyrir að nokkur
landssambönd fái sérstaka fjárveitingu á fjárlögum undir liðnum Ýmis íþróttamál. Þá mun
ríkið einnig a.m.k. á næsta ári taka að hluta til þátt í byggingu þeirra íþróttamannvirkja sem
flokkast sem skólamannvirki.

Þrátt fyrir það að gert er ráð fyrir að stuðningur við byggingu íþróttamannvirkja verði í
verkahring sveitarfélaganna er í frumvarpi þessu lagt til að Alþingi veiti árlega fé til
byggingar íþróttamannvirkja á vegum félaga.

Fjármálanefnd lagði mat á verkefnaflutning frá Íþróttasjóði til sveitarfélaganna við
byggingu íþróttamannvirkja. Hann er metinn á rúmar 43 m. kr. á núverandi verðlagi.

Um 3. gr.
Í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvæði í 5.-10. gr. íþróttalaga, þar sem fjallað er um

Íþróttasjóð og verkefni hans, verði felld niður og í stað þeirra komi ný grein sem verði 5. gr.
Í 1. mgr. greinarinnar er ákvæði um að sveitarfélögin taki að sér opinberan stuðning við
byggingu mannvirkja á vegum íþróttafélaganna. Í 2. mgr. er þrátt fyrir það gert ráð fyrir að
íþróttafélögin geti fengið nokkurn styrk frá ríkinu úr sérstökum íþróttasjóði eftir því sem fé
er veitt á fjárlögum. Lagt er til að íþróttanefnd ríkisins geri tillögur til fjárveitinganefndar
um skiptingu fjárins. Menntamálaráðherra mun setja reglugerð um styrki ríkisins og
sveitarfélaganna.

Jafnframt er lagt til að heiti kaflans sem nú er "Um Íþróttasjóð" verði breytt í: Um
byggingarstyrki .

Um III. kafla.
Verkaskiptanefnd leggur m.a. til að ríkisvaldið hætti afskiptum af byggingu félagsheim-

ila og að sveitarfélögin taki við þessum skuldbindingum og samhliða verði Félagsheimila-
sjóður lagður niður. Meginhluti tekna af skemmtanaskatti rann áður til Félagsheimilasjóðs
en nú styrkir ríkið byggingu félagsheimila með framlagi á fjárlögum til sjóðsins og meiri hluti
skemmtanaskatts fer nú í ríkissjóð.

11



Samkvæmt útreikningi fjármálanefndar, sem byggður er á ákveðnum forsendum, munu
tillögur þessar leiða til um 20 m.kr. útgjaldaauka hjá sveitarfélögunum á núverandi verðlagi.
Á fjárlögum er auk þess veitt fé til styrktar nokkrum æskulýðsfélögum. Ekki er gert ráð fyrir
að breyting verði á þessum styrkjum.

Um 4. gr.
Í þessari grein frumvarpsins er lagt til að 2., 3. og 4. gr. laga um félagsheimili falli niður

og í stað þeirra komi ný grein sem verður 2. gr. laganna og fjallar um styrkveitingar
sveitarfélaga til byggingar félagsheimila.

Um 5. gr.
Grein þessari er ætlað að koma í stað 5. gr. laganna um félagsheimili. Frumvarps-

greinin, sem er hluti af núverandi 5. gr., þarfnast ekki skýringa.

Um 6. gr.
Grein þessi kemur í stað 6. gr. laganna. Hún fjallar um hömlur á sölu félagsheimilis sem

notið hefur opinbers styrks og leiðir af breytingum þeim sem að framan greinir. Ákvæðið er
hluti af gildandi 6. gr. laganna.

Um 7. gr.
Í 7. gr. núverandi laga eru ákvæði um það hvað verði um félagsheimili ef félag, sem

staðið hefur að byggingu þess, er lagt niður. Í frumvarpinu er grein þessi felld út en þess í
stað eru ákvæði í 8. gr. frumvarpsins þar sem m.a. er gert ráð fyrir að þessi atriði verði
ákvörðuð í reglugerð.

Í 8. gr., sem verður 5. gr., þarf að fella niður orðin "styrks úr Félagsheimilasjóði" .

Um 8. gr.
Í 1. mgr. þessarar greinar er nýmæli þar sem lagt er til að menntamálaráðuneyti geti sett

reglugerð um styrkveitingar og önnur atriði sem varða samskipti sveitarfélaganna og
félagasamtaka sem njóta vilja opinbers styrks til byggingar félagsheimilis.

Síðari málsgrein þessarar greinar er samhljóða 9. gr. núverandi laga.

Um 9. gr.
Í 3. mgr. 2. gr. laga um félagsheimili eru ákvæði um fjárveitingu til Menningarsjóðs

félagsheimila og um verkefni sjóðsins. Ákvæðum þessum er nokkuð breytt og lagt til að þau
verði í sérstakri grein sem verður þá 7. gr. laganna.

Um IV. kafla.
Tillaga um að hætta starfsemi Félagsheimilasjóðs leiðir til þess að breyta þarf ráðstöfun

á tekjum af skemmtanaskatti samkvæmt lögum nr. 58/1970.

Um 10. gr.
Í 6. gr. laga um skemmtanaskatt segir að hann skuli renna í Félagsheimilasjóð. Þar eð

gert er ráð fyrir með tillögum þessum að sveitarfélögin taki að sér að styrkja byggingu
félagsheimila er lagt til að tekjur af skemmtanaskatti renni á árinu 1988 að mestu í ríkissjóð.
Eftir það er ráð fyrir því gert að 20% af tekjum fari til Sinfóníuhljómsveitar Íslands og
Menningarsjóðs félagsheimila, 50% af tekjum sjóðsins fari til framkvæmda á sviði lista og
menningarmála og 30% til forvarnarstarfs á sviði áfengis- og fíkniefnamála. Nánari ákvæði
um ráðstöfun skal setja í reglugerðum.
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Um ll. gr.
Hluti af tekjum af skemmtanaskatti renna nú til Sinfóníuhljómsveitar Íslands og er

varið til hljómleikahalds á landsbyggðinni. Ákvæði þessu er ekki breytt en við greinina er
bætt að 10% af skattinum renni til Menningarsjóðs félagsheimila. Þessi fjárveiting var áður í
2. mgr. 2. gr. laga um félagsheimili sem er breytt með 4. gr. frumvarps þessa.

Um V. kafla.
Samkvæmt núverandi verkaskiptingu sjá sveitarfélögin um dagvistarmál barna að öðru

leyti en því að ríkið styrkir byggingu dagvistarheimila.
Verkaskiptanefnd leggur til að sveitarfélögin sjái ein um byggingu almennra dagvistar-

stofnana. Hins vegar verði meðferðarheimili og sérhæfð heimili fyrir fatlaða í verkahring
ríkisins eins og fram kemur í I. kafla frumvarpsins.

Ríkið styrkir nú byggingu dagvistarheimila með fjárveitingum á fjárlögum sem
samsvara 50% af áætluðum byggingarkostnaði. Dagvistun er einvörðungu í sveitarfélögum í
þéttbýli og einkum á stærri stöðunum. Þessi þjónusta er umfangsmest á höfuðborgarsvæð-
inu. Samkvæmt úrtaki fjármálanefndar verja sveitarfélög á Suðvesturlandi frá 5-8% af
útgjöldum til þessa málaflokks.

Breyting á þessum málum hefur áhrif á efni laga nr. 112/1976, um byggingu og rekstur
dagvistarheimila fyrir börn. Í frumvarpinu er einungis breytt þeim ákvæðum sem snúa að
fjármálasamskiptum við ríkið. Menntamálaráðherra hefur ákveðið að skipa sérstaka nefnd
til að endurskoða lögin í heild sinni.

Að mati fjármálanefndar, sem byggt er áframreiknuðum fjárveitinum á fjárlögum á
tímabilinu 1980 til 1986, eru kostnaðartilfærslur við að ríkið hætti þátttöku ístofnkostnaði
dagvistarheimila metnar rúmar 60 m.kr. frá ríki til sveitarfélaga.

Um 12. gr.
Lagt er til að sveitarfélögin kosti ein byggingu dagvistarheimila fyrir börn. Í samræmi

við það er 2. gr. gildandi laga breytt og jafnframt er skilgreint hvað skuli vera hlutverk
menntamálaráðuneytis varðandi þennan málaflokk.

Um 13. gr.
Í 3. gr. gildandi laga er fjallað um þá aðila sem notið geta ríkisframlaga til byggingar

dagvistarheimila. Í þessari grein frumvarpsins er þessu ákvæði breytt og sveitarfélögin taki
að sér að styrkja þá aðila sem reisa vilja og reka dagvistarheimili. Þá er felld niður
upptalning á þeim aðilum sem notið geta styrks.

Um 14. gr.
Vegna þessara breytinga þarf að fella niður orðin "úr ríkissjóði" í 1. mgr. 4. gr. laganna.

Um 15. gr.
Grein þessi breytist þar sem ríkið hættir að styrkja byggingu mannvirkja sem falla undir

lögin. Hins vegar er lagt til að menntamálaráðuneytið setji reglugerð um aðstöðu
dagvistarheimila. Greininni er einnig ætlað að koma að hluta til í stað 11. gr. laganna sem
felld er niður í 17. gr. frumvarpsins.

Í 2. mgr. frumvarpsins er breyting á ákvæðum 4. mgr. 6. gr. gildandi laga varðandi
endurgreiðslu á veittum styrkjum hætti dagvistarheimili starfsemi.

Um 16. gr.
Með framangreindum breytingum er 7. gr. gildandi laga óþörf. Eldra húsnæði, sem

keypt yrði fyrir dagvistarheimili, getur notið fjárstyrks úr sveitarsjóði skv. 2. mgr. 13. gr.
frumvarps þessa.
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Um 17. gr.
Við það að sveitarfélögin taka að sér alfarið byggingu dagvistarheimila og ríkið hættir

að styrkja slíkar byggingar eru ákvæði 9.,10., ll., 12., 13. og 14. gr. gildandi laga úrelt og
því er lagt til að greinar þessar verði felldar úr gildi. Ákvæði ll. gr. er að hluta til komið í 15.
gr. frumvarpsins.

Um VI. kafla.
Þessi kafli fjallar um breytingar á lögum nr. 75/1985, um fjárhagslegan stuðning við

tónlistarskóla.
Verkaskiptanefnd leggur til að sveitarfélögin standi ein undir skuldbindingum hins

opinbera við almenna tónlistarskóla en ríkið greiði kostnað við æðri tónlistarmenntun.
Í frumvarpi þessu eru einungis breytingar á fjárhagslegum skuldbindingum í lögunum.

Menntamálaráðherra hefur ákveðið af þessu tilefni að skipa sérstaka nefnd til að
endurskoða lögin í heild sinni. Þá er í undirbúningi lagasetning um æðra tónlistarnám. Þar til
þau lög hafa verið samþykkt er eðlilegt að gert verði sérstakt samkomulag milli núverandi
rekstraraðila Tónlistarskólans í Reykjavík um kostnað við framhaldsnám í tónlist, þar á
meðal menntun tónlistarkennara.

Í gildandi lögum er gert ráð fyrir að ríkið styrki skóla sveitarfélaganna sem samsvari
helmingi af kennslukostnaði. Sum sveitarfélög greiða nú meira en helming launakostnaðar
vegna þess að kennslustundafjöldi sá, sem menntamálaráðuneyti miðar við, hefur ekki fylgt
auknum umsvifum margra tónlistarskóla.

Stuðningur sveitarfélaganna við tónlistarfræðslu er verulegur. Sem dæmi má nefna að
tólf af þrettán sveitarfélögum í úrtaki fjármálanefndar verja fé til tónlistarskóla frá 0,5 upp í
4% af heildargjöldum. Áhrif breyttrar verkaskiptingar í þessum málaflokki hjá sveitarfélög-
unum í úrtaki yrði útgjaldaauki frá 0,5% og allt að 3% af heildargjöldum þeirra.

Umsvif tónlistarskólanna hafa farið vaxandi á undanförnum árum. Ef miðað er við
viðmiðun menntamálaráðuneytis um styrki 1985 er áætlað að tillögur þessar muni leiða til
rúmlega 110 m.kr. útgjaldaauka hjá sveitarfélögunum á gildandi verðlagi. Ef miðað er við
útreikninga Fjárlaga- og hagsýslustofnunar við undirbúning fjárlaga 1988 yrði útgjaldaauki
miðað við eitt ár rúmar 150 m. kr.

Í frumvarpinu er lagt til að ríkið hætti fjárhagslegum stuðningi sínum 1. september 1988,
í upphafi næsta skólaárs tónlistarskólanna. Útgjaldaauki sveitarfélaganna á árinu 1988vegna
þessa tilflutnings er því metinn á tæpar 52 m.kr. á verðlagi fjárlagafrumvarps.

Um 18. gr.
Ákvæði í 3. mgr. 3. gr. um að menntamálaráðuneytið þurfi að samþykkja stofnun

almennra tónlistarskóla verður óþarft með breyttri verkaskiptingu í þessum málaflokki og er
því lagt til að málsgreinin verði felld niður.

Um 19. gr.
Núgildandi 4. gr. laganna fjallar um stofnkostnað. Þar segir að hann greiðist af

stofnendum tónlistarskólans, en veita skal styrk til hljóðfærakaupa og annars stofnkostnaðar
eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum. Á undanförnum árum hafa fjárveitingar til þessara
styrkja verið hverfandi á fjárlögum. Í samræmi við fyrirliggjandi tillögur er lagt til að síðari
hluti 1. málsl. og allur 2. málsl. falli niður.

Um 20. gr.
Í 7. gr. laganna eru ákvæði um styrk ríkissjóðs til tónlistarskóla, sem sveitarfélög reka,

til að standa undir greiðslu á hluta launagreiðslna til kennara og skólastjóra. Í 20. gr.
frumvarpsins er lagt til að sveitarfélögin greiði þennan kostnað og felld eru niður ákvæði um
ríkisstyrki og hvernig skuli staðið að umsókn um þá.

'70
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Um 21. gr.
Í 8. gr. gildandi laga eru ákvæði um stuðning við tónlistarskóla sem eru reknir af

tónlistarfélögum og einkaaðilum. Fyrri hluti greinarinnar, um umsókn til viðkomandi
sveitarstjórnar, er ekki breytt með frumvarpi þessu, en fellt er niður ákvæði um að er
sveitarstjórn hafi samþykkt áætlun um rekstur skuli hún send menntamálaráðuneyti. Þess í
stað kemur ný málsgrein um að viðkomandi sveitarstjórn taki afstöðu til áætlunar
tónlistarskóla og geri samkomulag fyrir 1. júlí við skólastjórn einkaskóla um kennslu og
starfsmannahald.

Um 22. gr.
Um stöðu starfsmanna tónlistarskóla, sem eigi eru reknir af sveitarfélögum, er fjallað í

9. gr. gildandi laga. Til samræmis við aðrar breytingar er lagt til að úr grein þessari verði
felld niður ákvæði um aðild fjármálaráðuneytis að kjarasamningum tónlistarskólakennara.
Önnur ákvæði greinarinnar eru óbreytt.

Um 23. gr.
Í samræmi við fyrirliggjandi tillögu um að sveitarfélögin standi ein undir skuldbinding-

um hins opinbera við almenna tónlistarskóla er lagt til að felldur verði niður síðasti málsliður
10. gr. laganna þar sem mælt er fyrir um það að ríkissjóður endurgreiði sveitarfélagi helming
útlagðs kennslukostnaðar.

Um VII. kafla.
ÍV. kafla þjóðminjalaga, nr. 52/1969, eru ákvæði um byggðasöfn, en það eru söfn sem

sveitarfélög og sýslunefndir hafa sett á fót.
Ein af tillögum verkaskiptanefnd er um byggðasöfn og lagt til að sveitarfélög eða

byggðasamlög þeirra kosti ein byggingu og rekstur safnanna.
Samkvæmt heimild í þjóðminjalögum hefur á fjárlögum verið varið nokkru fé til að

styrkja sveitarfélögin við byggingu safnanna og til að greiða hluta af launakostnaði gæslu-
manna.

Að mati fjármálanefndar eru framlög ríkisins á undanförnum árum til þessa málaflokks
metin á rúmar 6 m.kr. á gildandi verðlagi sem yrði til útgjaldaauka hjá sveitarfélögunum.
Við undirbúning fjárlaga fyrir 1988 var þessi liður áætlaður 8,3 m.kr.

Í samræmi við þessa tillögu er lögð til breyting á 45. og 46. gr. þjóðminjalaga, en ekki er
gert ráð fyrir að breyting verði á samstarfi ríkis og sveitarfélaga um húsfriðun eða framlög til
Húsfriðunarsjóðs.

Um 24. gr.
Með þessari grein eru felld niður ákvæði í 45. gr. þjóðminjalaga um ríkisstyrk,

samkvæmt ákvörðun í fjárlögum, til kaupa eða byggingar húsnæðis fyrir byggðasafn og
endurgreiðslu ríkissjóðs á hluta af launum gæslumanns.

Um 25. gr.
Vegna breytingarinnar í24. gr. frumvarpsins er ákvæði í 1. málsl. 46. gr. óþarft og er því

lagt til að það verði fellt úr gildi. Síðari hluti greinarinnar er óbreyttur.

Um VIII. kafla.
Bygging og rekstur vatnsveitna er eitt þeirra verkefna sem sveitarfélögunum eru falin í

sveitarstjórnarlögum. Á fjárlögum hefur verið veitt nokkru fé til vantsveituframkvæmda
sveitarfélaga. Fjárveitingar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 93/1947, um aðstoð til
vatnsveitna, og hafa þær undanfarið runnið til fámennra kauptúna sem þurft hafa að leggja í
mjög kostnaðarsamar aðveituframkvæmdir.
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Verkaskiptanefnd leggur til að hætt verði að veita á fjárlögum sérstaka styrki til
byggingar vatnsveitna og í tillögum fjármálanefndar um breytingar á verkefnum Jöfnunar-
sjóðs er gert ráð fyrir sérstökum fjárstuðningi við fámenn sveitarfélög sem ráðast þurfa í
dýrar vatnsveituframkvæmdir .

Miðað við forsendur fjármálanefndar við mat á áhrifum breyttrar verkaskiptingar er
útgjaldaauki sveitarfélaganna vegna þessarar tillögu metinn á um 12 m.kr. á núverandi
verðlagi.

Um 26. gr.
Við þessa breytingu eru öll ákvæði laganna óþörf að undanskildri 8. gr., en þar er

heimild fyrir sveitarfélög að leggja á sérstakan vatnsskatt sem mörg sveitarfélög nýta sér.
Lagt er því til að allar greinar aðrar en 8. gr. verði felldar úr gildi. Greinin verður því 1. gr.
laganna.

Um IX. kafla.
Hafnir hafa mikla þýðingu fyrir atvinnulíf margra sveitarfélaga. Um málefni hafna,

byggingu þeirra og rekstur gilda nú hafnalög, nr. 69/1984. Í lögum er gert ráð fyrir að
frumkvæði um hafnargerð sé hjá viðkomandi sveitarfélagi og framkvæmdir eru á ábyrgð
þess. Þá sjá sveitarfélögin og um rekstur hafnanna.

Undantekning frá þessari meginreglu er bygging og rekstur þriggja hafna sem eru
landshafnir samkvæmt sérstökum lögum. Í hafnalögum er bráðbirgðaákvæði þar sem sam-
gönguráðherra er falið að taka upp viðræður við viðkomandi sveitarstjórnir um að þeim
verði afhent til eignar og reksturs mannvirki landshafnanna í Rifi, Þorlákshöfn og Keflavík-
Njarðvík. Þá er ríkissjóði heimilt að yfirtaka framkvæmdaskuldir téðra hafnarsjóða. Verka-
skiptanefnd áréttar þessa ákvörðun löggjafarvaldsins í einni tillögu sinni.

Ríkissjóður hefur lagt landshöfnunum til allt fé vegna framkvæmda og stundum
nokkurt rekstrarfé. Rekstrarafkoma landshafnanna hefur farið batnandi.

Um 27. gr.
Í samræmi við ákvæði hafnalaga er í þessari grein frumvarpsins lagt til að felld verði úr

gildi sérstök lög um landshafnirnar þrjár og þess í stað gildi alfarið almenn hafnalög um þær
eins og hafnir annarra sveitarfélaga.

Þar sem ganga þarf frá samningum og öðrum formsatriðum vegna þessara mála er lagt
til í 29. gr. frumvarpsins að ákvæði þessarar greinar taki gildi 1. júlí 1988.

Um X. kafla.
Þessi kafli frumvarpsins er að mestu byggður á tillögum nefndar sem félagsmálaráð-

herra skipaði og falið var að fjalla um hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í tengslum við
breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Lagt er til að til viðbótar núverandi starfsemi sjóðsins verði komið upp við sjóðinn
tveimur deildum er nefnast sérdeild og uppgjörsdeild.

Eins og áður er getið mun flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga koma misjafnlega
niður á sveitarfélögunum. Á það bæði við um stofnkostnað og rekstur. Sérdeildinni er ætlað
það hlutverk að jafna milli sveitarfélaga þann kostnað sem einstaka sveitarfélag kann verða
fyrir við breytingar áverkaskiptingunni.

Athugað hefur verið hver áætluð ógreidd framlög ríkissjóðs verða um næstu áramót
vegna framkvæmda við dagvistarheimili fyrir börn, félagsheimili og íþróttamannvirki. Talið
er að hér sé um að ræða rúmlega 400 m.kr. Uppgjörsdeild er ætlað það hlutverk að greiða
sveitarfélögum og félagasamtökum framlög vegna áfallinna skuldbindinga ríkissjóðs vegna
þessara framkvæmda til ársloka 1987.
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Í ákvæði til bráðabirgða I er tilgreint hvert skal vera framlag ríkissjóðs til sérdeildar
Jöfnunarsjóðs á árinu 1988 og í ákvæði til bráðabirgða II er tilgreint hversu mikið fé skuli
renna til uppgjörsdeildar.

Um 28. gr.
Núverandi verkefni Jöfnunarsjóðs eru talin upp í 1. mgr. 8. gr. laga um tekjustofna

sveitarfélaga og eru hér talin vera hlutverk almennrar deildar sjóðsins. Í frumvarpi þessu er
lagt til að auk þess verði við sjóðinn starfræktar tvær nýjar deildir sem nefnast sérdeild og
uppgjörsdeild.

Sérdeildinni er ætlað það hlutverk að greiða framlög til jöfnunar milli sveitarfélaga
vegna aukins kostnaðar þeirra í kjölfar breytinga á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Á
árinu 1988 yrði þetta bundið við þau verkefni sem þá er búið að flytja, en ný verkefni bætast
síðan við þegar næsta skref verður stigið í breytingum á verkaskiptingunni. Þetta er í
samræmi við tillögur verkaskiptanefndar og fjármálanefndar frá apríl 1987.

Nauðsynlegt er í reglugerð að kveða nánar á um skilyrði fyrir greiðslum þessum. Þar
þarf m.a. að setja skilyrði um nýtingu tekjustofna þeirra sveitarfélaga sem fá styrk úr
deildinni og önnur ákvæði sem tryggja að hún nái tilgangi sínum.

Uppgjörsdeildinni er ætlað það hlutverk að greiða sveitarfélögum og félagasamtökum
framlög vegna áfallinna skuldbindinga ríkissjóðs vegna framkvæmda þeirra sem flytjast frá
ríki til sveitarfélaga um næstu áramót. Hér er um að ræða dagvistarheimili fyrir börn,
félagsheimili og íþróttamannvirki. Þar sem fjárveitingar til allra þessara framkvæmda hafa
verið á vegum menntamálaráðuneytisins er ætlunin að fulltrúi frá því ráðuneyti og Sambandi
íslenskra sveitarfélaga komi sér saman um fjárhagslega stöðu hvers verkefnis í árslok 1987 og
uppgjörið verði síðan miðað við þessa stöðu. Reiknað er með að uppgjör þetta fari fram á
næstu fjórum árum eftir því sem fé er veitt til þess í gegnum uppgjörsdeild Jöfnunarsjóðsins.

Um XI. kafla.
Um 29. gr.

Greinin fjallar um gildistöku lagabreytinga samkvæmt frumvarpi þessu. Ráð er fyrir
gert að þær taki gildi 1. janúar 1988 nema ákvæði í VI. kafla varðandi tónlistarskóla; lagt er
til að þau ákvæði taki gildi 1. september 1988, í upphafi nýs skólaárs tónlistarskólanna. Þá er
lagt til að ákvæði IX. kafla um að fella úr gildi þrenn lög um landshafnir taki gildi 1. júlí
1988.

Um ákvæði til bráðabirgða I og II.
Lagt er til í 28. gr. frumvarpsins að sérdeild verði starfrækt við Jöfnunarsjóð

sveitarfélaga. Deildin verði fastur liður í starfsemi sjóðsins. Fjármagn það, sem til
deildarinnar á að renna, þarf að ákveða miðað við þau verkefni sem henni er ætlað að leysa
á hverjum tíma.

Gert er ráð fyrir að uppgjörsdeild verði við Jöfnunarsjóð þar til lokið er þeim
uppgjörum og eignatilfærslum sem tengjast fyrirhuguðum breytingum á verkaskiptingu ríkis
og sveitarfélaga. Fjárhæðir, sem varið verður til þessa verkefnis á næstu árum, geta því tekið
breytingum, einkum þegar kemur að síðari áfanga í breytingum áverkaskiptingunni.

Með tilliti til þessara atriða þykir rétt að taka fram í bráðabirgðaákvæðum hvaða
fjárhæðum á að verja til uppgjörsdeildar og sérdeildar á árinu 1988.
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Fylgiskjal.

Mat á áhrifum tillagna verkaskiptanefndar og fjármálanefndar um breytta verkaskiptingu
og breytingu á fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga á útgjöld.

I. Tillögur um breytta verkaskiptingu:
1. Grunnskólar:

a. stofnkostnaður .
b. rekstrarkostnaður .
c. fræðsluskrifstofur .

2. Framhaldsskólar, þ.m.t. fullorðinsfræðsla:
a. stofnkostnaður (fjölbrautaskólar, iðnskólar) .
b. rekstrarkostnaður (fjölbrautaskólar, iðnskólar) .
c. framhaldsnám í Tónlistarskólanum í Reykjavík .
d. MyndIista- og handíðaskólinn .

3. Tónlistarskólar (almennir) .

4. Íþróttamál (Íþróttasjóður):
a. mannvirkjagerð .
b. styrkir ríkissjóðs til íþróttafélaga .

5. Félagsheimili/æskulýðsmál:
a. byggingastyrkir .
b. styrkir ríkissjóðs til æskulýðsfélaga .

6. Dagvistarheimili:
a. stofnkostnaður .

7. Byggðasöfn:
a. rekstur og stofnkostnaður .

8. Málefni fatlaðra:
a. stofnkostnaður .
b. rekstrarkostnaður .

9. Vatnsveitur .

10. Landshafnir .
ll. Sýsluvegir .

12. Sjúkrahús sveitarfélaga:
a. stofnkostnaður .
b. rekstur langlegudeilda (óbreytt greiðslufyrirkomulag) .

13. Heilsugæsla:
a. stofnkostnaður .
b. rekstrarkostnaður .
c. rannsóknir (áður sjúkrasamlög) .

14. Íbúðir og dvalarheimili aldraðra:
a. stofnkostnaður (fjárlög) .
b. rekstrarkostnaður (óbreytt greiðslufyrirkomulag) .

15. Heimaþjónusta aldraðra:
a. rekstrarkostnaður .

Sveitarfélögin *
Hækkun Lækkkun
m.kr. m.kr.

210
190

25

65
160

5
10

90

35
25

15
10

50

5

5
5

10

20
30

20

85
305
10

20

15

1095 325
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Sveitarfélögin'
Hækkun Lækkkun
m.kr. m.kr.

II. Tillögur um breytingar á fjármálalegum samskiptum:
1. Sjúkrasamlög .

2. Tannlækningar:
a. hlutur sjúkrasamlaga (15%) .
b. 50% framlag sveitarfélaga .

620

3. Atvinnuleysistryggingasjóður

20
140

105

Flutt frá I. 1095
885
325

1095 1210

Forsendur:
Hér er um mat á megináhrifum tillagnanna byggt á ákveðnum forsendum. Sveitarfélögin eru metin sem ein

heild. Varðandi rekstrargjöld er byggt á umsvifum 1985. Framlög ríkisins til stofnkostnaðar eru yfirleitt byggð á
framreiknuðu meðaltali áranna 1980 til 1986. Útgjöld sveitarfélaganna eru yfirleitt áætluð í hlutföllum af kostnaði
ríkisins í málaflokkum. Fjárhæðir eru á verðlagi í desember 1986.

Frekari skýringar á útreikningi eru í köflum 5.1 til 5.16. í skýrslu fjármálanefndar.

*Ath. Liðir sem leiða til hækkunar hjá sveitarfélögum lækka útgjöld ríkisins að sama skapi. Útgjaldalækkun hjá
sveitarfélögum leiðir til útgjaldaauka hjá ríkissjóði.
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