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Efni: FSA - hlutdeild í stofnkostnaði

Mér hefur borist i hendur „Samkomulag um breytingar á fjármálalegum samskiptum ríkis og 
sveitarfélaga" sem undirritað var af fulltrúum islenska ríkisins og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga i Reykjavík þann 4. desember 2002.

í 3. tölulið þessa samkomulags er fjallað um breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga 
þar sem kveðið er á um að ríki yfirtaki 15% hlutdeild sveitarfélaga í stofnkostnaði og 
meiriháttar viðhaldi og tækjakaupum skilgreindra heilbrigðisstofnana. Ég vil af þessu tilefhi 
lýsa yfir sérstakri ánægju með að hrein verkaskipti skuli fengin í þessum málaflokki en geri 
engu að síður eftirfarandi athugasemdir við það samkomulag sem hér liggur fyrir:

Vísað er til samkomulags ríkis og Reykjavíkurborgar frá 17. desember 1998 þar sem 
borgarsjóður Reykjavíkur var leystur undan ofangreindri greiðsluskyldu skv. 34. gr. laga um 
heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 og fékk að auki endurgreidd framlög áranna 1995-1998, 
vegna Landakots.

Undirritaður telur samning ríkisins og Reykjavíkurborgar tvímælalaust hafa fordæmisgildi, að 
þvi er varðar túlkun og framkvæmd laga nr. 97/1990. Allt frá árinu 1999 hefur Akureyrarbær 
gert þá kröfu til ríkisins að sambærilegur samningur verði gerður vegna 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, en ríkið hefur ekki orðið við málaleitan bæjarins. 
Málatilbúnaður Akureyrarbæjar hefur m.a. byggt á því að bæjarsjóður Akureyrar hafi verið 
beittur rangindum af hálfu ríkisins í þessu máli og málsmeðferð ríkisins fái ekki staðist 
jafhræðisreglu stjómsýslu- og stjómskipunarréttar.

Af samningi ríkisins og Reykjavíkurborgar má draga þá ályktun, að ríkið telji sér heimilt að 
leysa sveitarfélög undan greiðsluskyldu skv. 34. gr. laga nr. 97/1990, sé eftir því leitað. 
Jafhframt geti sveitarfélög krafist endurgreiðslu lögbundinna fjárframlaga allt að fjögur ár 
aftur í tímann, þegar samningur um yfirtöku ríkisins á rekstri sjúkrahúsabygginga er gerður.

Fyrirliggjandi samkomulag ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 4. desember 2002 
gerir í engu ráð fyrir því að bæjarsjóði Akureyrar verði bætt sú mismunun sem hann hefur 
sætt frá árinu 1999 varðandi framlög til FSA. Þvi er mótmælt harðlega og óskað úrbóta. 
Ennfremur er mótmælt þeim ákvæðum í tilvitnuðum 3. tölulið samkomulagsins frá 4. 
desember 2002 er varða ákvæði sem lúta að meðferð á eign bæjarsjóð Akureyrar í FSA, en
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þessi málsmeðferð þverbrýtur stjómarskrárbundinn eigna- og sjálfsstjómarrétt
sveitarfélagsins sbr. 72. og 78. gr. Stjómarskrárinnar og 1. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 2. gr. 
sveitarstjómarlaga nr. 45/1998.

Akureyrarbær telur sig ekki geta verið bundinn af þeirri gerræðislegu ákvörðun um meðferð á 
eignarhlut bæjarins i FSA svo sem 3. töluliður samkomulagsins kveður á um. Enda getur 
101. gr. laga nr. 45/1998 um verklag við breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga 
ekki gengið framar 2. mgr. 2. gr. sveitarstjómarlaga þar sem kveðið er á um að engu málefni 
sem varðar sérstaklega hagsmuni sveitarfélagsins skuli ráðið til lykta án umsagnar 
sveitarstjómar.

Oskað er svara sem fyrst við framangreindum athugasemdum.
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