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Efni: Umsögn um frv. um br. á Iögum um tekjustofna sveitarfélaga, 291.
mál

Vísað er til tölvubréfs frá nefndasviði Alþingis, dags. 7. desember 2012, þar 
sem óskað er eftir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint 
mál. Gerð er athugasemd við að fyrir mistök virðist hafa láðst að senda 
umsagnarbeiðni um málið eftir umfjöllun á fundi nefndarinnar 7. nóvember 
sl. Kemur það sér augljóslega ekki vel fyrir sambandið eða þau sveitarfélög 
sem málið varðar að fá styttri umsagnarfrest en ella vegna ágalla á 
málsmeðferð Alþingis.

Almennt um frumvarpið

Markmið frumvarpsins er annars vegar að styrkja og skilgreina hlutverk 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og hins vegar að festa í lög heimild til skerðingar á 
framlögum Jöfnunarsjóðs vegna yfirfærslu grunnskólans frá ríki til 
sveitarfélaga og framlögum til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts til 
þeirra sveitarfélaga er hafa heildarskatttekjur verulega umfram landsmeðaltal, 
þ.e. tekjur af útsvari og fasteignaskatti á hvern íbúa miðað við fullnýtingu 
þeirra tekjustofna.

Forsaga málsins er sú að um langt skeið hefur verið unnið að endurskoðun á 
regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og hefur Samband íslenskra 
sveitarfélaga átt aðkomu að þeirri vinnu. Starfshópur um heildarendurskoðun 
regluverks jöfnunarsjóðs skilaði skýrslu í maí 2010 og hafa þær tillögur sem 
þar koma fram verið til frekari skoðunar hjá innanríkisráðuneytinu.

Ein af ábendingum fyrrgreinds starfshóps var að nokkur sveitarfélög fá framlög 
úr jöfnunarsjóði þrátt fyrir að hafa heildartekjur á íbúa langt umfram 
landsmeðaltal. Var það niðurstaða starfshópsins að „afar brýnt sé að 
endurskoða jöfnunarkerfið með mun meiri heildarsýn á útgjaldaþörf og 
tekjumöguleika sveitarfélaga en er í núverandi kerfi" (bls. 27 og 55). Bent 
starfshópurinn í því sambandi á að færa mætti framlög er nema 155 m.kr. á 
ári frá tekjuhæstu sveitarfélögunum til annarra sveitarfélaga sem eru 
tekjulægri. Megintillaga starfshópsins var jafnframt að heildstætt mat lægi fyrir 
á útgjaldaþörf sveitarfélaga, svonefnd leið 3, og hefur sambandið tekið undir 
að sú leið verði þróuð frekar í áframhaldandi endurskoðun á regluverki 
sjóðsins.

Að áliti sambandsins er með framlagningu frumvarpsins stigið ákveðið en þó 
takmarkað skref í þá átt að auka innbyrðis jafnvægi í regluverki jöfnunarsjóðs. 
Verði frumvarpið að lögum mun það ekki hafa fjárhagsleg áhrif á
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sveitarfélögin sem heild. Ekki er um að ræöa lækkun á framlögum úr 
Jöfnunarsjóði til sveitarfélaga almennt heldur er um að ræða breytingu á 
innbyrðis skiptingu framlaga milli sveitarfélaga, í samræmi við hlutverk 
sjóðsins eins og því er lýst í 1. gr. frumvarpsins. Breytingin mun leiða til 
hækkunar framlaga hjá öðrum sveitarfélögum sem nemur þeirri skerðingu 
sem verður á framlögum til tekjuhæstu sveitarfélaganna á grundvelli 3. gr. 
frumvarpsins.

Um 1. gr.

Sambandið gerir ekki athugasemd við efni 1. gr. frumvarpsins, þar sem lagt er 
til að hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði skilgreint í lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga í stað þess að kveða einungis á um þetta hlutverk í 
reglugerð. Um er að ræða sama orðalag og er nú í reglugerð um Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga, nr. 960/2012:

H/utverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að jafna mismunandi útgja/daþörf og 
skatttekjur sveitarfé/aga með fram/ögum úr sjóðnum á grundvelli ákvæða 
laga, reglugerða og vinnureglna sem settar eru um starfsemi sjóðsins. Þá 
greiðir sjóðurinn framlög t/7 samtaka sveitarfélaga, stofnana þeirra og annarra 
aðila í  samræmi við ákvæði laga.

Sambandið vill árétta að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er mikilvægur þáttur í 
tekjum flestra sveitarfélaga, en að meðaltali fá sveitarfélögin um 10% tekna 
sinna frá jöfnunarsjóði. Fjölbreytileiki í tekjustofnum og útgjaldaþörf 
sveitarfélaga er þó afar breytilegur og af þeim sökum er jöfnunarkerfið og 
verður ávallt flókið. Rétt er hins vegar að taka fram að hlutdeild sambærilegra 
jöfnunarkerfa í tekjugrunni sveitarfélaga er víða mun hærri í öðrum 
norrænum ríkjum. Hér á landi gegnir jöfnunarsjóður fyrst og fremst því 
hlutverki að vera öryggisnet til að tryggja að sveitarfélög hafi nægilega 
tekjustofna til að standa undir lögbundnum verkefnum sínum. Á þeim grunni 
gegnir sjóðurinn einnig afar mikilvægu hlutverki frá byggðalegu sjónarmiði.

Að áliti sambandsins endurspeglar 1. gr. hlutverk jöfnunarsjóðs ágætlega og 
er ekki tilefni til að leggja til breytingar á greininni.

Um 3. gr.

í greininni er lögð til breyting sem veitir ráðherra heimild til að setja reglugerð 
um að þau sveitarfélög sem hafa heildartekjur af fasteignaskatti og útsvari sem 
teljast verulega umfram landsmeðaltal skuli ekki njóta framlaga úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga skv. d-lið 11. gr. og 1. mgr. 13. gr. laganna.

Ákvæðið felur m.ö.o. í sér áform um skerðingu á framlögum til tekjuhárra 
sveitarfélaga hvað varðar annars vegar:

a. jöfnun tekjutaps einstakra sveitarfélaga vegna lækkunar 
fasteignaskattstekna í kjölfar breytingar á álagningarstofni 
mannvirkjakostnað við rekstur grunnskóla, sbr. d-lið 11. gr.; og

b. jöfnun launakostnaðar sveitarfélaga af kennslu í grunnskólum og 
annars kostnaðar af flutningi grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga,
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þ.m.t. kostnaður vegna sérþarfa fatlaðra nemenda og innflytjenda, sbr. 
1. mgr. 13. gr.

Þessi áform hafa eins og áður segir legið fyrir í nokkurn tíma og verið kynnt 
um allt land. í lok árs 2011var sett reglugerð um breytingu á reglugerð um 
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, nr. 1171/2012, sem fól í sér sambærilega 
skerðingu

Drög að fyrrgreindri reglugerð voru send sambandinu til umsagnar áður en 
hún var sett. Stjórn sambandsins samþykkti eftirfarandi bókun um málið:

„Umræddar tillögur eru þáttur í  heitdarendurskoðun á Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga, sem unnin er með þátttöku sambandsins, og hafa hlotið ftar/ega 
umfjöllun f  ráðgjafanefndjöfnunarsjóðs og verið kynntar fyrir sveitarfé/ögum, 
nú sfðast á ársfundi jöfnunarsjóðs, þar sem fram fór umræða um málið.

Stjórn sambandsins hefur haft þá  stefnu að fjalla heildstætt um breytingar á 
þ v í regluverki sem g ild ir um jöfnunarsjóð og án þess að horfa sérstaklega tH 
áhrifa tillagna á einstök sveitarfélög. / þ v f Ijósi telur stjórnin ekki rétt að hún 
veiti umsögn um erindi jöfnunarsjóðs."

Þar sem lagastoð reglugerðarinnar þótti ekki nægilega skýr tók ráðuneytið þá 
ákvörðun að leggja fram það lagafrumvarp sem hér er til umsagnar. Var 
sambandinu kunnugt um þau áform og naut ráðuneytið aðstoðar 
sambandsins við að útbúa frumvarpið, með fyrirvara um að í þeirri aðkomu 
fælist ekki efnisleg afstaða til málsins.

Með vísan til fyrrgreindrar bókunar stjórnar sambandsins er ekki tekin afstaða 
til þeirrar efnisreglu sem felst í 3. gr. frumvarpsins í þessari umsögn en sú 
tillaga er hins vegar í samræmi við tillögur í skýrslu fyrrgreinds starfshóps.

Sambandið vill þó gera athugasemd við að í greininni er ekki tilgreint hve 
langt umfram landsmeðaltal tekjur sveitarfélags þurfi að vera til þess að 
ráðherra sé heimilt að skerða framlögin í reglugerð. í greininni felst því 
verulegt framsal valds til ráðherra. í skýringum við greinina kemur fram sú 
skýring á orðunum ..verulega umfram landsmeðaltal að það sé mat 
ráðuneytisins að „þegar mögulegar heildarskatttekjur eru 50% umfram 
landsmeðaltal teljist þær verulegar og taka beri sérstakt tillit til þess við 
úthlutun framangreindra framlaga úr jöfnunarsjóði."

Að áliti sambandsins kann að vera tilefni til þess að umrætt viðmið 
ráðuneytisins komi beinlínis fram í frumvarpsgreininni, frekar en að vera 
aðeins í skýringum við frumvarpið.

Áhrif á samkomulag um yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga

Helsta álitaefnið í frumvarpinu er hvort sú skerðing á framlögum til 
sveitarfélaga vegna yfirfærslu grunnskólans sem felst í 3. gr. fari í bága við 
það samkomulag sem gert var árið 1996.

Af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga var þetta álitaefni skoðað nokkuð í 
tilefni af fyrirspurn frá Hvalfjarðarsveit fyrr á þessu ári. I erindi 
Hvalfjarðarsveitar var m.a. vísað til samkomulags ríkis og sveitarfélaga um 
kostnaðar- og tekjutilfærslu vegna flutnings grunnskólans frá 4. mars 1996. I
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því samkomulagi er kveðið á um fjármögnun grunnskóla og kveðið á um 
helstu forsendur samkomulagsins. Þannig er í 1. lið kveðið á um hækkun 
hámarksútsvars um 2,65 prósentustig sem hrundið var í framkvæmd með 
breytingu á lögum nr. 79/1996 um breytingu á lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga, nr. 4/1995, til að fjármagna þann hluta kostnaðar sem fluttistfrá 
ríki til sveitarfélaga árið 1996. Þessi lagaákvæði eru í meginatriðum enn 
óbreytt í tekjustofnalögum þótt III. kafli laganna hafi tekið ýmsum breytingum 
frá því að yfirfærsla grunnskólans kom til framkvæmda. Einnig er í 12. lið 
samkomulagsins kveðið á um endurmat á kostnaði og tekjuþörf og fór það 
mat fram árið 2000.

í umræddu samkomulagi er ekkert kveðið á um skiptingu útsvarstekna milli 
sveitarfélaga eða jöfnunaraðgerðir til þess að tryggja fjármögnun til reksturs 
grunnskóla skv. 1. gr. samkomulagsins. Um þá framkvæmd var hins vegar 
fjallað í frumvarpi sem varð að lögum nr. 79/1996 -  464. mál, þingskjal 1120 
á 120. löggjafarþingi.

í athugasemdum við umrætt frumvarp er rakið að allur kostnaður grunnskóla 
skuli greiddur af sveitarfélögum í samræmi við lög um grunnskóla nr. 
66/1995, sem komu að fullu til framkvæmda 1. ágúst 1996. í því fólst að allur 
launakostnaður vegna kennslu í grunnskólum og rekstrarkostnaður ýmissa 
tengdra stofnana færðist á ábyrgð sveitarfélaga frá þeim tíma. Umrætt 
lagafrumvarp hafði því það markmið að kveða á um nauðsynlegar breytingar 
á skiptingu skatttekna milli ríkis og sveitarfélaga með tilliti til þeirra auknu 
verkefna sem sveitarfélögin tóku að sér.

í framhaldi af setningu grunnskólalaga voru skipaðar nefndir til að fjalla um 
framkvæmd yfirfærslunnar, þ.á m. var nefnd sem fékk það verkefni að gera 
tillögur um flutning tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga. í skýringum við 
frumvarpið kemur fram að útreikningar hafi leitt í Ijós að grípa þurfi til 
jöfnunaraðgerða og var í því skyni kveðið á um beina hlutdeild hans í 
útsvarstekjum í frumvarpinu. Kennslukostnaður í grunnskólum landsins er 
misjafn og ræðst aðallega af hagkvæmni skólaeininga. Almennt er kostnaður 
fyrir hvern nemanda minni í fjölmennari skólum en hinum fámennari. Með 
aðstoð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er leitast við að jafna sem mest 
mismunandi kostnað einstakra sveitarfélaga. Stærstur hluti jöfnunarfjárins fer í 
almennar jöfnunaraðgerðir en einnnig greiðir jöfnunarsjóðurinn m.a. framlög 
vegna sérkennslu fatlaðra nemenda. Helstu markmiðum með 
jöfnunaraðgerðum er þannig lýst í almennum athugasemdum við umrætt 
frumvarp:

• að jöfnunaraðgerðir hvetji til hagkvæmni í rekstri

• að sveitarfélög fái fjármagn er nemur sem næst þeim kostnaði sem 
þau yfirtaka

• að jöfnunarframlögin renni til sveitarfélaga til að sveitarstjórnirnar geti 
sjálfar ákveðið hvernig fjármagn sveitarfélagsins er nýtt.

Að áliti sambandsins gefur orðalag samkomulagsins frá 4. mars 1996 ekki 
tilefni til ítarlegrar umfjöllunar um hvort 3. gr. frumvarps þess sem nú er til 
umsagnar feli í sér brot á samkomulaginu, af þeirri ástæðu að í
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samkomulaginu er ekki kveðið á um fyrirkomulag jöfnunaraðgerðatil þess að 
tryggja sveitarfélögum fjármagn til að mæta þeim kostnaðarauka sem þau 
urðu fyrir vegna yfirfærslu grunnskólans.

Einnig er það álit sambandsins að samningar sem gerðir eru milli ríkis og 
sveitarfélaga um yfirfærslu einstakra verkefna geti ekki til lengdar bundið 
hendur löggjafans til þess að þróa löggjöf um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga á 
grundvelli tillagna sem unnar hafa verið í samvinnu fulltrúa ríkis og 
sveitarfélaga, líkt og raunin er í því máli sem hér er til umsagnar. Markmið 
lagabreytingarinnar er liður í stærra verkefni, sem er að auka innbyrðis 
jafnvægi í jöfnunarkerfinu og að jöfnunarframlög endurspegli raunverulega 
þörf sveitarfélaga fyrir auknar tekjur til að mæta útgjöldum.

Samband íslenskra sveitarfélaga gerir því ekki athugasemd við að frumvarpið 
verði að lögum.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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