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Fyrir umhverfis- og samgöngunefnd alþingis liggur tillaga til þingsályktunar um skiptingu útsvarstekna milli 

sveitarfélaga. í tillögunni er fjármála- og efnahagsráðherra falið að skipa starfshóp sem kanni möguleikann á 

skiptingu útsvarstekjum milli tveggja sveitarfélaga. í greinargerð með tillögunni segir:

„Nokkuð er um að einstaklingar eigi frístundahús eða jörð, án þess að þar sé stundaður búskapur, i 

öðru sveitarfélagi en lögheimili er. Útsvarstekjur einstaklings renna til þess sveitarfélags þar sem hann 

á lögheimili og þar með renna engar útsvarstekjur til sveitarfélagsins þar sem frístundahús eða jörð 

viðkomandi er staðsett. Jafnvel getur verið um það að ræða að dvalið sé drjúgan hluta ársins á 

viðkomandi jörð eða í frístundahúsi og þá myndast oft krafa eða vænting um tiltekna þjónustufrá því 

sveitarfélagi þar sem jörð eða frístundahús er staðsett. Sem dæmi má nefna áskir um snjómokstur og 

ýmsa aðra þjónustu."

Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar hefur verið falið að undirbúa umsögn um þetta mál.

Rétt þykir í þessu samhengi að benda á að samkvæmt 1. mgr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga ber sveitarfélögum að 

annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum. Sveitarfélögum hefur með lögum verið falin margvísleg verkefni 

gagnvart einstaklingum sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, s.s. hvað varðar félagsþjónustu og annarri 

grunnþjónustu. Sem dæmi má nefna að sveitarfélögum ber að samkvæmt 3. mgr. 5. gr. laga nr. 91/2008 skylda 

til að tryggja að skólaskyld börn sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, sem og börn sem hefur verið ráðstafað í 

fóstur til fósturforeldra sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar í samræmi við ákvæði laganna.

Dvöl einstaklinga utan lögheimílissveitarfélags skuldbindur dvalarsveitarfélag allajafna ekki til að veita 

lögbundna þjónustu. Snjómokstur og ýmis önnur þjónusta sem nefnd er í greinargerð með tillögunni er 

ólögbundin þjónusta sem sveitarfélagið hefur val hvort og þá með hvaða hætti sú þjónusta er veitt. Þá er rétt 

að benda á að eigendur jarða og frístundahúsnæðis greiða fasteignaskatta af fasteignunum sem og önnur 

þjónustugjöld eftir því sem við á, s.s. vegna sorphirðu eða sorpeyðingar, vatns- og hitaveitu, seyrulosunar 

o.s.frv. Er því Ijóst að sveitarfélög hafa nú þegar tekjur af jörðum og frístundabyggðum.

IVIeð vísan til þess að dvalarsveitarfélag hefur ekki sömu skyldur gagnvart einstaklingum sem dveljast þar með 

sama hætti og lögheimilissveitarfélag er lagst gegn því að þingsályktunartillagan verði samþykkt.

JjwjLoBirgir Björn Sigurjonsson, 

fjármálastjóri
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