
Ekki í sömu sveit sett: Hvaða sveitarfélög standa best?

Í gær var fjallað um stöðu íslenskra sveitarfélaga og þær áskoranir sem framundan eru. Í
umfjöllun dagsins munum við bera saman rekstrarframmistöðu stærstu sveitarfélaganna og
hvernig þau standa innbyrðis út frá mismunandi rekstrarmælikvörðum. Þá er skattheimta og
þjónusta jafnframt borin saman milli sveitarfélaga. Eðli máls samkvæmt er mikil fylgni milli
rekstrar sveitarfélaga og þjónustu við íbúa. Því betri sem grunnrekstur hvers sveitarfélags er
því meira svigrúm hefur hann til að bæta þjónustu við íbúa og draga úr skattheimtu. Í
samanburðinum voru valin þau 12 sveitarfélög sem hafa 4 þúsund íbúa eða fleiri og þeim
gefin stig fyrir innbyrðis stöðu í hverjum samanburði fyrir sig.

Garðabær, Akranes og Seltjarnarnes með sterkustu fjárhagsstöðuna

Í rekstrarsamanburði er í flestum tilfella miðað við stöðuna eins og hún birtist í
fjárhagsáætlunum sveitarfélaganna fyrir árið 2018. Þegar stigunum hefur verið safnað birtist
eins konar stöðutafla yfir rekstrarframmistöðu þeirra í heild. Töfluna má sjá hér að neðan. Í
viðauka má sjá ítarlegri sundurliðun á hverri kennitölu fyrir sig. Deila má um val á
kennitölum sem liggja þar til grundvallar og er þessi samantekt enginn lokadómur um
frammistöðu sveitarstjórna. Að því sögðu ætti samanburðurinn þó að gefa ágætis mynd af því
hvar reksturinn er stöndugastur og hvar skóinn kreppir.

Þrjú sveitarfélög skera sig úr í samanburðinum, Akranes, Seltjarnarnes og Garðabær, en þau
eiga það öll sameiginlegt að vera lítið skuldsett og með sterka eiginfjárstöðu. Oft fer saman
lítil skuldsetning og lítið veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur. Er það skiljanlegt í ljósi þess
að góð skuldastaða veitir þeim svigrúm til að nýta meginhluta tekna sinna í reglubundin
útgjöld í stað þess að þjónusta skuldir.

Hina hlið peningsins má finna neðst í töflunni þar sem skuldsettustu sveitarfélögin, Reykjavík,
Reykjanes og Hafnarfjörður, raða sér í neðstu sætin. Í stigagjöfinni líða þau fyrir vonda
skuldastöðu en þó eru t.a.m. Reykjanesbær og Reykjavíkurborg með almennt hærra hlutfall
veltufjár af tekjum. Kemur það til af nauðsyn þar sem þung skuldabyrði kallar á mikið veltufé
til að viðhalda greiðsluhæfi.

Í þessari samantekt eru fleiri mælikvarðar sem endurspegla eigna- og skuldastöðu hvers
sveitarfélags en t.a.m. hagnað og laust fé fyrir fjármagnsliði. Vigtar skuldastaða því þyngra í
samanburðinum. Rekstur sem er lítið skuldsettur þarf ekki mikinn afgang til að þjónusta
skuldir en aftur á móti verða skuldsett sveitarfélög að mynda svigrúm til að eiga fyrir
afborgunum og vöxtum. Það dregur úr getu þeirra til að sinna lögbundnum verkefnum og
skapar hvata til að auka álögur á íbúa.





Skattheimta hlutfallslega minnst á Seltjarnarnesi en mest í Reykjavík

Margs konar mælikvarða er hægt að styðjast við til að meta skattheimtu á íbúa. Einn
áhugaverður mælikvarði er að bera saman hversu hátt hlutfall af tekjum íbúa sinna
sveitarfélögin taka til sín í formi skatta. Auðvitað er mikilvægt að hafa í huga að sveitarfélög
njóta góðs af því ef meðaltekjur íbúa eru miklar en að sama skapi má segja að þar sem
skattheimta er lágt hlutfall meðaltekna hafi sveitarstjórnir staðist ákveðna freistingu. Þær
hefðu getað hækkað skatta til jafns við önnur sveitarfélög og aukið þannig álögur á íbúa.
Íbúar á Seltjarnarnesi greiða hlutfallslega minnst af sínum tekjum til sveitarfélagsins en íbúar
Reykjavíkur hlutfallslega mest. Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir 2018 er gert ráð fyrir að 7,4%
af tekjum íbúa á Seltjarnarnesi renni til bæjarins en á sama tíma er hlutfallið 10,9% hjá íbúum
í Reykjavík.

Niðurstaðan leiðir í ljós að mikil fylgni er milli þess hvernig sveitarfélögin raðast í
rekstrarsamanburðinum hér að ofan og því hversu hátt hlutfall af tekjum íbúa sinna þau taka
til sín með skattheimtu. Þar koma í ljós hin augljósu sannindi að góður rekstur virðist skila
sér heilt yfir í lægri skattheimtu á íbúa.

Mest ánægja þar sem reksturinn er stöndugastur

Íbúar greiða skatta fyrir þjónustu sveitarfélaga. Mikilvægt er því að saman fari verð og gæði.
Því miður er erfitt að færa mat á gæði þjónustu sveitarfélaga og litlar sem engar opinberar
upplýsingar til um slíkan samanburð. Gallup framkvæmir þjónustukönnun sveitarfélaga en
niðurstöður hennar og samanburður milli sveitarfélaga eru ekki opinber. Hluti niðurstaðanna
fyrir árið 2017 var þó birtur á heimasíðu Ríkisútvarpsins, eða sá hluti sem tók til ánægju íbúa



með þjónustu leik- og grunnskóla. Menntamál er langstærsti útgjaldaliður sveitarfélaga.
Niðurstaðan leiðir í ljós að íbúar Reykjavíkur, sem greiða hæst hlutfall tekna sinna til
sveitarfélagsins, eru einnig almennt óánægðastir með þjónustu leik- og grunnskóla. Þá eru
þau sveitarfélög sem taka minnst hlutfall tekna íbúa til sín í formi skattheimtu að raðast í
fjögur efstu sætin. Virðist því vera neikvæð fylgni milli umfangs skattheimtu og ánægju íbúa
með þjónustu leik- og grunnskóla.

Hvar er ódýrast að búa?

Annar áhugaverður mælikvarði á skattheimtu er að bera saman hvernig skattar og önnur gjöld
leggjast á sama einstaklinginn eftir því hvar hann væri búsettur. Hér að neðan er
sveitarfélögunum raðað eftir skattheimtu, fasteignagjöldum auk annarra þjónustugjalda á
hvern einstakling. Gert er hér ráð fyrir að einstaklingurinn hafi meðaltekjur á almennum
markaði og búi í 90 fm húsnæði á 180 fm lóð. Verðmæti húsnæðis og lóðar er hér látið fylgja
meðaltali í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Miðað við þennan mælikvarða er ódýrast að búa í
Garðabæ en dýrast að búa í Árborg. Mismunurinn ríflega 180 þúsund krónur á ári milli
þessara tveggja sveitarfélaga.



Góður rekstur skilar sér í lægri álögum

Áhugavert er að bera saman niðurstöður annars vegar úr rekstrarsamanburði og hins vegar
samanburði á hvernig skattar og gjöld leggjast á íbúa. Eins og sést á myndinni hér að neðan er
fylgnin nokkuð augljós, góður rekstur skilar sér í lægri álögum á íbúa. Þannig eru
sveitarfélögin Garðabær, Seltjarnarnes, Akranes og Vestmannaeyjar með flest stig og eiga
þau það öll sameiginlegt að fjárhagsstaða þeirra er góð og skattheimta á íbúa lág. Árborg,
Reykjanesbær og Hafnarfjörður eru með fæstu stigin en þau sveitarfélög skoruðu almennt
lágt í rekstrarsamanburðinum hér að ofan og eru með meiri álögur á íbúa.



Hvar er best að búa?

Auðvitað er ekki öll sagan sögð við athugun á því hvar íbúar eru minnst skattlagðir.
Meginhlutverk sveitarfélaga er að sinna sínum lögbundnu verkefnum og þjónusta íbúa og
hlýtur samband skattheimtu og gæða að vera helsti prófsteinninn. Það er miður að ekki sé
gerður opinber samanburður á þjónustu milli sveitarfélaga sem væri mjög til bóta. Það myndi
bæði auka gagnsæi og jafnframt stuðla að aukinni samkeppni milli sveitarfélaga um að
tryggja sem besta og hagkvæmasta þjónustu. Að því sögðu eru sveitarfélögin í grunninn öll
að sinna svipaðri þjónustu og í samanburðinum hér að ofan var reynt að útrýma að mestu
þeim aðstöðumun sem liggur í mismunandi fólksfjölda og stærð sveitarfélaga. Það var gert
með því að velja einungis sveitarfélög með 4 þúsund íbúa eða fleiri. Ofangreindur
samanburður ætti því að gefa nokkuð góða mynd af því hvaða sveitarfélög hafa skarað fram
úr og í hvaða sveitarfélögum helstu sóknarfærin liggja.


