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Óli Björn Kárason

Hagræðing dugar ekki — 
uppskurður er nauðsynlegur

Það þarf sterk bein og pólitískt þrek til að 
standast þann þrýsting sem gæslumenn 

sérhagsmuna beita. Þingmenn og ráðherrar 
standa frammi fyrir því að velja leið 
freistinganna eða fara hinn þrönga og erfiða 
veg réttrar forgangsröðunar og aðhalds.

Útgjaldasinnar mega ekki til þess hugsa 
að róttæk uppstokkun verði gerð á skipu
lagi ríkisins. Allt tal um hagræðingu og 
upp skurð ríkisrekstrar er eitur í beinum 
útgjalda sinna sem finnast í öllum stjórn
mála flokk um. Þeir trúa því (flestir líklegast í 
einlægni) að hægt sé að leysa flest vandamál 
þjóð félags ins með því að auka útgjöld 
hins opinbera. Það er gegn þessari mýtu 
sem fjórmenningarnir í hagræðingarnefnd 
ríkisstjórnarinnar verða að berjast um leið 
og þeir takast á við sér hagsmuni. 

Öllum má vera ljóst að ekki verður hægt 
að reka ríkissjóð með þeim hætti sem gert var 
í tíð Steingríms J. Sigfússonar og Jóhönnu 
Sigurðardóttur undir merkjum norrænnar 
velferðar. Stefna vinstri stjórnarinnar hefði 
leitt til greiðsluþrots ríkissjóðs og hægt 
og bítandi lamað velferðarkerfið — heil
brigðisþjónustuna og menntastofnanir. 

Niðurstöður kosninganna í apríl síðast

liðnum skapa tækifæri til að snúa við spil
unum. Stærsta og mikilvægasta verkefni ríkis
stjórn ar Framsóknarflokks og Sjálfstæðis
flokks er að endurskipuleggja fjárhag og 
rekstur ríkisins, greiða niður skuldir og 
skapa lífvænlegt umhverfi fyrir verðmæta
sköpun og frjálst atvinnulíf. Þannig verða 
lífskjör almennings bætt og tryggt að ekki 
sé gengið á hlut komandi kynslóða.

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar að 
auka tekjurnar með því að örva atvinnulífið 
— hleypa nýju súrefni inn í fyrirtækin 
með lægri sköttum, afnámi gjaldeyrishafta 
og einfaldara regluverki. Og hins vegar að 
hagræða í rekstri ríkisins samhliða því sem 
reksturinn er endurskipulagður og stjórn
sýsla skorin upp og straumlínulöguð.

Bandalag við almenning

Sá er þetta skrifar bindur vonir við að 
hag  ræðingarhópur ríkisstjórnarinnar, 

und  ir forystu Ásmundar Einars Daðasonar 
þing  manns Framsóknarflokksins, skili 
góð um árangri í starfi sínu. Í erindisbréfi 
segir að „að hópurinn skuli fara yfir stóra 
út  gjalda  liði ríkisins s.s. fjölda stöðugilda, 
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skipu lag, rekstur, innkaup og skoða hvort 
gera megi kerfisbreytingar sem leiða til 
auk innar framleiðni og betri nýtingar 
fjár muna“. Hagræðingarhópurinn á gera 
tillög  ur um „einstakar aðgerðir sem skila 
veru legri hagræðingu til framtíðar“ en ekki 
leggja til „flatan niðurskurð“.

Eitt er að leggja fram skynsamlegar tillögur 
um sparnað, hagræðingu og uppskurð 
í rekstri ríkisins og annað að tryggja 
framgang þeirra. Útgjaldasinnar allra flokka 
munu snúast til varnar. Margar tillögur og 
hugmyndir, sem hagræðingarnefndin mun 
leggja fram, eiga (kannski eðli máls) eftir 
að verða umdeildar og jafnvel óvinsælar. 
Helsta von útgjaldasinna liggur í því að 
nýta sér óánægju og gagnrýni — spila á 
sérhagsmuni og hópa sem telja hagsmunum 
sínum ógnað. Það skiptir því miklu að 
hagræðingarnefndin nái almenningi — 
kjósendum, skattgreiðendum — á sitt band. 
Með bandalagi við almenning getur hagræð
ingar nefndin tryggt pólitískt bakland og 
stuðning við róttækum hugmyndum.

Fjórmenningarnir verða að haga starfi 
sínu þannig að almenningur átti sig á því að 
hagræðing í ríkisrekstri miði að því að verja 
og styrkja íslenska velferðarkerfið til lengri 

tíma, efla menntakerfið, byggja undir lög
gæslu um allt land og styrkja byggðir landsins 
með góðum samgöngum. Markmiðið er 
ekki aðeins að gera ríkisreksturinn skilvirk
ari heldur að skipuleggja þannig að hann 
þjóni betur einstaklingum og fyrirtækjum. 
Nefnd  in verður að sannfæra kjósendur um 
að einfaldara stjórnkerfi ríkisins lækki bein
an og þó ekki síður óbeinan kostnað ein
staklinga og atvinnulífsins, og auki tekjur 
ríkisins til lengri tíma samhliða því sem ráð
stöfunartekjur heimilanna hækka.

Hagræðingarnefndin á að spyrja al menn
ing: Hefur þjónusta ríkisins við heimili og fyr
ir tæki batnað á síðustu árum í réttu hlutf alli 
við aukin útgjöld? 

Þegar horft er á tölulegar staðreyndir um 
þróun ríkisútgjalda getur enginn svarað 
þessari spurningu játandi — jafnvel ekki 
harðir útgjaldasinnar.

Rekstrarkostnaður tvöfaldast

Rekstrarkostnaður ríkisins á liðnu ári 
nam um 3,1 milljón króna á hverja 

fjögurra manna fjölskyldu. Að teknu tilliti 
til fólksfjölgunar var rekstur ríkisins tvöfalt 
dýrari að raunvirði á síðasta ári en 1980. 
Þegar tekið er tillit til kostnaðar sveitarfélag
anna má ætla að rekstrarkostnaður hins 
opin bera hafi numið um 5,5 milljónum 
króna á hverja fjölskyldu. Með öðrum orð
um: rekstur hins opinbera kost aði hvert 
heimili að meðaltali um 450 þús und krónur 
í hverjum mánuði. Árið 1980 var mánaðar
legur kostnaður innan við 180 þúsund 
krónur á verðlagi síðasta árs.

Litlu skiptir hvaða tölur um útgjöld hins 
opinbera eru skoðaðar. Sameiginlegur kostn
aður landsmanna hefur hækkað gríðarlega 
á síðustu áratugum. Að raunvirði voru 
heildarútgjöld hins opinbera þrefalt hærri 
á síðasta ári en 1980. Gjöldin hækkuðu úr 
34% af vergri landsframleiðslu í 46,5%. 

Að teknu tilliti til fólksfjölgunar 
var rekstur ríkisins tvöfalt 

dýrari að raunvirði á síðasta ári en 
1980 ... Með öðrum orðum: rekstur 
hins opinbera kostaði hvert heimili 
að meðaltali um 450 þúsund krónur 
í hverjum mánuði. Árið 1980 var 
mánaðarlegur kostnaður innan 
við 180 þúsund krónur á verðlagi 
síðasta árs.
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Ríki og sveitarfélög hafa þannig stöðugt 
tekið meira til sín.

Það er verkefni hagræðingarnefndarinnar 
að vinda ofan af þessari þróun.

Hagræðingarnefndin verður einnig að 
leggja áherslu á að sá kerfissparnaður sem 
næst á komandi árum verði nýttur til að 
greiða niður skuldir ríkissjóðs og lækka 
þar með vaxtagreiðslur sem draga úr getu 
ríkissjóðs til að sinna grunnþjónustu við 
borg arana. Hagræðing, erfiðar kerfis breyt
ingar og sparnaður eru til lítils ef „ríkis hít
in“ sogar allan ávinninginn aftur til sín. 

Margar matarholur

Fjórmenningarnir þurfa að líta í mörg 
horn. Og lágar fjárhæðir sem sparast 

skipta máli til lengri tíma. Talsmaður 
neytenda kostar ríkissjóð um 14,8 milljónir 
króna samkvæmt fjárlögum þessa árs. Á tíu 
árum sparast yfir 140 milljónir króna með 
því að leggja embættið niður. 

Liðlega 2,8 milljarðar króna renna til 
sendiráða en við Íslendingar rekum hvorki 
fleiri né færri en 15 sendiráð víða um heim 
— allt frá höfuðborg Bandaríkjanna, til 
Japan og Nýju Dehlíar á Indlandi. Þá eru 

þrjár fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og 
jafnmargar aðalræðisskrifstofur. Utanríkis
ráðu neytið er hrópandi dæmi um vitleysuna 
sem hefur víða ráðið för í ríkisrekstrinum. 
Með nútíma samgöngum og fjarskiptum er 
engin þörf á að reka sendiráð í öllum heims
hornum. Sendiráð eru leifar gamalla tíma. 
Með endurskipulagningu utan ríkis þjón
ust unnar er hægt að ná fram a.m.k. eins 
milljarðs króna sparnaði. Tíu milljarðar á 
áratug eru ekki litlir fjármunir. 

Matarholurnar leynast víðar. Þannig hefur 
ríkissjóður greitt stjórnmálaflokkunum alls 
1,2 milljarða króna á síðustu fjórum árum 
og eru framlög ríkisins til þingflokka ekki 
talin með. Með því að afnema ríkisrekstur 
stjórnmálastarfseminnar á Íslandi er hægt 
að spara milljarða á komandi árum. Hag
ræð ingarnefndin gerði vel í því að beita sér 
fyrir endurskoðun laga um fjármál stjórn
málasamtaka frá árinu 2006. 

Í þessari grein er ekki rúm til að leggja 
fram tillögur í smáatriðum um hvernig 
hægt sé að ná fram sparnaði og hagræðingu 
í rekstri ríkisins. Hér er fyrst og fremst horft 
til þriggja þátta, sem vega þungt. Þeir eru: 
Í fyrsta lagi skuldir ríkissjóðs og lamandi 
vaxtagreiðslur, í öðru lagi heilbrigðiskerfið 
og í þriðja lagi eftirlitsstofnanir og stofnanir 
sem þjóna eiga atvinnulífinu. 

Af ásetningi er horft fram hjá mennta
kerfinu. Ekki vegna þess að höfundur sé 
sannfærður um að þar sé allt í stakasta lagi, 
heldur vegna þess ásetnings að fjalla síðar 
ítarlega um skipulag skólamála. Þörf fyrir 
alvarlega umræðu um menntakerfið er 
brýn. Í mörgu er umræðan á villigötum og 
virðist einskorðast annars vegar við styttingu 
náms til stúdentsprófs og hins vegar við 
sameiningu háskóla. Engu er líkara en að 
talsmenn þess að stytta nám séu sannfærðir 
um að með því leysist flest vandamál. 
Þannig er reynt að beina athyglinni að 
árafjölda í stað þess að velta fyrir sér gæðum 

Þ annig hefur ríkissjóður greitt 
stjórnmálaflokkunum alls 1,2 

milljarða króna á síðustu fjórum 
árum og eru framlög ríkisins 
til þingflokka ekki talin með. 
Með því að afnema ríkisrekstur 
stjórnmálastarfseminnar á Íslandi
er hægt að spara milljarða á 
komandi árum.
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og fjölbreytni þess náms sem ungu fólki er 
boðið. Að stytta nám og ná þannig fram 
einhverjum sparnaði, getur ekki verið 
markmið í sjálfu sér. Markmiðið er að auka 
gæði námsins, undirbúa nemendur betur 
undir lífið og gefa þeim fleiri möguleika til 
menntunar og starfa. Í þessu er fólgin besti 
sparnaðurinn og mesta arðsemin.

Ekkert tryggir gæði betur en samkeppni. 
Þess vegna á það að vera meginmarkmið að 
auka samkeppni á milli menntastofnana á 
öllum skólastigum, allt frá grunnskólum til 
háskóla. Þar getum við m.a. sótt í smiðju 
Svía sem hafa innleitt ávísanakerfi og aukið 
þar með valmöguleika nemenda í námi. 
Samkeppni í grunnskólum í Svíþjóð hefur 
aukið gæði námsins, búið nemendur betur 
undir frekara nám og hækkað laun kenn
ara. 

Lækkun skulda skilar mestu

Lækkun skulda ríkissjóðs mun skila 
meiri árangri en flest annað. Vaxtagjöld 

ríkissjóðs á liðnu ári námu liðlega 83 
milljörðum króna eða 13,9% af útgjöldum. 
Þetta jafngildir liðlega einni milljón króna 

á hverja fjögurra manna fjölskyldu. Að 
óbreyttu má segja að ríkið muni greiða ígildi 
tveggja herbergja íbúðar á næstu 25 árum 
fyrir hverja einustu fjölskyldu landsins. Alls 
um 81 þúsund íbúðir.

Lækkun skulda ríkisins og þar með 
lækkun vaxtagreiðslna ræður miklu um 
hvort hagræðingarnefndin nær markmiði 
sínu. Lækkun skulda næst aðeins fram með 
tvennum hætti; annars vegar með því að 
góður og stöðugur afgangur sé hjá ríkis
sjóði og hins vegar með sölu eigna, þar 
sem tryggt er að sölutekjur séu nýttar til að 
greiða niður skuldir.

Vegna þessa kemst hagræðingarnefndin 
ekki hjá því að horfa til þess hvort, hvaða 
og með hvaða hætti einstakar eignir ríkisins 
séu seldar.

Sala ríkiseigna —
bandamenn einkavæðingar

Leiða má rök að því að með markvissri 
og skynsamlegri sölu ríkiseigna sé 

hægt að lækka vaxtagreiðslur ríkisins á 
kjörtímabilinu um allt að 35–40 milljarða 
króna og er þá ekki tekið tillit til þess að 
lánshæfismat ríkissjóðs styrkist verulega 
sem aftur tryggir enn lægri vaxtakostnað. 

Takist hagræðingarnefndinni að búa svo 
um hnútana að tryggt sé að allar tekjur af sölu 
ríkiseigna renni til að greiða niður skuldir 
ríkisins og stórlækka þar með vaxtakostnað, 
mun mikill meirihluti landsmanna styðja 
umfangsmikla einkavæðingu. Þegar valið 
stendur á milli þess að eiga ríkisbanka eða 
auka möguleika ríkisins til að standa undir 
öflugu velferðar og menntakerfi, er auðvelt 
að komast að niðurstöðu. 

Fyrir ungt fólk, sem horfir á að óhófleg 
skuldasöfnun rýrir lífskjör þess í framtíð
inni, er það ekki eftirsóknarvert að eiga hlut 
í banka eða öðrum fyrirtækjum í gegnum 
sameiginlegt eignarhald ríkisins. Ungt fólk, 

Hagræðingarnefndin getur 
eignast öfluga bandamenn 

meðal yngri kynslóðarinnar en
alls eru liðlega 92 þúsund 
Íslendingar á aldrinum 16 til
35 ára. Með stuðningi tuga
þúsunda getur hagræðingar
nefndin lagt fram róttækar
tillögur um sölu ríkiseigna og 
niðurgreiðslu skulda.
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sem er í námi eða að stíga sín fyrstu skref á 
vinnumarkaðinum, þarf að óbreyttu að bera 
þungan skuldabagga — jafngildi heillar 
íbúðar. Skuld upp á 21 milljón er arfurinn 
sem þeir yngri þurfa að glíma við ef haldið 
verður áfram á sömu braut og undanfarin 
ár.

Hagræðingarnefndin getur eignast öfluga 
bandamenn meðal yngri kynslóðarinnar 
en alls eru liðlega 92 þúsund Íslendingar á 
aldrinum 16 til 35 ára. Með stuðningi tuga 
þúsunda getur hagræðingarnefndin lagt 
fram róttækar tillögur um sölu ríkiseigna 
og niðurgreiðslu skulda.

Dæmi um ríkiseignir til sölu:
• Landsbanki Íslands
• Arion banki (13% hlutur)
• Íslandsbanki (5% hlutur)
• Nokkrir sparisjóðir víða um land
• 40–49% eignarhlutur í Landsvirkjun til 
íslenskra lífeyrissjóða.
• 40–49% hlutur í Isavia.

Aftengja verður tímasprengjuna

Áliðnu ári vörðu Íslendingar liðlega 102 
milljörðum meira á föstu verðlagi í 

heilbrigðismál en árið 1980. Jafnvel þótt 
hlutdeild hins opinbera í heildarútgjöldum 
hafi minnkað, jukust opinber útgjöld um 
liðlega 83 milljarða króna. Bein útgjöld 
heimilanna hækkuðu úr 6,4 milljörðum í 
nær 30 milljarða á síðasta ári og er miðað 
við verðlag 2012. 

Ekki er óeðlilegt að útgjöld til heil brigðis
mála hækki frá ári til árs, annars vegar vegna 
fjölgunar landsmanna (nær 93 þúsund 
fleiri á þessu ári en 1980), vegna breyttrar 
aldurssamsetningar, dýrari tækja og hærri 
launa heilbrigðisstarfsmanna. Þessi atriði 
skýra ekki nema að hluta þá staðreynd að 
útgjöld á mann hafa rúmlega tvöfaldast 

að raunvirði á síðustu rúmum þremur 
áratugum. Við verjum á hverju ári yfir 
milljón meira til heilbrigðismála á hverja 
fjögurra manna fjölskyldu en 1980. 

Að óbreyttu á kostnaðurinn við heil
brigðiskerfið eftir að aukast verulega á kom
andi árum, ekki síst vegna þess að Íslend
ingar eru að eldast. Kostnaður við sjúkdóma 
er tengjast lífsstíl nútímans margfaldast, 
verði ekkert að gert. Um leið fækkar þeim 
hlutfallslega sem standa undir stærsta hluta 
kostnaðarins. 

Íslenska heilbrigðiskerfið er tímasprengja 
sem verður að aftengja. Hagræðingarnefndin 
getur, ásamt Kristjáni Þór Júlíussyni heil
brigðisráðherra, ekki aðeins aftengt sprengj
una heldur byggt upp öflugt heilbrigðiskerfi 
á traustum grunni, með róttækum skipu
lagsbreytingum og réttari forgangsröðun 
fjármuna. Og það sem skiptir ekki síður 
máli, breytingarnar munu hafa jákvæð áhrif 
um allt samfélagið, auka lífsgæði almenn
ings, efla atvinnulífið og auka tekjur ríkis
sjóðs.

Afleiðing vitlausrar forgangsröðunar við 
fjármögnun heilbrigðiskerfisins er sú að 
dýrustu leiðirnar eru farnar. Í stað þess að 
tryggja nægjanlegt framboð hjúkrunar rýma 
fyrir aldraða er úrræðið að veita þjónustu 
á Landspítalanum sem er 3–4 sinnum 

Þ etta jafngildir liðlega einni 
milljón króna á hverja

fjögurra manna fjölskyldu. Að 
óbreyttu má segja að ríkið muni 
greiða ígildi tveggja herbergja
íbúðar á næstu 25 árum fyrir
hverja einustu fjölskyldu landsins. 
Alls um 81 þúsund íbúðir.
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dýrari en hjúkrunarheimili. Hið sama á við 
um heimahjúkrun og aðstoð við aldaðra. 
Sparnaður við slíka þjónustu, sem gefur 
þeim eldri möguleika á að vera lengur á 
heimili sínu, hefur leitt til aukins kostn aðar 
á öðrum sviðum.

Í stað þess að tryggja uppbyggingu heilsu
gæslu og aðgengi að heimilislæknum eru 
margir neyddir til að leita inn á sjúkrahús
in. Þannig eru ódýrustu úrræðin ekki fyrir 
hendi í mörgum tilfellum og kostn aður
inn eykst. Allar rannsóknir sýna að öflug 
heilsugæsla dregur úr heildar kostnaði við 
kerfið. Eftir því sem fleiri hafa aðgang að 
heimilislækni og eiga möguleika á að leita 
til starfsfólks í framvarðarsveit heilsu
gæslunnar, því minni verður eftirspurnin 
eftir dýrum meðferðum og innlögnum á 
sjúkra hús. 

Um það verður vart deilt að forvarnir og 
baráttan við lífsstílstengda sjúkdóma eru eitt 
mikilvægasta verkefnið í heilbrigðismálum 
þjóðarinnar. Forsenda þess að við missum 
ekki kostnaðinn úr böndunum er að fjár
fest verði í baráttunni gegn lífsstílstengd um 
sjúkdómum og endurhæfingu. Sparnað ur
inn verður ekki aðeins sýnilegur innan heil

brigðiskerfisins heldur ekki síður í félags lega 
tryggingakerfinu.

Af hverju fjölgar öryrkjum?

Gríðarleg fjölgun öryrkja á síðustu ár um 
er áhyggjuefni og vekur upp spurn

ingar. Þessi mikla fjölgun hefur dregið úr 
möguleikum ríkisins til að bæta hag öryrkja. 
Samkvæmt fjárlögum 2013 munu um 26,4 
milljarðar renna í örorkubætur.

Frá árinu 1999 hefur öryrkjum fjölgað 
um 7.750 eða 84%. Fjölgun öryrkja hefur 
fyrst og fremst verið vegna geðraskana 
(3.024) og stoðkerfisvandamála (2.883). 
Öryrkjum vegna geðraskana hefur fjölgað 
um 94% frá 1999 og um 140% vegna 
stoðkerfisvandamála. 

Í vinnu við hagræðingu og sparnað í ríkis
rekstri er nauðsynlegt að huga sérstaklega 
að þessari þróun og finna skýringar. 
Þannig verður að láta fara fram sérstaka 
rannsókn á því hvort og með hvaða hætti 
„kerfið“ sé misnotað, með hvaða hætti heil
brigðiskerfið hefur verið vanmáttugt til að 
veita nauðsynlega þjónustu, endurhæfingu 
og beita forvörnum til að koma í veg fyrir 
eða takmarka örorku. 

Leiða má rök að því að góð „arðsemi“ yrði 
af því að fjárfesta í heilbrigðiskerfinu með 
það að markmiði að vinna gegn örorku, þ.e. 
að fækka þeim sem þurfa að treysta á bætur 
frá hinu opinbera. 

Hagræðingarnefndin á — í samvinnu við 
Öryrkjabandalagið og heilbrigðisstarfsfólk 
— að setja af stað sérstaka vinnu sem miðar 
að tvennu: Annars vegar að fækka öryrkjum 
og hins vegar að nýta sparnaðinn í að bæta 
hag öryrkja og auka fjármagn í baráttuna 
gegn lífsstílstengdum sjúkdómum og 
geðsjúkdóma. Til lengri tíma litið virðist 
ljóst að gríðarlegur sparnaður náist fyrir 
utan aukin lífsgæði þúsunda.

Í slenska heilbrigðiskerfið er 
tímasprengja sem verður að 

aftengja. Hagræðingarnefndin 
getur, ásamt Kristjáni Þór Júlíussyni 
heilbrigðisráðherra, ekki aðeins 
aftengt sprengjuna heldur byggt 
upp öflugt heilbrigðiskerfi á 
traustum grunni, með róttækum 
skipulagsbreytingum og réttari 
forgangsröðun fjármuna.
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Kostir einkarekstrar

Við endurskipulagningu heil brigðis
kerfisins verður nauðsynlegt að nýta 

kosti einkarekstrar. Við Íslendingar höfum 
góða reynslu af einkareknum fyrirtækjum 
í heilsuþjónustu í samstarfi við opinbera 
aðila. Fjöldi velmenntaðra sérfræðilækna 
starfar sjálfstætt, einkafyrirtæki sinna 
forvörnum og endurhæfingu og einkaaðilar 
reka einhverja hagkvæmustu heilsugæslu 
landsins, þar sem ánægja viðskiptavinanna 
er meiri en annars staðar. 

Hagræðingarnefndin verður að líta til þess 
með hvaða hætti skynsamlegt sé að auka 
einkarekstur innan heilbrigðiskerfisins til 
að nýta fjármuni betur og tryggja þjónustu 
við landsmenn. Þannig á að gera skýran 
greinarmun á því hver borgar (hið opinbera) 
og hver veitir þjónustuna (einkaaðilar).

Lamandi og dýrt eftirlitskerfi

Samkvæmt skýrslu, sem Hagfræðistofnun 
HÍ vann fyrir forsætisráðuneytið árið 

2004, var beinn kostnaður fyrirtækja við að 
framfylgja eftirlitsreglum talinn nema 7,2 
milljörðum króna á verðlagi ársins 2003. 
(Tekið var fram að líklega væri um vanmat 
að ræða, þar sem ekki var tekið mið af öllum 
eftirlitsreglum á öllum sviðum.) Á verðlagi 
2012 er þessi beini kostnaður um 12,6 
milljarðar króna á ári. Þá renna milljarðar 
úr ríkissjóði á hverju ári til að standa undir 
eftirlitsstofnunum.

Frá því að skýrslan var unnin hefur 
reglum verið fjölgað, þær hertar á flestum 
sviðum og eftirlit hins opinbera verið 
aukið. Ekki er óvarlegt að ætla að beinn 
kostnaður íslenskra fyrirtækja vegna 
opinbers eftirlits sé 18–20 milljarðar króna. 
Óbeinn kostnaður vegna minni framleiðni, 
lakari samkeppnisstöðu og skilvirkni er að 
líkindum ekki lægri fjárhæð. Vert er að hafa 

í huga að eftirlitskostnaðurinn er að lokum 
borinn af neytendum. Dýrt og flókið 
eftirlitskerfið hefur bein áhrif á verðlag, 
skuldir og tekjur launafólks. Með öðrum 
orðum: Íslenskur almenningur þarf að bera 
36–40 milljarða króna byrðar á hverju ári 
til að standa undir beinum og óbeinum 
kostnaði við eftirlitskerfið. 

Uppskurður á opinberu eftirlitskerfi, 
færri og einfaldari reglugerðir, styrkja 
hag fyrirtækja og auka möguleika til ný
sköpunar. Störfum fjölgar, vöruverð lækkar 
og skatttekjur ríkisins aukast. Allir hagnast.

Hagræðingarnefndin á að líta sérstaklega 
til eftirlitskerfisins og uppstokkunar á því 
en svo virðist sem hægt sé að ná verulegri 
hagræðingu og sparnaði fyrir ríkissjóðs 
samhliða lægri kostnaði fyrirtækja og 
almennings.

Tillaga:
• Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn sam
einuð í eina stofnun. 

Hagræðingarnefndin á —
í samvinnu við Öryrkja

banda lagið og heilbrigðis starfsfólk 
— að setja af stað sérstaka vinnu 
sem miðar að tvennu: Annars
vegar að fækka öryrkjum og hins 
vegar að nýta sparnaðinn í að bæta 
hag öryrkja og auka fjármagn í 
baráttuna gegn lífsstílstengdum 
sjúkdómum og geðsjúkdóma.
Til lengri tíma litið virðist ljóst að 
gríðarlegur sparnaður náist fyrir 
utan aukin lífsgæði þúsunda.
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• Ein stofnun neytendamála. Fjórar 
stofn anir sinna beinu eftirliti með neyt
enda  markaði og kostar rekstur þeirra 1,5 
millj arða króna á ári. 
• Samkeppniseftirlitið
• Neytendastofa
• Umboðsmaður skuldara
• Talsmaður neytenda (eða lögð niður)

Fleiri eftirlitsstofnanir á að sameina og aðrar 
leggja niður. Þannig virðist margt mæla 
með því að Vinnueftirlitið og Geislavarnir 
verði ein stofnun. Hið sama á við um 
Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og 
Landmælingar. Einnig má færa rök að því 
að hægt sé að ná fram verulegri hagræðingu 
innan stofnana er tengjast sjávarútvegi, 
Hafrannsóknarstofnun og Fiskistofu. Þá 
eru ónefndar stofnanir sem þjóna litlum 
tilgangi eða eru jafnvel til óþurftar s.s. 
Fjölmiðlastofa sem á að leggja niður.

Hagræðingarnefndin á ekki að láta hér við 
sitja. Nauðsynlegt er að kanna ítarlega hvort 
og með hvaða hætti hægt sé að hagræða í 
innheimtu og eftirliti í skattkerfinu. Áætlað 
er að skattkerfið kosti um 6,4 milljarða 
króna á þessu ári og þar af eru 6,3 milljarðar 
í beinan rekstur. Augljóst er að einfaldara 
og skilvirkara innheimtukerfi opinberra 
gjalda leiðir til lægri kostnaðar einstaklinga 
og fyrirtækja þó með óbeinum hætti sé og 
ríkissjóður sparar með beinum hætti.

Agi til framtíðar

Það er mikilvægt að hagræðingarnefndin 
komi með tillögur um hvernig tryggja 

megi meiri aga í ríkisfjármálum og koma í 
veg fyrir að útgjöld og stjórnkerfi ríkisins 
þenjist stjórnlaust út að nýju. Þar ættu 
heimatökin að vera auðveld. 

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 

hefur verið talsmaður þess að sett verði 
fjármálaregla um útgjöld ríkisins. Hann 
var, ásamt öðrum þingmönnum Sjálf stæð
is flokksins, flutningsmaður að þings álykt un 
þessa efnis (oftar en einu sinni), en Tryggvi 
Þór Herbertsson var fyrsti flutningsmaður 
og hugmyndafræðingurinn. Þar var lagt 
til að fjármála og efnahagsráðherra væri 
falið að „undirbúa að innleidd verði og 
lögfest fjármálaregla sem hafi að markmiði 
að ríkisútgjöld vaxi ekki hlutfallslega 
meira á ári en sem nemur hlutfallslegri 
meðalframleiðniaukningu næstliðin 10 ár. 
Við útreikninga skuli nálga hlutfallslegan 
vöxt framleiðni með meðalhagvexti á mann 
næstliðin 10 ár. Eingöngu verði heimilt að 
víkja frá þessari reglu í undan tekn ingar
tilfellum og þá með minnst  2/3 hlutum at
kvæða á Alþingi.“

Hagræðingarnefndin hefur tekið að sér 
viðamikið verkefni en haldi hún rétt á 
málunum verður afraksturinn ómældur. 
Fjór menningarnir eiga möguleika á því að 
marka nýja braut í skipulagi ríkisins og hafa 
jákvæð áhrif til langrar framtíðar. Með vinnu 
sinni geta þeir byggt sterkar undirstöður 
undir íslenska velferðarkerfið, aukið lífs
gæði alls almennings og skapað komandi 
kyn slóðum eftirsóknarverð tækifæri. En til 
þess þarf að standast atlögu útgjaldasinna 
og sérhagsmuna. 

Í slenskur almenningur þarf að 
bera 36–40 milljarða króna 

byrðar á hverju ári til að standa 
undir beinum og óbeinum
kostnaði við eftirlitskerfið.


