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Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um kostnaðar- og 
tekjutilfærslu vegna flutnings grunnskólans

Til að mæta kostnaði sveitarfélaga við framkvæmd grunnskólalaga verði gerð breyting á 
lögumumtekjustofna sveitarfélaga sem heimili 11,9% hámarksútsvar þann l.janúar 1997 
og 11,95% þann 1. janúar 1998. Hækkun útsvars um 2,65%-stig þann 1. janúar 1997 er 
til að fjármagna þann hluta kostnaðar yið rekstur grunnskólans sem flyst til sveitarfélaga 
og lækkar tekjuskatttu- samsvarandi. Áhrif lífeyrisskuldbindinga í flutningi tekjustofna er 
í samræmi við tillögur kostnaðamefndar, sbr. bls. 2 og 6 í lokaskýrslu nefndarinnar.

Til að tiyggja framgang lagaáforma um einsetningu grunnskólans veiji ríkissjóður allt að 
265 m.kr. á ári af tekjuskatti áranna 1997-2001 til að styrkja framkvæmdir við 
grunnskólabyggingar sem ríkissjóður mun fjármagna án þess að auka halla ríkissjóðs. Féð 
skal renna í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Til viðbótar framlagi ríkisins til stofhframkvæmda 
í grunnskólum renni árlegt lögbundið framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Lánasjóðs 
sveitarfélaga á árunum 1997-2002, 135 m.kr. á ári.
Fé þes§u_verði varið til að greiða allt að 20% af normkostnaði við grunnskólabyggingar í 
sveitarféíogmh með yfír 20P0 íbúa á árunum 1997-2002 í samræmi við norm og reglur 
Jöfhunarsjóðs sveitarfélaga eins og þær eru hveiju sinni. Sá hluti fjárhæðarinnar sem 
sveitarfélögin nýta ekki á viðkomandi ári verði færanlegur milli ára innan tímabilsins. 
Þannig verði framlag ríkisins að hámarki 1.325 m.kr. á tímabilinu.
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga setji nánari reglur um norm og úthlutun fjárins að höfðu 
samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og skulu þær taka mið af gildandi reglum um 
hliðstæð framlög til sveitarfélaga með innan við 2000 íbúa.

Ákvæði 26. gr. grunnskólalaga verði breytt, þannig að kennslu- og prófdagar verði eigi 
færri en 170 á skólaári.

Ákvæði til bráðabirgða i grunnskólalögum verði breytt í þá veru að grunnskóli skuli 
einsetinn að fullu að átta árum liðnum frá gildistöku laganna (mars 1995). Til samræmis 
verði gerðar eftirfarandi breytingar á ákvæði til bráðabirgða um vikulegan kennslutíma:

haustið 1997: Qölgun um 5 st. í stað 10 og verði 314 st. 
haustið 1998: fjölgun um 5 st. í stað 10 og verði 319 st. 
haustið 1999: fjölgun um 5 st. í stað 7 og verði 324 st. 
haustið 2000: fjölgun um 5 st. í stað 0 og verði 329 st. 
haustið 2001: fjölgun um 7 st. í stað 0 og verði 336 st.

Setja skal reglugerð á grundvelli 20. gr. grunnskólalaganna sem tryggi að nýting 
skólahúsnæðis verði sem best m.t.t. stofnkostnaðar án þess að það komi niður á gæðum 
skólastarfsins. í því sambandi skal sveigjanleiki í húsnæðisnýtingu vera sem mestur svo 
stærð kennslurýmis m.t.t. aldurs og fjölda nemenda í hverri bekkjardeild verði í samræmi 
við ákveðnar viðmiðanir.

Reglugerðir um sérkennslu og sérfræðiþjónustu verði endurskoðaðar í samráði við 
Samband íslenskra sveitarfélaga með það að markmiði að efla núverandi þjónustu.



7. Við framkvæmd laga eða setoingu rcglugerða um nýbúafræðslu og ráðningu
aðstoðarskólastjóra verði haft samráð milli menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. y

8. Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga frá ágúst 1996 til janúar 1997 verði í samræmi 
við tillögur kostnaðameftidar, sbr. kafla 8.2 í lokaskýrslu nefndarinnar, að teknu tilliti til 
breytinga á tryggingargjöldum í ársbyijun 1996.

9. í fjáraukalögum 1996 verði sótt um 15 m.kr. Qárheimild til að mæta kostnaðarauka 
sveitarfélaga fram til 1. ágúst nk. vegna undirbúnings yfirfærslu grunnskólans.

10. Sveitarfélögin eigi kost á að fá skólahúsnæði að Reykjum í Hrútafírði undir rekstur 
skólabúða. Samkomulagi þar að lútandi milli menntamálaráðuneytis, Sambands íslenskra 
sveitaríelaga og Jöfnunarsjóðs sveitarfelaga verði hraðað svo sem kostur er. Áframhaldandi 
rekstur skólabúðanna verði tryggður með framlögum úr Jöíhunarsjóði sveitarfélaga.

11. í samræmi við ákvæði 4.5 í lokaskýrslu kostnaðarnefndar er lagt til að verkefhisstjóm 
útfæri frekar þær hugmyndir sem þar eru settar fram um eignarhald á skólahúsnæði.

12. Árið 2000, fyrir 1. ágúst, verði kostnaður og tekjuþörf við framkvæmd grunnskólalaganna 
endurmetinn í ljósi reynslunnar.

13. Verði veruleg röskun á þeim forsendum sem samkomulag þetta byggir á skulu teknar upp 
viðræður rrrilli samningsaðila með það að markmiði að lagfæra það sem að úrskeiðis hefur

Samkomulag þetta er gert með fyrirvara um staðfestingu rikisstjómar og stjómar og 
ftilltrúaráðs Sambands íslenskra sveitarfélaga.

farið.

Reykjavík 4. mars 1996

Ólafur Darri Andrason
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1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Mynd 1. Á hrif fram laga Jöfnunarsjóðs á tek ju r tekjuhæstu sveitarfélaganna og tekjulágra
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Tafla 1.
Skerðing framlaga 2011 og vannýttar útsvars og fasteignskattstekjur 2011
M.v. að framlögin hefðu verið skert að fullu

Svfél nr. Sveitarfélag
Skerðing
framlaga

Vannýtt
útsvar

Vannýttar
fasteignaskattst

ekjur

Mismunur 
skerðingar og 
vannýtingar

3506 Skorradalshreppur 6.354.503 3.166.308 13.375.945 10.187.750
3511 Hvalfjarðarsveit 62.302.799 4.218.793 30.965.444 -27.118.563
7505 Fljótsdalshreppur 9.135.698 2.281.714 761.519 -6.092.465
8610 Ásahreppur 20.385.012 9.019.871 5.095.457 -6.269.684
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 43.054.652 5.040.002 56.804.856 18.790.206

141.232.664 23.726.687 107.003.221 -10.502.755



Tafla 2.
íbúafjöldaþróun 2005-2011
íbúaþróun í fimm tekjuhæstu sveitarfélögunum og 

Svfél nr. Sveitarfélag 1.12.2005

sjö sambærilegum sveitarfélögum, 

1.12.2006 1.12.2007 1.12.2008 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2011
Fækkun/f

jölgun
3506 Skorradalshreppur 64 56 60 53 61 57 66 2
3511 Hvalfjarðarsveit 603 616 683 641 626 617 624 21
7505 Fljótsdalshreppur 355 524 366 143 89 79 79 0
8610 Ásahreppur 164 158 171 182 190 194 204 40
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 356 375 379 444 415 401 420 64

5611 Skagabyggð 99 96 106 102 106 105 104 5
5706 Akrahreppur 225 222 204 217 208 205 197 -28
6612 Þingeyjarsveit 942 956 942 945 941 946 912 -30
8710 Hrunamannahreppur 767 786 794 794 789 793 771 4
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 521 527 535 516 519 504 508 -13
8721 Bláskógabyggð 921 921 972 986 937 942 907 -14
8722 Flóahreppur 526 551 576 592 595 591 601 75
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Rekstrarnidurstada Hvalfjardarsveitar:

Aðalsjóöur eru jákvæður um 4.350 millj kr. Eignasjóður er jákvæður um 56.410 millj króna. Heildarkostnaður vegna B- 
hluta fyrirtækja er 6.991 millj kr og er þvi rekstrarniðurstaða Hvalfjarðarsveitar fyrir árið 2013 jákvæð um 53.769 millj kr.

Handbært fé i árslok er áætlaö

2013 - 35,9 milljónir kr.

2014 - 139,8 milljónir kr.

2015 - 196 milljónir kr.

2016 - 265,2 milljónir kr.

httD://wrwrw’.hvalfiardarsveit.is/frettir/nr/l 35194/ 19.12.2012



Fjárhagsáællun fyrir 2013 og 2014-2016 samþykkt. - Hvalijarðarsveit Page 1 of3

Fjárhagsáætlun fyrir 2013 og 2014-2016 samþykkt.

Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar árið 2013 og þriggja ára áætlun 2014-2016 sam þykkt á 139. fundi.

Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar fyrir árið 2013 og þriggja ára áætlun fyrir árin 2014-2016 var tekin til siðari umræðu
og afgreiðslu þann 11. desember

Áætlunin byggir að hluta til á upplýsingum frá Fjármálaráðstefnu Sveitarfélaganna og þeim gögnum sem þar voru lögð 
fram. Jafnframt er horft til spár um 3 % hækkunar skv. Seðlabanka íslands. Fjárhagsáætlunin byggir á útsvarstekjum, 
skerlum Jöfnunarsjöösframlögum, uppfærðum fasteignagjaldastofni frá áætlun ársins 2012 og þjóðhagsspá sem birt

var í nóvember.

Við gerð áætlunarinnar var forstöðumönnum sem og forsvarsmönnum nefnda gert að koma með tillögur og gengið var 
út frá hagræðingu í rekstri. En Ijóst er að þaö þarf að beita enn frekar ákveðnum hagræöingaraögeröum til að ná fram

rauntölulækkunum.

Aðrar forsendur sveitarstjórnar Hvalfjaróarsveitar við gerö fjárhagsáætlunar 2013 og þriggja ára áætlunar 2014-2016 
eru fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og samþykkt þriggja ára áætlun 2013 -  2015.

Tekjuforsendur:

Álagningarhlutfall útsvars verður óbreytt á árinu 2013: 12,44 % + 1,20 % = 13,64 %

Framlög frá jöfnunarsjóöi falla aö mestu leyti niður vegna lagasetningar.

Álagningarhlutfall fasteignaskatts er óbreytt frá fyrra ári.

Sorphirðugjald ibúðarhúsnæði sem var 15.260 kr hækkar i 18.000 kr. þann 1/1 2013. 

Sorphirðugjald sumarbústaða sem var 9.665 kr hækkar i 9.905 kr þann 1/1 2013.

Nýtt gjald tekið upp sorpurðunargjald, 1.000 kr.

Rotþróargjald sem var 6.150 kr. hækkar i 6.303 kr. þann 1/1 2013.

Fæðisgjöld hækka 1 /8 2013 sem nemur vísitölu.

Skipting tekna er áætluð eftirfarandi:

Útsvar 228.524.000 kr eða 35,1%

Fasteignaskattar 316.730.000 kr eöa 48,6%

Framlög úr Jöfnunarsj. 2.978.000 kr eða 0,5% 

Aörartekjur 103.731.000 kr eöa 15.9%

httr>://www.hvalfiardarsveit.is/frettir/nr/l 35194/ 19.12.2012

http://www.hvalfiardarsveit.is/frettir/nr/l


Samtals kr 651.963.000 kr eöa 100%
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Gjaldaforsendur:

Áfram er leitað leiða til hagræðingar i rekstri.

Launakostnaður er i samræmi við gildandi kjarasamninga

Spjaldtölvuvæðing 4 millj á árinu 2013.

Reiðvegagerð, viðhald rétta, uppfærsla bókhaldskerfis, endurmenntun starfsfólks, aukið starfshlutfall I 
grunnskola vegna baðvörslu og fleira er meðal verkefna ársins

A liðnum óviss útgjöld undir sameiginlegum kostnaði er ráðstafað 6 milljónum vegna ýmissa óvissra úgjalda. Einnig er
á þeim lið 1,5 milljón fyrir styrki á árinu 2013

Laun og launatengd gjöld eru iangt stærsti útgjaldaliður aðalsjóðs og eru þau áætluð 271 682 milljónir kr fyrir ánó 2013

Viðhald eigna:

Gert er ráð fyrir viðhaldi og framkvæmdum vió viðhald fasteigna sveitarfélagsins að upphæð um 25.6 milljónir.

Lang stærsti viðhaldsþátturinn á árinu 2013 er Skýjaborg en fyrirhugað er aó fara i framkvæmdi á lóó leikskólans fyrir
17 milljónir kr.

Framkvæmdir:

Á árinu 2013 er fyrirhugaó að hefja framkvæmdir við Ijósleióaravæðingu sveitarfélagsins og eru áætlaóar 130 
milljónir til verkefnisins. Heildaráætlun fyrir Ijósleiöaravæóingu hljómar upp á 285 milljónir króna og er fyrirhugaó aó 

klára framkvæmdir á árinu 2014 og eru settar 155 milljónir á þvi ári i þessa framkvæmd

Á árinu 2013 er gert ráó fyrir hitaveituvæóingu á köldum svæðum i sveitarfélaginu, áætlunin genr ráó fyrir 15
milljónum króna til verkefnisins

Gert er ráó fyrir aó áfram veröi unnió að vatnsöflun og uppbyggingu Vatnsveitu Hvalfjarðarsveitar og eru 30 
miljomr til þess verks á árinu 2013 en 5,5 milljónir áriega á árunum 2014-2016

i áætluninni fyrir árió 2012 er gert ráð fyrir 15 milljónum vegna framkvæmda vió Melahverfi II en ekki veróur 
ráöist I framkvæmdir nema aö tekjur komi á móti

Til lagfæringa og endurbóta stiga og gatna i Melahverfi eru áætlaóar 9 miljónir

Fjármögnun framkvæmda er að mestu leyti á árinu 2013 af sölu eigna og ur eigin sjóóum. Gert er ráö fyrir lántöku á 
árinu 2014 upp á 180 milljónir króna en ef sala eigna gengur ekki eftir þarf aö koma til frekari lántöku.

http://www.hvalfiardarsveit.is/frettir/m7135194/ 19.12.2012
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