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Stutt samantekt um helstu niðurstöður fjárlagafrv. sem varða velferðarmál og 
sveitarfélögin

Minnisblað þetta er tekið saman í tilefni af fundi velferðarnefndar með aðilum 
vinnumarkaðarins og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem haldinn er 22. október 
2014.

Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarpsins sem varða velferðarmál og snerta 
sveitarfélögin í landinu eru sem hér segir:

a. Greiðslur til Atvinnuleysistryggingarsjóðs lækka um 1.145 m.kr. Þar af 
skal ná fram lækkun sem nemur 1.130 m.kr. með því að stytta 
atvinnuleysisbótatímabilið úr 36 mánuðum í 30 mánuði. Það leiðir af sér 
aukna ásókn í fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. G róf áætlun leiðir í ljós að 
hreinn kostnaðarauki sveitarfélaga vegna þessarar breytingar geti verið um

Sambandið mótmælir vinnubrögðum ríkisins og skorti á samráð um þessa 
ákvörðun, sem þarf að eiga sér mun lengri aðdraganda. Einnig gagnrýnir 
sambandið harðlega að samhliða þessari aðgerð skuli vera lagt til að dregið 
verði úr starfsemi Vinnumálastofnunar og framlögum til
starfsendurhæfingar. Einnig leggur sambandið áherslu á að sveitarfélögin 
fái bætt þau auknu útgjöld sem verið er að ýta yfir á sveitarfélögin með 
styttingu tímabils atvinnuleysisbóta.

b. Árið 2013 fjölgaði viðtakendum fjárhagsaðstoðar á sama tíma og

tekið tillit til þess að þörf er á að auka enn frekar samstarf sveitarfélaga og 
Vinnumálastofnunar til að sporna gegn langtíma atvinnuleysi. Sambandið 
bendir á að tölur Vinnumálastofnunar um fjölda atvinnulausra mæla 
eingöngu fjölda þeirra sem eiga rétt á atvinnuleysisbótum. Því til viðbótar 
er mjög umtalsvert dulið atvinnuleysi eins og sést vel á fjölgun þeirra sem 
sækja um fjárhagsaðstoð hjá sveitarfelögum.

Samdráttur í starfsemi Vinnumálastofnunar sem boðaður er í 
fjárlagafrumvarpinu, ásamt lokun ýmissa starfsstöðva stofnunarinnar á 
landsbyggðinni, vinnur gegn þeim úrbótum í málefnum atvinnulausra sem 
unnið hefur verið að og stefnir í hættu framgangi samstarfsverkefna sem 
góður árangur hefur verið af á undanförnum misserum. Sama gildir um 
skerðingu fjárveitinga til starfsendurhæfingarúrræða.

c. Þær breytingar á VSK kerfinu sem kynntar hafa verið hafa í för með sér 
aukinn rekstrarkostnað sveitarfélaga um ca. 140-240 m.kr. Nauðsynlegt er 
að Alþingi kalli eftir kostnaðarumsögn frá ráðuneyti fjármála, sbr. skýra 
lagaskyldu í 129. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, vegna mála nr. 2 og
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undanskilið þeirri lagaskyldu og er eðlilegt að Alþingi gæti þess ávallt að 
ráðuneyti fari að lögum við framlagningu þingmála.

d. Tryggingagjald lækkar um 0,1 prósentustig eða úr 7,59% í 7,49%. Það 
léttir útgjöldum af sveitarfélögunum sem nemur um 100 m.kr. Sambandið 
áréttar hins vegar þá kröfu að sveitarfélögin fái hlutdeild í almennu 
tryggingagjaldi til að mæta auknum útgjöldum til fjárhagsaðstoðar vegna 
langtíma atvinnuleysis og virkniúrræða til að taka á vanda þess hóps.

e. Framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eru reiknuð út eftir gildandi lögum. 
Þau hækka um 747 m.kr. á milli ára. Sérstök athygli er vakin á að þörf er á 
hækkun framlags vegna yfirfærslu þjónustu við fatlaða á árinu 2015, 
umfram það sem gert er ráð fyrir í V. kafla frumvarps til laga um ýmsar 
forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015.

Tryggingagjald (bls. 206)

Gjaldhlutfall tryggingagjalds mun lækka um 0,1 prósentustig eða úr 7,59% í 7,49% 
í ársbyrjun 2015 í samræmi við þær breytingar sem lögfestar voru á sl. haustþingi. 
Almennt tryggingagjald verður óbreytt en atvinnutryggingagjald mun lækka úr 
1,45% í 1,35%. Þessi breyting léttir nokkrum kostnaði af sveitarfélögunum eða 
fjárhæð sem gæti numið um 90-100 m.kr. Rétt er að benda á í þessu sambandi að 
sveitarfélögin munu í vaxandi mæli finna fyrir áhrifum langvarandi atvinnuleysis á 
útgjöld til fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta. Hér er um að ræða upphæðir sem 
skipta verulegu máli fyrir sveitarfélögin.

Sveitarfélögin hafa barist fyrir því að tengja greiðslu fjárhagsaðstoðar við að henni 
fylgi skilyrði um að sá sem tekur við fjárhagsaðstoð taki þátt í verkefnum sem auki 
hæfni hans til að verða virkur á nýjan leik á vinnumarkaði. Samband íslenskra 
sveitarfélaga hefur lagt til að sveitarfélögin fái hlutdeild í almennu tryggingagjaldi 
til að mæta auknum útgjöldum vegna þessara verkefna. Sameiginlegt átak ríkisins, 
sveitarfélaganna og aðila vinnumarkaðarins um Vinnu og virkni varð til þess að 
minnka umtalsvert þrýstinginn á félagsþjónustu sveitarfélaganna og þar með 
útgjöld til fjárhagsaðstoðar. Sambandið leggur áherslu á að áfram verði veitt 
fjármagni í aðgerðir sem vinna gegn því að einstaklingar festist í 
langtímaatvinnuleysi. Ljóst er að samdráttur í starfsemi Vinnumálastofnunar sem 
boðaður er í fjárlagafrumvarpinu, ásamt lokun ýmissa starfsstöðva stofnunarinnar á 
landsbyggðinni, vinnur gegn þeirri áherslu.

Málefni Vinnumálastofnunar og Atvinnuleysistryggingasjóðs (bls. 401/404)

Málefni Vinnumálastofnunar og Atvinnuleysistryggingasjóðs eru alfarið á ábyrgð 
ríkisins. Engu að síður eru verkefni þessara stofnana það nátengd sveitarfélögunum 
að rétt þykir að fara um stöðu þeirra nokkrum orðum. Þeir einstaklingar sem eru 
atvinnulausir, njóta ekki aðstoðar Atvinnuleysistryggingasjóðs og tengjast ekki 
verkefnum sem eru í boði Vinnumálastofnunar hafa í fá hús að venda nema að leita 
eftir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögunum. Því skiptir það sveitarfélögin verulegu 
máli hvernig unnið er að þessum málum af hálfu ríkisins. Í fjárlögum fyrir árið 
2015 kemur eftirfarandi fram:

• Útgjöld til Vinnumálastofnunar lækka um 753,6 m.kr. vegna minnkandi 
atvinnuleysis.

• Tímabundin fjárveiting að fjárhæð 250 m.kr. sem veitt var til 
Vinnumálastofnunar í fjárlögum fyrir árið 2014 fellur niður. Á  móti kemur 
framlag að fjárhæð 200 m.kr.

• Gert er ráð fyrir að það tímabil sem atvinnuleysisbætur eru greiddar styttist 
um sex mánuði eða úr þremur árum í tvö ár og sex mánuði.
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• Ekki er gert ráð fyrir framlagi til starfsendurhæfingarsjóðs sem annast 
atvinnutengda starfsendurhæfingu. Það er m.a. gert vegna sterkrar stöðu 
VIRK, sem átti varasjóð að fjárhæð 2,3 ma.kr. í árslok 2013.

Útgjöld til Atvinnuleysistryggingasjóðs verða 14.036 m.kr. sem er raunlækkun um 
2.055 m.kr. frá fyrra ári. Það skýrist af eftirfarandi:

• Útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs lækka um 900 m.kr. með hliðsjón af 
spá um að skráð atvinnuleysi lækki um 0,3 prósentustig milli ára.

• Framlag til vinnumarkaðsaðgerða hækka um 100 m.kr. Á  móti fellur niður 
90 m.kr. framlag í fjárlögum 2014 til að greiða fyrir starfstengda samninga 
sem tengdust Liðsstyrksverkefninu.

• Umsýslukostnaður sjóðsins lækkar um 120 m.kr.

• Útgjöld sjóðsins lækka um 1.145 m.kr. í samræmi við aðhaldsmarkmið í 
útgjaldaramma ráðuneytisins. A f þeirri fjárhæð er gert ráð fyrir að ná 
útgjaldalækkun um 1.130 m.kr. með styttingu atvinnuleysisbótatímabils úr 
36 mánuðum í 30 mánuði. Fjárhæðin tekur mið af spá Vinnumálastofnunar 
um lækkun atvinnuleysis á næsta ári.

Ljóst má vera að í forsendum fjárlagafrumvarps hefur ekki verið tekið tillit til þess 
að þörf er á að auka enn frekar samstarf sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar til að 
sporna gegn langtíma atvinnuleysi. Í þessu sambandi er rétt að gera grein fyrir 
þróun undanfarinna ára í greiðslum sveitarfélaga til fjárhagsaðstoðar. Þær hafa 
aukist verulega á liðnum árum eins og kemur fram í töflu 3.

Tafla 2. Greiðslur sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar

Ár Heildargreiðslur (ma.kr)
2009 2,5
2010 3,1
2011 3,7
2012 4,1
2013 4,7

2014 (spá) 4,9

Spá um heildargreiðslur sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar á árinu 2014 byggir á 
upplýsingum frá Hagstofu Íslands um útgjöld sveitarfélaga til fjárhagsaðstoðar 
fyrstu sex mánuði ársins 2013 og fyrstu sex mánuði ársins 2014. Fyrstu sex 
mánuði ársins 2013 nam fjárhagsaðstoð 2,3 ma.kr. og 4,7 fyrir árið allt. 
Heildargreiðslur vegna fjárhagsaðstoðar hafa hækkað um 5,5% fyrstu sex mánuði 
ársins frá fyrra ári eða í 2,44 ma.kr. Því er áætlað að hún nemi um 4,9 ma.kr. fyrir 
árið allt. Árið 2013 var sögulegt að því leyti að fjárhagsaðstoðarþegum fjölgaði á 
sama tíma og atvinnuleysi dróst saman. Stytting þess tímabils sem atvinnulausir 
einstaklingar geta fengið atvinnuleysisbætur mun hafa í för með sér enn meiri þörf 
fyrir fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Hér er gerð tilraun til að áætla umfang 
breytingarinnar:

• Samkvæmt upplýsingum á vef Vinnumálastofnunar voru alls 5.975 manns 
atvinnulausir í lok júlí. Þeir sem voru atvinnulausir að fullu voru hins 
vegar 5.408. Fjöldi þeirra sem hafa verið atvinnulausir lengur en 6 mánuði 
samfellt er nú 3.237, fjölgaði um 104 frá júní og eru um 54% þeirra sem 
voru á atvinnuleysisskrá í júlí. Fjöldi þeirra sem verið hafa atvinnulausir í
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meira en eitt ár samfellt var 1.654 í júlílok, en 1.685 í júnílok og fækkaði 
því um 31 milli mánaða. Á  höfuðborgarsvæðinu voru um 4.000 
einstaklingar atvinnulausir að fullu en um 1.500 á landsbyggðinni. A f þeim 
eru 44% í Reykjavík, 11% í Kópavogi, 10% í Hafnarfirði, 6% í Reykjanesbæ 
og 5% á Akureyri. Í fyrrgreindum sveitarfélögum eru því 76% þeirra sem 
eru á atvinnuleysisskrá. Í þeim búa aftur á móti 65,5% íbúanna. Því munu 
fyrrgreindar breytingar hafa fjárhagslega mest áhrif fyrir þessi sveitarfélög 
og hlutfallslega meiri en sem nemur íbúafjölda þeirra og hlutdeild þeirra í 
heildartekjum sveitarfélaganna.

Ekki er einfalt að yfirfæra lækkun atvinnuleysisbóta beint yfir á fjárhagsleg áhrif 
breytinganna fyrir sveitarfélögin sökum reglna um tengingu fjárhagsaðstoðar við 
tekjur maka þar sem um sambúð er að ræða. Í útreikningum sambandsins hefur 
verið unnið með forsendur Reykjavíkurborgar en þar búa 44% þeirra sem eru á 
atvinnuleysisbótum.

Þar sem upplýsingar hafa ekki borist frá Vinnumálastofnun til að hægt sé reikna 
með nokkurri nákvæmni mismun á útgjöldum sveitarfélaga á 36 mánaða reglu 
annars vegar og 30 mánaða reglu hins vegar þá er gerð tilraun hér til að áætla 
þann mun sem er á mismunandi reglum út frá stöðu sveitarfélaganna. Það er 
vissulega gert með ákveðnum fyrirvörum um nákvæmni forsendna.

Gert er ráð fyrir að rúmlega 600 einstaklingar muni detta út af 
atvinnuleysisbótarétti strax um næstu áramót miðað við 30 mán. regluna. Miðað 
við að 45% þeirra fái fjárhagsaðstoð að fjárhæð 131.83 kr. á mánuði þá mun það 
kosta sveitarfélögin 445 m.kr. á næsta ári. Til frádráttar má draga þá sem hefðu 
engu að síður lent inn á fjárhagsaðstoð síðar á árinu miðað við 36 mánaða regluna. 
Það hefði þýtt rúmlega 220 m.kr. útgjöld í för með sér út frá sömu forsendum. 
Mismunurinn er því um 225 m.kr.

Síðan er áætlaður mismunandi kostnaður milli þess að einstaklingar fara að falla út 
af atvinnuleysisskrá strax í janúar á næsta ári en hefðu fallið út af skránni frá og 
með júlímánuði að óbreyttu fyrirkomulagi. Gert er ráð fyrir að 85 einstaklingar 
falli út af atvinnuleysisbótaskrá í hverjum mánuði. Útgjöld sveitarfélaga myndu 
verða við 30 mán. regluna um 390 m.kr. miðað við rúmar 100 m.kr. reiknað út frá 
óbreyttum forsendum. Mismunurinn er um 290 m.kr.

Samtals er því kostnaðarauki sveitarfélaga á árinu 2015 gróft áætlaður vera rúmar 
500 m.kr. miðað við að 30 mán. reglan verði innleidd þann 1. janúar n.k. 
samanborið við að 36 mán. reglan myndi gilda áfram.

Það skal ítrekað að þessi niðurstaða er lögð fram með þeim fyrirvara að nauðsynleg 
grunngögn frá VM ST höfðu ekki borist. Því er hér fyrst og fremst gerð tilraun til 
að átta sig á því hvaða fjárhæðir er um að ræða í þessu sambandi en nákvæmari 
útreikningar verða gerðir þegar nauðsynlegar forsendur liggja fyrir.

Hækkun á neðra þrepi virðisaukaskatts

Síaukinn fjöldi í hópi þeirra sem fá fjárhagsaðstoð hefur beint sjónum sveitarfélaga 
að því hvernig framfærslukostnaður og útgjöld heimilanna hafa þróast. Sambandið 
hefur tekið þátt í vinnu við gerð neysluviðmiða þar sem gerð er tilraun til þess að 
greina samhengi í niðurstöðum úr lífskjararannsókn hagstofunnar og grunni sem 
byggja megi á við ákvarðanir um fjárhagsaðstoð. Út frá þeirri vinnu má ljóst vera 
að hækkun á neðra þrepi úr 7% í 12% muni leiða til marktækrar hækkunar 
framfærslufjárhæða, enda eru matur og drykkjarvörur u.þ.b. 40% af því 
grunnviðmiði sem mótað hefur verið um framfærslukostnað án húsnæðis og 
samgangna.
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Nái tillagan fram að ganga mun breytingin valda þrýstingi á hækkun fjárhags- 
aðstoðar þegar fram í sækir. Óvíst er hver áhrifin verða en rétt er að hafa í huga að 
hvert prósent sem fjárhagsaðstoð hækkar um þýðir u.þ.b. 50 m.kr. útgjaldaauka hjá 
sveitarfélögum.

Ennfremur er bent á að langfjölmennasti hópurinn á fjárhagsaðstoð eru karlar sem 
búa einir eða um 44,5% þeirra heimila sem njóta aðstoðar skv. tölum hagstofunnar 
fyrir árið 2013.1 Ljóst er að boðaðar mótvægisaðgerðir í formi hærri barnabóta 
koma þessum hópi ekki til góða og gagnast ekki til þess að milda áhrifin á 
framfærslu viðkomandi. Ekki er því óvarlegt að ætla að útgjaldaþrýstingur vegna 
fjárhagsaðstoðar vaxi um 1 - 2%, eða á bilinu 50 til 100 m.kr. á ári þegar fram í 
sækir.

Í umsögn sambandsins um frv. til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt er 
áætlað að kostnaðaráhrif frv. geti á ársgrundvelli hlaupið á 140 - 240 m.kr. hækkun 
útgjalda fyrir sveitarfélögin. Koma þau áhrif til viðbótar þeim útgjaldaauka sem að 
óbreyttu mun hljótast af fylgifrumvörpum fjárlaga fyrir árið 2015 og ekki hafa 
verið kostnaðarmetin.

Að mati sambandsins er það óásættanlegt verklag hjá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu að setja fram slík frumvörp án þess að kostnaðarmat fari fram 
í samræmi við meginreglu 129. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Ástæða er 
jafnframt til að hvetja fjármála- og efnahagsráðuneytið til að sinna því hlutverki að 
vera leiðandi í þróun góðra samskipta milli ríkis og sveitarfélaga.

Breytingar á reglum um lyfjakostnað

Í XI. kafla frumvarps um forsendur fjárlagafrumvarpsins er tillaga um breytingar á 
endurgreiðslu sjúkratrygginga vegna svonefndra S-merktra lyfja. Kostnaður 
ríkisins skv. kostnaðarumsögn um frumvarpið mun með þeirri breytingu lækka um 
145 m.kr. á ári. Sambandið telur tilefni til að benda á að breytingar á 
niðurgreiðslum sjúkratrygginga geta aukið útgjaldaþrýsing hjá félagsþjónustu 
sveitarfélaga.

Sjúkraflutningar

Framlag til sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu hækkar um 100 m.kr. til að 
mæta kostnaði við flutningana og /eða mögulegum breytingum á fyrirkomulagi 
þeirra. Ekkert er komið inn á þann ágreining sem uppi er milli aðila um 
rekstrarkostnað sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu eða uppgjör á ágreiningi 
um kostnað fyrri ára.

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga (bls. 89/368)

Framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eru reiknuð með hefðbundnum hætti í 
frumvarpi til fjárlaga. Framlag úr ríkissjóði sem er 2,12% af innheimtum 
skatttekjum ríkissjóðs nemur 11.994 m.kr. Í öðru lagi er 0,264% framlag ríkissjóðs 
af álagningarstofni útsvars næstliðins tekjuárs. Það nemur 2.859 m.kr. Lögbundin 
framlög eru því 14.854 m.kr. á áætluðu verðlagi ársins 2015. Gert er ráð fyrir að 
fjárheimildir sjóðsins hækki um 747 m.kr. milli ára. Þá er miðað við verðhækkun 
ríkistekna um 3,4% milli ára. Spáin miðar við að skatttekjur ríkissjóðs verði 
565.777 m.kr. á verðlagi næsta árs og álagningarstofn útsvars verði 1.083 ma.kr. 
Rétt er að minna á að fjármögnun á greiðslum JS vegna húsaleigubóta er sem hér 
segir:

1) 11,5% af 2,12% af skatttekjum ríkissjóðs.
2) 1.668 m.kr. vegna samkomulags frá apríl 2008.

1 https://hagstofa .is/lisalib /getfile.aspx?ItemID= 16970.
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3) 1.000 m.kr. vegna aðlögunar að nýju húsnæðisbótakerfi.

Í töflu 1 kemur fram yfirlit um fjárframlög ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á 
árunum 2011 — 2015.

Tafla 1. Yfirlit um fjárframlög ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Framlög úr ríkissjóði Framlög 2011 Framlög 2012 Fjárlög 2013 Fjárlög 2014 Fjárlög 2015
Rauntölur Rauntölur Rauntölur Áætlun frumvarp

2,12% af innheim tum  skatttekjum  ríkissjóðs 9.082.488 9.806.120 10.373.299 11.462.000 11.994.000

0,264% af álagningarstofni útsvars næ stliðins tekjuárs 2.144.862 2.312.915 2.459.952 2.643.000 2.859.000

Lögbundin fram lög samtals 11.227.350 12.119.035 12.833.251 14.105.000 14.853.000

Aukafram lag vegna verulegra fjárhagserfiðleika 800.000 350.000 109.000

Sam kom ulag um húsaleigubæ tur 1.608.000 1.668.000 2.668.000 2.668.000 2.668.000

Viðbótarfram lög sam tals 2.408.000 2.018.000 2.777.000 2.668.000 2.668.000

Framlög vegna m álefna fatlaðra

V e ik  staða útsvarsstofns 371.000 152.000

Notendastýrð persónuleg aðstoð 51.000 100.000 166.000

Breytingakostnaður 201.000 395.400 239.000

Biðlistar 0 200.000 451.000

Yfirfæ rsla á málefnum  fatlaðs fó lks sam tals 623.000 847.400 856.000 0 0

Framlög frá ríki samtals 14.258.350 14.984.435 16.466.251 16.773.000 17.521.000

Sá hluti framlags til jöfnunarsjóðs sem er 2,12% af innheimtum skatttekjum 
ríkissjóðs, hækkar verulega milli áranna 2013 og 2014 sem helgast af auknum 
skatttekjum ríkisins vegna bankaskattsins. Í frumvarpi til breytinga á 
tekjustofnalögum er gert ráð fyrir því að þessari tekjuaukningu jöfnunarsjóðs verði 
skipt á milli allra sveitarfélaga í hlutfalli við útsvarstekjur þeirra. Mun sú aðgerð 
vega á móti fyrirséðri tekjulækkun sveitarfélaga vegna aukins séreignarsparnaðar á 
tímabilinu 1. júlí 2014 til 30. júní 2017.

Í frv. um forsendur fjárlaga er gert ráð fyrir því að sérstök viðbótarframlög vegna 
yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga á árinu 2014, þar sem 
álagningarhlutfall útsvars vegna yfirfærslunnar var hækkað úr 1,2% í 1,24%, verði 
framlengd um eitt ár. Nú standa yfir viðræður um endurmat á faglegum og 
fjárhagslegum forsendum yfirfærslunnar. Fulltrúar sambandsins í þeirri vinnu telja 
að hækkunin sé ekki nægileg og þurfi líklega að vera nær 0,1% á árinu 2015, þ.e. að 
hækkun útsvars vegna yfirfærslunnar þurfi að miðast við um 1,30%.

GB
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