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Ofangreindar áæ tlanir miðast við eftirfarandi forsendur:
1. íbuaspá nysað aisk ipu lagstil20 30so gm atþessá húsnæ ðisþörf tii lengri tima er iógðtil grundvallarviðgerðáæ tlana 

um uppbyggmgu á tím abilinu 2014-2024.
2. Til skemmri tima litið er horfttil stöðu einstakra verkefna, áforma framkvæ m daaðila,stöðu skipulagsogeigna rhalds 

og byggingarstigs á heistu uppbyggingarsvæðum.5
3. Horfur á húsnæðismarkaði eru hafðartil h liðsjónarogþar er m.a. byggt á fundum með fram kvæ m daaðilum og 

fjárfestum.
4. Tekið er mið af stefnu nýs aðalskipulags um forgangsröðun svæða, þ.e. að lögð verði áhersla á að byggja fyrstá 

svæðum næst m iðborginni,svæ ðum  með miðlæga lega og þeim sem auðvelt er að þjóna með 
almenningssamgöngum.

5. í áætlun um ibúðarhúsnæði eruppbygging sem þegar er heimil sam|ívæmt aðalskipulagi ogsam þykktudeiiiskipulagi 
sett á fyrri hluta tím abilsins.

6. Tekið er mið af stefnu nýs aðalskipuiags umað 25% a lls  nýs íbúðarhúsnæðishenti þeimsem ekki geta eða hafa vilja 
til aðfjárfesta ie iginhúsnæ ði.

7. Almennt erreiknaðm eð að 2 ár líði hið minnsta frá veitingu byggingsrleyfis þartil husnæði erfullgertjgreiðsla 
fasteignagjalda hefst) og 3 ár þar til húsnæði er komið í notkun (íbúárfluttir innog farn iraðgre iða útsvar).

UTSVARSTEKJUR 2015

Aukning útsvarstekna m illi ára er i grunnmn áætluð út frá spá um þróun heildarvinnustunda i Reykjavik10 og launavísitölu á 

lartdsvísu og mati á söguiegu sambandi þessara stærða við útsvarsstofn Reykja vikurborgar. Gert er ráð fyrir að l% fjö lg u n  

heildarvinnustunda i Reykjavik auki útsvarstekjur um 0,75% og að 1% hækkun launavísitölu auki útsvarstekjur um 0,96%‘ l . 

Utsvarstekjuspá er síðan aðlöguð með tilliti til lagabreytinga umséreignarspárnað ogtekjuskattsem  taka gildi á árunum 2014 

og 2015.

Þann 20. desember 2013 var sett bráðabirgðaákvæði I lög um tekjustofna sveitarfélaga þess efnis að héma rksútsvar hækkaði 

úr 14,48% í 14,52% á árinu 2014 og lögbundiðfram lag sveitarfélaga tilJöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðs fólks hækkaði úr 

0,95% í 0,99%. Skv. fjárlagafrumvarpi er stefnt að því að framlengja þetta bráðabirgðaákvæði út árið 2015. í fjárh agsáætlun 

Reykjavikurborgar er þvi gert ráð fyrir að brúttó álagningarhlutfall útsvars: verði 14,52% á árinu 2015. Að frádregnu 0,77%- 

stiga framlagi til Jöfnunarsjóðs vegna grunnskóla og0,99%-stiga framlagi vegna málefna fatlaðs fólks er þannig gert ráð fyrir 

að nettó útsvarshlutfall borgarinnar verði 12,76%.

FORSENDUR UM ÞRÓUN HEILDARVINNUSTUNDA í REYKJAVÍK OG LAUNAVÍSITÖLU Á 

LANDSVÍSU
Bæði Hagstofa íslandsogSeð lgbankinn spá fyrir um þróun heildarvinnustunda 

á landinu ð llu .Talsverður muniur hefur verið á spánum undanfarið eins og sést i 

meðfylgjandi töflu. I fjárhagsáæ tlun er gert ráð fyrir að heildarvinnustundum  i 

Reykjavík fjölgi um 1,6% milli 2014 o g 2015, þarsem sp árSeðlabanka umþróun 

á landinu í heild fyrir árið 2014 samræmast betur þróun staðgreiðslutekna 

borgarinnar það sem af er árs 2014. Jafnframt er gert ráð fyrirað  launa vísitala hækki um 6,1% a landinu i heild i samræmi við 

þjóðhagsspá Hagstofu frá jú li sl.

Heildarvinnustundir, 

breyting frá fyrra ári
2014 2015

Spé Seðlabanka. maí 2,0% 1,5%

Spá Hagstofu, )úli 1,2% 1,1%

Spá Seðiabanka, ágúst 2.5% 1,8%

" íbúaspá aðalskipulagsins er grundvölluð á spá Hagstofu islands w  ibúaþróun a islsndi t,l len^r t;ma. IbuaspS aðalskipi-lags Ins gengur uu'rá bvi að su jvestu rh o rn ið  verði alram  

helsta vaxtarsvæð landsins. íbúum  d höfuðborgars«/æðmu og jaðarsvæ ðum  þess rriurt fjölga jafnt ogþ'étt eða «m  tæp 0,8%  að m.eðaltal' á ári til ir.sins 2 0 50 , meðan meðal fjolgun 
fyrir landið • h eld  verður u m 0,6% . Fjoigun ibúa á nöfuðborgarsvæ ðiru hefur verið mjög ö rá  tindanfórnum  á ru n  eða að meðaltdli um 1,60%  a á n  i  ðasM ðin 20 arm eðan fjölgunin 
hefur ver:3 um 0,9 7% a ar- i Reykjav Ibuaspa aðalokipulagsms t»* arsins 2 0 30, gerji >að f/rir mun nægan 'búafiolgun á h of.:ð b o rgarsv*ó in u  eða um 0,5%  a an íbúasoám genr pvi 
ráð -'vnr að Reykjavik vax> jafn nratt tæ s íu  ar3tugin3 og onnur sve’larfélög a höfuðborgarsvaeðinu og þannig /erð' ékveð'nn vi ðsnúningur *ra þ ioun siðustu ira  ibúar Reykjavikur 
yrðu samKvæmt bessu rumlega 143 busund anð 2030. Fors«nda þess að siikt gangi e?tir er að Reykjavikurborg stuðH að fjolbreyttu ^amboðl husnæðis ogbúsetukosta þar sem 
gæði skipulags og hönnunar eru i tYr'rrijmi oe trygg. áíram uppbyggingu oflugs atvinnulifs. Gert er ráð fynr áframnaldandi fækkun -búa á ibúð og verð' það hlutfa^ a bilinu 2,25-2,30 
i r ð  2030 Árleg ibúðarþorf er a u m  700
' Uppfært síöðumat fra Byggingarfulltrua á nýbyggingarsvæðunum i Cilfarsárdal, Reyn»svatnsási, Norð-ngaholti og Sléttuvegi haus t«ð 2014. i ggur ekk;. enr, fyrir. Áætlur.in er þv. 
byggð i lauslegu mari á stöðú uppbyggingar á pcssum svæðum.

-'aldarvinnust.indir Reykjavik erj re'knaða-' sem marg;eld( af fjölda starfandi ogvenju'egurn v nnustundum or. stcv'andi einstakling) skv vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu 

Islan ds.
_____________  -_______________________ ,__________________________________ ___________ • _________________ ;_________________________________________



Spá Næmni
Metin áhrif á 

nettó útsvar (%)
Metln áhrif á 

nettó útsvar (mkr)
Heiidarvmnustundir 

i Reykjavik
1,6% 0/75 1,2% 604

Launavísitala fyrir 

landið i heild
6,1% 0,96 5,9% 2.950

Samtals 7.1% 3.554

I meðfylgjandi töflu eru sýnd metin áhríf þesiara stærða á 

útsvarstekjur arið 2015, sem eru um 7,1% eða 3,6 m illjarðartil 

hækkunar.

LAGABREYTINGAR UM SÉREIGIMARSPARNAÐ OG TEKJUSKATT
í fjárhagsáæ tlun 2015 er gert ráð fyrir að heim ildtil fyrirframúttektar séreignarsparnaðar fyrir einstaklinga undir 60 ára aldri 

fa lli niður þann 1. janúar 2015. Útsvarstekjur af þessari úttekt gætu orðið einhverjar á árinu 2015, þar sem útgreiðslum má 

dreifa y f ir a l lt a ð  15 mánaða tímabil frá umsöknardegi, en gert er ráð fyrir að þær verði óverulegar. Til sam anburðar verða 

nettó tekjur af fyrirframúttekt séreignarsparnaðar a.m.k. 570 mkr á árinu 2014.

Þann 20. desember 2013 voru gerðar breytingar á bráðabirgðaákvæði I lögum um tekjuskatt þannig að hækkun á heim ild 

launþega til skattfrádráttar vegna séreignariðgjalda úr 2% i 4% var flýtt til l.-jú lí 2014, en áður atti hækkunin að taka gildi 1. 

janúar 2015. Þessi hækkun á frádrætti frá skatti veldur tækkun a nettó útsvarstekjum borgarinnar sem metin er á u.þ.þ. 450 

mkr á ársgrundvelli.

Þann 16. mai 2014 voru samþykkt lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæ ðislána og 

husnæ ðissparnaðar. Úrræðin sem lögin fja lla  um valda Reykjavíkurborg brúttó útsvarstekjutapi semmetið vara  um 3,4-4,6 

milljarða a verðlagi ársins 2014 í greinargerð með tilsvarandi frumvarpi til laga \  í fjárhagsáæ tlun 2015 er gert ráð fyrir að 

nettó tekjur borgarinnar lækki um u.þ.b. 380 mkr, á verðlagi þess árs, vegna úrræðanna og aftur er þar tekið mið af mati úr 

greinargerð með frum varpi.Tekið ska! fram að mikil óvissa er um þetta mat þar sem niðurstaðan er mjög háð forsendum um 

fjölda launþega sem nýta sér úrræðið, en ekki hafa fengistgögn til að endurmeta áhrifin. Nánar er fja llað  um aðgerðirnar og 

metin áhrif þeirra í viðauka með þessum kafla.

Samtals eru áhrifin af framangreindum liðum á nettó útsvar Reykjavikurborgar á árinu 2015 metin neikvæð sem nemur 1,4 

milljörðum (570 mkr + 450 mkr + 380 mkr) á ársgrundvelli.

NIÐURSTOÐUR

Útsvarstekjur (mkr) Áæ tlun 2015

Staðgreiðsla 60.2SS

Fram lögíJSvegna gfunnskóla -3.195

Fram lögi JS vegna mal. fan . fólks -4.108

Eftiráá'.agt utsvar, skattbreytingar, 

a fskn ftir og breyiíngá niöurfærslu
1 .533

Nettó útsvarstekjur 54.484

Aæ tluð hæ kkun rriilli óra 5,2%

í fiárhagsáæ tlun 2015 er gert ráð fyrir að utsvarstekjur i staðgreiðslu verði 

60.255 mkr og aðfram lögborgarinnar i Jöfnunarsjóð sveitarfélaga af stað- 

greiðslu verði 7.304 mkr. Áætlað er fyrir tekju- og gjaldfæ rslum  vegna 

eftiráálagðs útsvars, skattbreytinga, afskrifta og breytinga á niðurfæ rslu í 

einu lagi oggert er ráðfyrir að þessir lið ir nemi sam tals 1.533 mkr á árinu 

2015. Miðað við framangreindar forsendur er gert ráð fyrir að nettó 

útsvarstekjurborgarinnarverði 54.484 mkr á'rið 2015. Fjailað  er um helstu 

ovissuþætti er varða

útsvarstekjuspána í kafla um ytri fjárhagslegar áhættur A-hluta.

I endurskoðaðri fjárhagsáæ tlun 2014 er gert ráð fyrir að nettó útsvarstekjur 

verði 51.815 mkr, svö áætluð hækkun m illi ára er 5,2%. Eins o gfram hefur 

komið eru áhrif heildarvinnustunda og launavísitölu á nettó útsvar metin 
jákvæ ð sem nemur u.þ.b. 7,1% eða 3,6 m illjörðum  m illi 2014 og 2015.

Útsvarstekjur borgarinnar myndu aukast sem þessu nemur m illi ára ef ekki 

væri fyrir þær lagabreytingar sem raktar hafa verið hér að framan. Til að 

setja áhrif þeirra i samhengi er í meðfylgjandi töflu sýndur sam anburður á 

útsvarstekjum Reykjavikurborgar annars vegar miðað við gildándi lög um 

séreignarsparnað ogtekjuskatt árið 2013 oghins vegar miðað v iðgildand i lögárið 2015. Eins og áður segir eru neikvæð áhrif 

fyrrnefndra lagabreytinga metin á um 1,4 milljarða á ársgrundvelli og væru nettó útsvarstekjur borgarinnar þvi metnar 55,9 

milljarðar árið 2015 ef giidandi lög væru óbreytt frá 2013.

Á hrif lagabreytinga á útsvarstekjur (mkr)
Metnar nettó útsvarstekjur 2015 m.v. 
lagaumhverfi 2013

55.883

Metin a hrif sé rstakrar úttektar 

s.éreignarsparnaðar
■573

Me ti n á !i ri f hæ kkun á r s ka ttfrá drá tta r 

vegna séreignar úr 2 % i 4%
-449

Metin áhrif !aga nr. 40/2014 um 

séreignarspamað
-377

M etnarnettó útsvarstekjur2015 skv. 
fjárhagsáætlun

54.484

Nánar ;iiteklð eru I grfiinargefí? n?eð frumvarpi metin an rf á sveira'félQgin i heilrj. Áhr'f * Reykjavikufbprg erv leidci af þe»rn tolu með þvi 3ð nota hlutoei d borgarinnar i
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UTSVARSTEKJUR 2016-2022

I meðfylgjandi töflu má sjá forsendur um þróun 

heildarvinfiustunda ÍReykjavikog launavísitölu á landsvisu 

sem notaðar eru við áætlun útsvarstekna 2015-2022. Um 

þessar mundir er unnið að endurmat! á fjármögnun mála- 

flokks fatlaðs fólks og skv. fjárlagafrum varpi er gert ráð 

fyrir að lögð verði fram tillaga umendanlegt Otsvarshlutfall 

sveitarfélaga vegna flutnings m álaflokksins frá ríki til 

sveitarfélaga á haustmánuðum 2014. Við mat á útsvarstekjum Reykjávíkurborgai' 20.15-2022 er gert ráð fyrir að 

útsvarshlutfallið verði óbreyttfrá árinu 2015.

Aðrar helstu forsendur eru:

• Gert er ráð fyrirað  timabundin heim ildtil fyrirfram úttektarséreignar 
fyrir einstaklinga undir 60 ára aldri fa llið  niður um áramótin 
2014/2015.

• Gert er ráð fyrir að hám arksfrádráttur launþega frá skatti vegn« 
séreignarsparnaðaf verði 4 % af launum allttfm abili-ð.

• Gert er ráð fyrir að lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og 
ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána oghúsnæ ðissparnaðarvaldi 
varanlegu tekjutapi í  samræmi við mat úr greinargerð meé 
tilsvarandi frumvarpi til laga..

A meðfylgjandi mynd má sjá áæ tlaðarútsvarstekjur íáæ tlun og sviðsmyndum 
miða.ð við framangreindar forsendur,

TEKJUR AF BANKASKATTI

Þann 16. mai sl. voru samþykkt á Alþingi lög nr. 35/2014 um leiðréttingu vsrðtryggðra fasteignalána og lög nr. 40/2014 um 

séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæ ðislána og húsnæðis sparnaðar. Þessar aðgerðir munu eins og áður 

segir valda Reykjavikurborgútsvarstekjutapisem m etið va rá 3,4-4,6 milljarða brúttó a verðlagi ársins2014 : greinargerð með 

frumvarpi til laga um séreignarsparnað.

Aðgerðirnar voru fjárm agnaðar af hálfu ríkisins með auknum tekjum áf bahkaskatti og af þeim fær Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga is inn  hlut 2,12%eins og af öðrum skatttekjum ríkissjóðs. I m innisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 

18. febrúar 2014 ertekjuaauki Jöfnunarsjóðs vegna bankaskattsins aæ tlaður 816 mkr arlega árin 2014-2017, Að óbreyttum 

úthlutunarreglum ma ganga að þvf vísu að auknum tekjum Jöfnunarsjóðs yrði að mestu varið til jöfnunarfram laga og að 

Reykjavikurborg fengi hverfandi hlutdeild i þeim.

Fulltrúar Reykjavikurborgar hafa krafist þess að tekjur af bankaskatti verði skiIdar frá öðrumtekjum Jöfnunarsjoðs og að þeim 

verði dre ifttil sveitarfélaga eftir tekjutapinu sem þau verða fyrir vegna framangreindra aðgerða. Fordæmi eru fyrir þvi að 

gera sértækar ráðstafanir við aðstæður sem þessar og hefur stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga tekið undir þessi 

sjónarm ið Reykjavíkurborgar.

í áætlunum 2015-2017 er gert ráðfyriraðö llum tekju m  Jöfnunarsjóðs af bankaskatti verði varið til að mæta útsvarstekjutapi 

sveitarfélaga eins og lýst er að framan. Gert er ráð fyrir að hlutur borgarinnar verði um 300 mkr á ársgrundvelli á verðlagi 

ársins 2014, eða 1,2 milljarðar árin 2014-2017, þarsem m iðað er við hlutdeild borgarinnari útsvarsstofni sveitarfélaga. Óvist 

er hvort þaðendurspegli nákvæmlega hlut borgarinnariútsvarstekjutapisveitarfélaga vegna greiðsluséreignarsparnaðar inn 

á húsnæ ðislán og húsnæ ðissparnað.

Loks ber að athuga að tekjurnar sem gert er ráð fyrir að Reykjavikurborg fái úr Jöfnunarsjóði vegna bankaskatts eru ekki 

nægar til að fjármagna vænt útsvarstekjutap borgarinnar. Séaftur miðað við mat úrgreinargerð meðfrumvarpi tii laga um 

séreignarsparnað verður enn ófjármagnað tap af aðgerðunum sem nemur 2,2-3,4 m illjörðum  a verðlagi ársins 2014,

la u n a v ís its la  á  landsvisu 2015 2 0 1 6 2 0 1 7 201 8 2 0 1 9 2 0 2 0 202 1 202 2

friiinvörp á iarevtiiegu verðíagi 6 .1 % • 4,7% i , 4,3% 4.3% ; 3  i

Eí n ka rva ysl ud riíl nn ha gvö x to; 6 . 1% 3,0% 3.0% 5.0.V 5 .0 % 4,5%

Stöðugur hag'/Öxtur c, S.5% 5,5% 5,0% 5,0% J,79í 4 .7 % 4,7%

H eilda rv in nu stun d ir i Reykjavik 201 5 2 0 1 6 2017 201 8 201 9 2 0 2 0 202 1 202 2

Frumvarp á brevtilegu verðiag' 1 .6 % 0.9% 0.5% 0,3% 0.3% 0.7% 0,7% 0.?%

Einksnevsludnnnn hsgvóxtur 1,6% 2.5% -1,5% rJ . 0 ‘>S 0,0% 0,5% 0,5%

S*o-3\jgurhagvox:ur i .5 % 2 ,0 % 1.5% 1,3% ;,c% 0.8% 0.3-X 0 ,'
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FASTEIGNASKATTAR 2015

Álagningahlutföll fasteignagjalda 201S
(buða r 

húsnæði

Atvinnu

hú?næði

Opi nbert 

húsnæði

F a s te ig n a ska tts r 0,20% 1,65% 1,32%

Lóda rle iga 0 20% 1% 1%

Áæ tlanir um tekjur Aðalsjððs vegna fasteignaskatta og lóðarleigu gera ráð 

fyrir óbreyttum álagningarhlutföllum  m illi ára.

Við framkvæmd fasteignamats fyrir árið 2015 breytti Þjóðskrá íslands 

matsaðferð á hluta af atvinnuhúsnæðí landsins, nánar tiltekið skrifstofu - og 

verslunarhúsnæði ásam t léttum iðnaðareignum. Endurmatið nær til tæpiega 

13.000 eigna um allt land og eru verðmæti eigna metin með tekjuaðferð þar sem leigulíkani er stillt upp og notast er við 

upplýsingar úr leigusamningum ásamt upplýsingum um eiginleika elgna og forsendum um ávöxtunarkröfu til að áætla 

gangverðið. Breytingará matsaðferðum næ rtil um 80% af atvinnuhúsnæði iReykjaviksem  hækka umtalsvert á m illi ára enað 

öðru óbreyttu myndu fasteignagjöld hækka um 15% á m illi ára. Samkvæmt upplýsingum Sambands islenskra sveitarfélaga 

verða sett bráðablrgðalög um tekjustofna sveitarfélaga sbr. lögum 5/1995 tii að milda útgjaldahæ kkanirfyrirtæ kja vegna 

matsbreytlnga. Fyrirárið 2015  verður mat 201 4 1átið giIda að 70%hluta en mat 2015 að 30% hluta. Fyrirárið  2016 verður mat 

2016 látið gilda að 70% hluta en mat 2015 látið gilda 30%. í kjölfarið gera áæ tlanir ráð fyrir að án magnbreytinga muni 

fasteignagjöld af atvinnuhúsnæði hækka um 4,5%, 9% á ibúðarhúsnæði og 4,2% af opinberu húsnæði á m illi ára.

Þegar tekið hefur verið tt11it til m illiviðskipta 

Aðalsjóðs og Eignasjóðs, þ.e. greiðslna 

fasteignaskatta og lóðarleigu vegna fasteigna A- 

hluta, þá eru áæ tlaðar nettó tekjur A-hluta af 

fasteignagjöldum og lóðarleigu um 13.305 mkr.

Nettá aukningm .v. áætlun 2014 nemur 707 m krað teknu tilhti til áætiaðra magnbreytinga.

Álagning fasteigna gjalda á milli ára ( mkr)
Álagning Atvlnnuhúsn. íbúðarh úsn. Opinbea húsn. Samtals

2014 8.509 3.322 2.177 14.009

2015 9.779 3.619 2.269 15.667

2015 n t .  i n n g M p u m 8890 14.778

2015 m. magni;reytingum 8.979 3.648 2.190 14.817

FASTEIGNASKATTAR 2016-2022

Uppsöfnuð magndukning fasteigna i 
Raykjavilt

Suguleg íbúðaþróun og aætluð uppbygging 
i Reykiavik 2014-2024

Þróun fasteignagjalda og lóðarleigu 
201S-2024

Á tím abilinu 2008-2014 fjölgaði 

ibúðafermetrum i Reykjavík samkvæmt 

álagningaskrá einungis um 2% eða um 

0,4% að jafnaði, atvinnuhúsnæði um 

1,2% og opinberu húsnæði um 1,4% að 

jafnaði a ári. Áætluð magnaukning á 

atvinnu- og opinberu húsnæði næsta 

áratuginn er i ágætu samræmi við 

uppbyggingu á undanförnum sexárum .

Hins vegar er gert rað fyrir mun meiri 

uppbyggingu á íbuðarhúsnæði næsta 

áratuginn i samanburði við sögulega 

framboðsaukningu i Reykjavik eða um 1,4% að jafnaði á m illi ára, áæ tlað i 

fermetrafjölda. í forsendum áætlana og sviðsm yndar um stöðugan hagvöxt varðandi 

magnaukningu fasteignagjalda og lóðarleigu er gert ráð fyrir að ibúðum geti fjólgað 

að jafnaði um 836 á ári næsta áratuginn samkvæmt mati USK um mögulegan fjölda 

fullgerðra íbúða i Reykjavík. Samkvæmt mati USK. má gera ráð fyrir töluvert meiri 

uppbyggingu á ibúðarhúsnæði frá og með árinu 2017 og all nokkuð um fram árlega 

meðalþörf sam kvæ m taðalskipulagi. Aukinn kraftur i ibúðarbyggingum á næstu árum 

er til að mæta þeirri eftirspurn sem safnaðist upp á árunum efti r hrun, þegar bygging 

íbúðarhúsnæðis var í sögulegu lágm arki. Þegar eingöngu er litið til skipulagslegra

2D » >01« JC Iá  2313 X W  2022

þátta þá er enn hraðari uppbygging á (búðarhúsnæði möguleg.
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I aætlunum og sviðsmyndum er gert ráð fyrir matsverðinu 300 þúsund kr. á fermetra í auknu íbúðaframboði á verðlagi 2015 

sem fylg irsíðan verðlagi i samræmi við áðurgreindarverðlagsforsendur ibúðarhúsnæðis Matsverð á nýju atvinnuhúsnæði er 

áætlað 270 þúsund kr, á fermetra á verðlagi 2015 og gert er ráð fyrir að verðlagatvinnuhusnæ ðis þroist i samræmi við 80% af 

verðlagsforsendum íbúðarhúsnæ ðis. Verðlagsþróun á opinberu húsnæði tekur breytingum i samræmi við 40% af 

verðlagsforsendum ibuðarhúsnæðis sem er í samræmi við þróunina 2013 .1 írumvarpi ogsviðsm ynd um stöðugan hagvöxt þá 

eru forsendur um magnbreytingar i samræmi við áæ tlanir USK. í verri sviðsmyndinni er gert ráð fyrir að uppbygging dragist 

saman um helming frá 2017 og útspátím abilið.

BREYTING A LIFEYRISSKULDBINDINGU

Breyting lífeyrisskuldbindingar 
r fjárhagsáætlun (mkr)

áflOO I

Bréyting á áfa llinn i nettó líféyriSskuldbindingu A-hluta vegna Lífeyrissjóðs 

starfsmanna Reykjavíkurborgar (lokaður sjóður) er færð til tekna eða gjalda I 

reks.tri A-hluta. Þættir sem hafá áh rif á m atá brúttóskuldbindingunni eru m.a. 

launaþróun opiriberra starfsm anna,inn-ogútgreiðslur vegna sjóðfelaga á árinu 

ogviðm iðum  dánar-,giftingar- barneigna-ogörorkulíkursjóðfélaga sembreytt 

er reglulega.

Á móti brúttó skuldbindingunpi eru færðar eignir lifeyrissjóðsins og mynda 

skuldabréf sem ríkissjóður er: utgefandi a og notaði sem greiðsly fyrir hlut 

borgarinnar i Landsvirkjun me|inhluta þeirra. t>essi skuldabréf bera vexti sem 

fylgja 6 mánaða meðaltall af ávöxtunarkröfu HfF34-skuldabréfaflokksins á

markaði og þegar Iífeyrissku!dtjitiding ergerð upp á hverju ári er virði bréfanna

metið út frá stöðu m eðalávöxtúnarkröfunnar á þeim tima. Efti r þvi sem HFF34-

krafan er hærri verða Landsvirkjunarbréfin verðmætari og þar með nettó skuldbinding borgarsjóðs minni.

Mikil óvissa er um breytingu Iífeyrisskuldbindingar m illi ára. Meðal stærstu þátta sem hafa áhrif á skuldbindinguna eru

launaþróun opinberra starfsmanna, verðlagsþróun og avöxtunarkrafa HFF34-skuldabréfaflokksins, sem hefur verið mjög

breytileg a llt  frá útgáfudegi flokksins. Unnið er að þvi með starfsmönnum Ii'feyrissjóðsins að dýpka greiningu a þróun nettó 

skuldbindingarinnar til lengri tíma litið. I áætlunum 2015-2022 er notast við svipaða aðferðafræði og undanfarið til að meta 

breytingu nettó skuldbindingar i rekstri og efnahag, þar sem tekið er mið af spá um þróun almennu launavísitölunnar.

? n i i  7n i>  ‘jWlg 71)19 W )  *77.i

FJARHAGSAÐSTOÐ 2015 (BUNDINN LIÐUR)

Undanfarin ár hefur umfang fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg aukist verulega og útlit er fyrir að svo verði áfram a árinu 

2015 vegna tillögu i frumvarpi til fjárlaga þess efnis að tímabiI atvinnuleysiisbóta verði stytt úr 36 mánuðum i 30 mánuði, 

Við mat á auknum útgjöldum borgarinnar vegna fyrirhugaðrar styttingar bótatimabils eru notaðar upplýsingar um Reyk- 

víkinga á atvinnuleysisskrá ijú lí2 0 1 4 o gte k ið  mið afaðferð V innum álastofnunarviðaðáæ tla kostnaðarlækkun Atvinnuleysis- 

tryggingasjóðs vegna styttingarinnar ifjárlagafrum varpi. í áætlanagerð undanfarin ár hefur Reykjavíkurborg gert ráð fyrir að 

45% Reykvikinga sem klára rétt til atvinnuleysisbóta fái framfærslustyrk, þar sem margir eiga ekki rétt á fram fæ rslustyrk m.a. 

vegna tekjutengingar við maka. Mikil óvissa er um þetta hlutfall þar sem ekki hefur fengist leyfi til að keyra saman 

gagnagrunna Vinnum álastofnunarog Reykjavíkurborgar og fá þannigupplýsihgar um hvemig hlutfallið hefur þróast sögulega.

I töflunni til vinstri eru sýnd metin áhrif af styttingu bótatímabils á útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar 

2015 m iðað við gefna forsendu um meðalfjárhæð pr. einstakling og ólíkar forsendur um hlutfall 

einstaklinga sem fær framfæ rslustyrk (45% eða 100%) og meðalfjölda mánaða sem þeir nýta sér 

framfæ rslu á ársgrundvelli (8 mán. eða 12 mán.). Dreifing talnanna gefur hugmynd um óvissuna sem

fylgir matinu.

Ef frá eru talin áhrif af styttingu tímabils atvinnuleysisbóta er gert ráðfyrir að fjö ld i greiðslna vegna framfæ rslustyrkja standi i 

stað m illi 2014 og 2015. Gert er ráð fyrir að meðalfjárhæð framfæ rslustyrks verði 128.500 kr., i samræmi við reynslu fyrstu 

mánaða ársin s2014 ,að  viðbættum 3,4% verðbótum i samræmi við forsendur fjárhagsáæ tlunar um verðlagsþróun m illi 2014

m.kr. 8 mán. 12 mán.

45% m m 220

100% | 320 480
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SAMANBURÐUR VIÐ ÖNNUR SVEITARFÉLÖG

Vöxtur velferðarútgjalda á árunum eftir efnahagshrun hefur verið 

hlutfallslega meiri ( Reykjavlk en öðrum sveitarfélögum. Borgin greiðir 

töluvert hærra hlutfall af fjárhagsaðstoð og húsaleigubötum, bæðl í 

samanburði við nágrannarsveitarfélög og landið í heild, en sem nemur 

hlutdeild borgarinnar í útsvarsstofni sveitarfélaga. Sérstaklega er vert að 

nefna að borgin greiðír milti 60% og 70% af samanlögðum útgjöldum 

sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar og sérstakra húsaleigubóta meðan 

hlutdeild borgarinnar í útsvarsstofni sveitarfélaga hefur verið kringum 38% 

undanfarin ár. Hluti skýringarinnar er að sveitarfélög hafa svigrúm til að 

setja sér eigin reglur um fjárhagsaðstoð og sérstakar húsaleigubætur og 

þannig skapast töluverður munur á rétti einstaklinga eftir sveitarfélagi 

lögheim iiis Þróun undanfarinna ára ka llar á að aðstoð svéitarfélaganna á 

þessum sviðum verði sam stilltariogað aðstöðumunur þeirra verði jafnaður 

með úthlutun framlaga til sveitarfélaga sem hafa hlutfallslega mesta þjónustuþörf, eins og þegar er gert i öðrum 

málaflokkum.

Hlutdeild Reykjavíkurborgar í greiðslu
fjárhagsaðstoóar og húsaleigubóta

'WM
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FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD A-HLUTA

Árið 2015 er gert ráð fyrir 4,6% ávöxtun á lausafé A-hluta eða 3,7% að teknu tilliti til fjárm agnstekjuskatts. Skv. áætlun til 

2022 er miðað við að sjóðsstaða A-hluta verði ekki lægri en 6 m illjarðar á föstu verðlagi.

Gert er ráð fyrir að tekin verði ný lán i formi innlendra skuldabréfa að fjárhæð 2,0 m illjarðar að m arkaðsvirði vegna 

framkvæmda ársins 2015.Gerter ráðfyrir samtals 7 ,2m illjörðum inýja Ián töku árin 2016-2019á breytilegu verðlagi og engri 

lántöku eftir það. Þróun skuldbindinga Reykjavíkurborgar vegna leigusamninga samkvæmt nýjum reikningsskilaaðferðum  

verða á bilinu 12,3-9 m illjarðar á tim abilinu 2015-2022 enda er ekki gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg auki skuldbindingar i 

efnahag með fjölgun langtímaleigusamninga. Á verðtryggðu eignahliðinni eru eigendalán til Orkuveitu Reykjavikur á 3,9% 

vöxtum til 15 ára. Vaxtagreiðslur eru þegar hafnar en afborganir hefjastárið  2016.

VIÐAUKI: METIN ÁHRIF LAGA UM SKATTFRJÁLSA RÁÐSTÖFUN SÉREIGNAR- 

SPARNAÐAR Á ÚTSVARSTEKJUR

Þann 16. maí 2014 voru samþykkt lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæ ðislána og 

húsnæ ðissparnaðar. Þessi lögfela ísér breytingar á lögum um lifeyrissjóði þannig að á þriggja ára tim abili frá 1. jú li 2014 er 

launþegum heim iltað ráðstafa a llta f  4% af launum Iformi séreignariðgjalda og 2% mótframlagi launagreiðanda til greiðslu 

inn á höfuðstól fasteignaláns eða til öflunar ibúðarhúsnæðis til eigin nota, þó að hámarki 500 þ.kr. fyrir einstakling og 750 

þ.kr. fyrir hjónog samskattaða a ársgrundvelli.Einnig var lögum um tekjuskatt breytt þa nnig að gefinn er eftir tekjuskattur og 

útsvar af þeim fjármunum sem ráðstafað er með framangreindum hætti.

Lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað valda Reykjavikurborg útsvarstekjutapi bæði næstu árin og áratugi. í greinargerð með 

tilsvarandi frumvarpi til laga (þingskjal 836 -  484. mál) er brúttó tekjutap sveitarfélaga metið á bilinu 9-12 milljarðar á 

verðlagi ársins 2014'’ “, þar sem ekki er gert ráð fyrir áhrifum af ávöxtun séreignarsjóða. Miðað við 38% hlutdeild 

Reykjavikurborgar i útsvarsstofni sveitarfélaga er brúttó tekjutap Reykjavikurborgar þannig metið á um 3,4-4,6 milljarða á 

verðlagi ársins 2014. Þetta kostnaðarm atm iðaðisthins vegarvið að hámarksráðstöfun hjóna og samskattaðra skv. úrræðinu 

yrði 500 þ.kr. á ársgrundvelli eins og upphaflega var gert ráð fyrir i frumvarpinu. Skv. mati Reykjavíkurborgar gæti þessi

17



breyting aukið tekjutap borgarinnar i 4,0-5,4 milljarða á verðlagi ársins 2014. Taka ber fram að þessu mati fylgir mikil óvissa, 

enda er matið mjög háð forsendum um fjölda launþega sem nýta sér úrræðið.

i umræðu um áhrif fyrrnefndra laga um séreignarsparnað hefur gætt nokkurs m isskilnings um hvernig tekjutap

verið haldið fram að tekiutapið dreifist á marga 

essari framsetningu er að skattfrelsið sem felst í 

orðið. í fyrsta lagi verður að nafa i huga að áriö

Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga fellur til næstu árin. Pví hefur 

áratugi og þess vegna verði áhrifin á hvert og eitt ár lítil. Það sem glatast i þ€ 

úrræðinu veitir mikinn hvata til meiri séreignarsparnaðar en annars hefði 

2011, þegar síðast var heimilt að draga 4% frá launum vegna séreignar, var m eðalsparnaðarhlutfall þeirra sem spöruðu í 

séreign um 3%*: . Því er Ijóst að verulegur hluti launþega sparaði 2% i séreign þegar hámarkið var síðast 4%. Nú hafa þessir 

sömu launþegar mikinn hvata til aðauka sparnaðinn i 4% til að nýta skattfrelsið að fullu og tekjutap borgarinnar vegna þess 

verður á tímabilinu 2014-2017 en ekki næstu áratugum, enda er hér um að ræða aukinn skattfrádrátt árin 2014-2017 sem 

hefði ekki orðið ef ekki væri fyrir skattfrelsið. í öðru lagi má gera ráð fyrir að ?kattfrelsið valdi nýliðun iséreignarsparnaði sem 

aftur veldur tekjutapi sem fellur til árin 2014-2017, enda hefðu þessir einstaklingar ekki dregið frá skatti vegna séreignar ef 

ekki væri fyrir skattfrelsið og því greitt útsvar af fjárhæ ðinni árin 2014-2017. Af framangreindu séstað áhrifin af lögum nr. 

40/2014 um séreignarsparnað geta orðið sérstaklega mikil árin 2014-2017, meðan skattfrádráttur vegna aðgerðanna fer 

fram, en hlutfallslega minni eftirþað.

Tekið er undir þetta sjónarm ið í fyrrnefndrl greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/2014. Þar kemur fram að metin áhrif á 

brúttó útsvarstekjursveitarfélaga árin 2014-2017 séu 1,1 m illjarður á ársgrundvelli á verðlagi ársins 2014, sem sam svarar 

rúmlega 400 m.kr. fyrir Reykjavikurborg. Heildaráhrifin yfir þriggja ára tim abilið frá miðju ari 2014 eru þvi metin á um 1,3 

milljarða fyrir borgina, sem nemur rúmlega fjórðungi af metnu heildartekjutapi.

Vert er að ítreka að a lla rtö lu r semhér hafa verið settar fram eigá ser stoð i greinargerð með frumvarpi tll laga nr. 40/2014 og 

þvi er enginn ágreiningur v iðfjárm ála-ogefnahagsráðherra um áhrif laganna á útsvarstekjur borgarinnarog að áhrifin á árin 

2014-20.17 séu metin töluvertmeiri en á áratugina eftir það.
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