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Samantekt og áherslur bæjaryfirvalda Sandgerðisbæjar 

Staða sveitarfélagsins:

Á árinu 2012 var gerð fjárhagsáæ tlun til 10 ára með það að markmiði að standast á tímabilinu 

ákvæði sveitarstjórnarlaga um jafnvæ gi í rekstri og skuldaviðm ið. Eins og staðan er nú mun 

nást rekstrarjafnvægi á árinu 2017 og áætlað er að skuldahlutfall verði komið niður fyrir 150% 

árið 2018. Þetta er nokkru fyrr en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir.

Frá árinu 2008 hefur íbúum fækkað um 9% og eru nú tæplega 1600. Atvinnuleysi hefur

minnkað um stalsvert á undanförnum árum. Skráð atvinnuleysi í bænum fyrstu 8 mánuði ársins 

var 6,6% en á sama tíma var landsmeðaltal 3,1%. Einstaklingum  sem njóta fjárhagsaðstoðar til 

fram fæ rslu hefur fækkað. Fyrstu 8 mánuði þessa árs voru að meðaltali 10 manns sem nutu 

fjárhagsaðstoðar en á sama tíma í fyrra voru það 16 manns.

Sam bandi íslenskra sveitarfélaga hefur bent á að „þörf sé á að lögfesta ákvæði um skyldu

opinberra stofnana, einkum TR og VMST, til að ráðstafa örorkugreiðslum  eða 

atvinnuleysisbótum  til viðkom andi sveitarfélags í þeim tilvikum  þegar umsækjandi um bætur 

hefur notið tím abundinnar fjárhagsaðstoðar á meðan umsókn er í vinnslu hjá þessum

Stofnunum." (http://www.sam band.is/m edia/thionusta-vid-fatlada/Yfirlit-um -gra-svaedi-i-verkaskiptinRU-m illi-rikis-og-svf- 

a-svidi-velferdarthionustu.pdf)

1) Tekjustofnar sveitarfélaga:

Fram kemur í fjárlagafrum varpinu að rekstrarafkoma sveitarfélaga fer versnandi milli ára. 

Útgjöld sveitarfélaga hafa hækkað mikið að undanförnu ekki síst vegna launahækkana. 

Tekjurnar hafa ekki aukist að sama skapi og því versnar afkom an. Tryggingagjald hefur lækkað 

lítið þrátt fyrir að atvinnuleysi hafi minnkað umtalsvert. Nú er tryggingagjaldið 7,49% en 

frum varpið gerir ráð fyrir 7,34% á árinu 2016. Annað hvort þyrfti að lækka tryggingagjaldið enn 

frekar eða sveitarfélögin fengju einhvern hluta þess til baka.

Mikil þörf er víða og þar á meðal í Sandgerði á uppbyggingu innviða vegna fjölgunar 

ferðamanna. Meginhuti þeirra tekna sem til verða vegna fjö lgunar ferðam anna fer í ríkissjóð 

en einungis lítill hluti til sveitarfélaganna þrátt fyrir að mikill kostnaður falli til hjá 

sveitarfélögunum .

Við viljum benda á að endurskoða þyrfti fjárm álareglur sveitarfélaga í sveitarstjórnarlögum  nr. 

138/2011 og líta ætti á önnur viðm ið, eins og hæfi sveitarfélaga til þess að borga af skuldum, 

þegar skuldastaða sveitarfélaga er metin. Sandgerðisbæ r var um tíma skuldsettasta 

sveitarfélag landsins en ef horft er til greiðslugetu bæ jarfélagsins er hún betri en margra 

annarra. í riti Sam bands íslenskra sveitarfélaga útgefnu í septem ber sl. sem ber yfirskriftina
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„Notaðu lykiltölur við stjórnun" er greint hversu auðvelt sveitarfélög eiga með að borga af 

skuldbindingum A-hluta bæjarsjóðs með því að horfa til hlutfalls langtímaskulda og veltufjár 

frá rekstri. Þar kemur m.a. í Ijós að það tæki Sandgerðisbæ 10 ár að greiða sínar skuldir en það 

tæki 20 önnur sveitarfélög lengri tíma að greiðal sínar skuldir.

Aðgerðir: Nauðsynlegt er að sveitarfélögin fá hlutdeild í fleiri tekjustofnum. Lækka þyrfti 

tryggingagjald eða endurgreiða sveitarfélögunum hluta þess.

Brýnt er að sveitarfélögin fái aukna hlutdeild í tekjum vegna fjölgunar ferðamanna til að standa 

straum að uppbyggingu innviða sem af fjölguninni hlýst.

Við teljum að rétt sé að endurskoða þau viðmið sem stuðst er við í fjárm álareglum  um 

skuldsetningu sveitarfélaga og þá rétt að líta til hæfi sveitarfélaga til að greiða af skuldum.

2) Húsnæðismál:
Á síðasta fundi með fjárlaganefnd lýstum við yfir þungum áhyggjum af stöðu húsnæðismála í 

bæjarfélaginu. Enn á íbúðalánasjóður 15% íbúðahúsnæðis í bænum eða 84 eignir og 

fyrirsjáanlegt er að sjóðurinn muni eignast fleiri fasteignir. Þessi staða hefur margvísleg 

neikvæð áhrif á samfélagið. Við blasir fjöldi auðra íbúða og eigna sem ekki hefur verið viðhaldið 

og eru farnar að láta verulega á sjá.

Að frumkvæði bæjaryfirvalda var stofnaður vinnuhópur með fulltrúum bæjarins, 

íbúðalánasjóðs og Velferðarráðuneytisins. Starf nefndarinnar hefur gengið ágætlega og má 

búast við að hún sendi frá sér skýrslu með tillögum og niðurstöðum fyrir lok nóvember. Ekki 

er ólíklegt að ætla að verði væntanlegum tillögum hópsins fylgt eftir muni það þýða útgjöld 

bæði fyrir Sandgerðisbæ og ríkissjóð.

Aðgerðir:

Bundnar eru vonir við að tillögur vinnuhóps um húsnæðismál í Sandgerði verði vel tekið af 

yfirvöldum.

3) Málefni fólks með fötlun:

Yfirfærslan á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga hefur að mörgu leyti gengið vel. 

Mikilvægt er þó að kostnaður vegna sérstakra úrræða eins og hæfingar og skam m tím avistunar 

séu hluti af áætlaðri útgjaldaþörf við útreikninga Jöfnunarsjóðs á framlögum til sveitarfélaga. 

Þá er mikilvægt að sveitarfélögum sé kleift að byggja upp búsetuúrræði á sínum svæðum. Ljóst 

ert.d. að í Sandgerði er þörf fyrir sérstaka búsetu amk. þriggja fatlaðara einstaklinga. Ekki hefur 

enn reynst unnt að mæta þortum þeirra m.a. vegna þess aö bæjarteiaginu er oheim ilt aö auka 

við lántökur og viðræður við Brynju hússjóð og Þroskahjálp um byggingu íbúða í bænum hafa 

ekki leitt til jákvæ ðrar niðurstöðu.

Aðgerðir:

Skoða þarf með hvaða hætti er hægt að auðvelda sveitarfélögum að standa undir skyldum 

sínum við að mæta húsnæðissþörf fólks með fötlun.
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4) Sandgerðishöfn:

Sandgerðishöfn er undirstaða atvinnulífs í bænum. í Svæ ðisskipulagi Suðurnesja eru tvær 

skilgreindar fiskiskipahafnir, Sandgerðishöfn og Grindavíkurhöfn. Ekki er gert ráð fyrir nýjum 

höfnum í skipulaginu sem gildir til ársins 2024. Staða hafnarinnar í Sandgerði er þung vegna 

m ikillar skuldsetningar og vöntunar á fjármagni til brýnna og kostnaðarsamra 

viðhaldsverkefna. Rekstrartekjur hafnarinnar standa undir almennum rekstri en ekki undir 

afborgunum  lána og fyrirsjáanlegt er 20 mkr. rekstrartap vegna þessa á næsta og næstu árum. 

Allra leiða hefur verið leitað til að hagræða og auka starfsemina sem frekast er kostur.

í m innisblaði hafnasviðs Vegagerðarinnar fyrr á þessu ári um ástand Suðurbryggju 

Sandgerðishafnar kemur fram að víða hafa myndast göt á stálþilið vegna tæ ringar og að 

burðargetan sé mjög skert eða aðeins 20% af upprunalegum styrk þilsins. Takam arka hefur 

þurft þungaumferð um bryggjuna. Brýn þörf er á að allar bryggjurnar séu nothæ far enda 

Sandgerðishöfn meðal þeirra hafna þar sem flestar landanir eru á ári hverju. Komi til lokunar á 

bryggjunni mun það þýða minnkandi tekjur fyrir höfnina enda er Suðurbryggjan aðal 

löndurnarbryggja hafnarinnar. Gert er ráð fyrir framlögum af sam gönguáætlun árið 2018 til 

viðgerðar á höfninni en þau fram lög nægja fyrir kostnaði til viðgerðar á innan við helmingi 

bryggjunnar. Samgönguáætlun gerir ráð fyrir 590 mkr. í hafnabótasjóð árið 2016 en 

fjárlagafrum varpið gerir ráð fyrir 212 mkr. Ljóst er sam kvæm t þessu að enn frekari tafir verða 

á nauðsynlegu viðhaldi hafna.

Aðgerðir: Við hvetjum til þess að fjárveitingar í fjárlagafrum varpi til verkefna á sviði hafnamála 

verði auknar.

5) Vegagerð- Þriðji áfangi Strandgötu/Garðskagavegar:

Á fundum fulltrúa Sandgerðisbæ jar með Vegagerðinni hefur m.a. verið rætt um nauðsyn þess 

að Ijúka þriðja áfanga gatnagerðar Strandgötu og Garðskagavegar. Framkvæmdin sem er á 

ábyrgð Vegagerðarinnar og hefur enn ekki verið komið á Sam gönguáæ tlun þrátt fyrir óskir 

bæ jaryfirvalda þar um og mat Vegagerðarstarfsm anna á nauðsyn fram kvæ m darinnar. Miklir 

þungaflutningar eru um veginn og er löngu orðið mjög aðkallandi að laga veginn sem er 

þröngur og ójafn svo hann standist kröfur nútímans.

Aðgerðir: Við óskum eindregið eftir að fjárveiting verði veitt til lokaáfanga Strandgötu og 

Garðskagavegar.

6) Rannsóknarstöðin Bio-lce: lífeyrisskuldbindingar

Frá árinu 1992 til ársins 2013 var starfrækt í Sandgerðisbæ  Rannsóknarstöð botndýra undir 

heitinu Biolce. Þetta var eitt af átaksverkefnum  sem komið var á fyrir tilstuðlan stjórnvalda 

vegna mikils atvinnuleysis. Verkefnið var á vegum Um hverfisráðuneytis og skilgreint sem 

sam starfsverkefni Sandgerðisbæ jar, Náttúrufræ ðistofnunar, Háskóla íslands og 

Hafrannsóknarstofnunar. Verkefnið snérist um að kanna hvaða dýrartegundir eru á sjávarbotni 

við efnahagslögsögu landsins og rannsaka þær. Við rannsóknarstöðina hér í Sandgerði störfuðu 

þegar mest var 11 konur. Sam komulag var milli aðila um að starfsm ennirnir væru á launaskrá
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hjá Sandgerðisbæ og að bærinn stæði straum af kostnaði við eitt stöðugildi, kostnaður vegna 

annarra starfsmanna var greiddur af framlögum til verkefnisins. Það láðist að taka 

lífeyrisskuldbindingar með í uppgjör vegna launakostnaðar starfsmanna. Þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir Sandgerðisbæ jar til þess að fá aðila verkefnisins til að fallast á ábyrgð sína í málinu 

hefur það ekki tekist. Þannig situr bæjarfélagið nú uppi með lífeyrisskuldbindingar sem námu í 

árslok 2014 55mkr. Þar af má ætla að 6 mkr. séu á ábyrgð bæjarfélagsins vegna eins 

starfsmanns.

Aðgerðir: Við óskum eftir stuðningi fulltrúa í fjárlaganefnd við leiðréttingu

lífeyrisskuldbindinga starfsmanna Biolce þannig að sanngirni sé gætt og Sandgerðisbæ r leystur 

undan lífeyrisskuldbindingum um  sem óréttm ætt er að bæjarfélagið beri ábyrgð á.

7) Dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum : lífeyrisskuldbindingar

Sveitarfélögin Garður, Vogar, Sandgerðisbæ r og Reykjanesbær hafa um árbil rekið saman 

Dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum . Undir starfsemina heyra hjúkrunarheimilin Garðvangur 

sem lokað var á síðasta ári og Hlévangur. Sveitarfélaögin bera eins og staðan er nú ábyrgð á 

lífeyrisskuldbindingum vegna starfsem innar. í lok árs 2013 námu lífeyrisskuldbindingarnar 

tæpum 750 mkr.

Viðurkennt hefur verið af hálfu ríkisins að inni í daggjaldagreiðslum  falli ekki greiðslur vegna 

lífeyrisskuldbindinga. Ríkið hefur þegar samið við einkareknar stofnanir um lausn þessara mála 

og til hefur staðið að það sama yrði gert gagnvart sveitarfélögunum en litlu miðar í málunum.

Aðgerðir: Bæjaryfirvöld í Sandgerði og hin sveitarfélögin sem aðild eiga að Dvalarheimili 

aldraðra á Suðurnesjum hvetja eindregið til þess að ríkið og Samband íslenskra sveitarfélaga 

taki upp viðræ ður um leiðréttingar á lífeyrisskuldbindingum sveitarfélaganna vegna 

hjúkrunarheimila eins og gert var við einkareknar stofnanir fyrir um 2 árum.

8) Fjölbrautarskóli Suðurnesja:
Skólayfirvöld Fjölbrautarskóla Suðurnesja hafa um nokkurt skeið haft hug á að byggja við 

félagsrými skólans en fjármagn hefur skort til verksins. Salur skólans, sem jafnfram t er 

matsalur nemenda, rúmar um 350 manns í sæti og er eina svæðið sem nemendur hafa til að 

setjast niður í frímínútum og/eða í eyðum í stundatöflu sinni. Nemendur skólans eru nú um 

1000 .
Búið var að teikna og útfæra árið 2008 hvernig hægt væri að stækka matsalinn til að hann 

rúmaði þann nemendatjölda sem þá var um 12UU. Með tækkun nemenda i argangi og 

styttingu stúdentsnám s (55% nemenda Fjölbrautaskóla Suðurnesja eru í bóklegu námi) í þrjú 

ár má gera ráð fyrir að nemendafjöldi FSS næstu árin verði um 900 nemendur ef ekki verður 

fjölgun íbúa á svæðinu á ný. Fyrir liggur kostnaðaráætlun og er áætlaður heildarkostnaður við 

302mj stækkun 96 mkr. með vsk.

Fyrir liggur einnig erindi frá Fjölbrautarskóla Suðurnesja til sveitarfélaganna á svæðinu um að 

leggja verkefninu lið og búast má við að sveitarfélögin leggi til 40% af kostnaði samþykki ríkið 

sína 60% hlutdeild í kostnaði vegna stækkunar.
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Skólinn fagnar 40 ára afmæli á næsta ári og er það von okkar að stækkunin geti orðið að 

veruleika á þessum tímamótum.

Aðgerðir:

Óskað er eftir framlögum af fjárlögum 2016 fyrir 60% (57,6 mkr.) af áætluðum kostnaði vegna 

stæ kkunar á sal/matsal Fjölbrautarskóla Suðurnesja sem hannaður er fyrir 350 manns en 

nem endureru nú um 1000.

Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri
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