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Efni: Umsögn um frv um forsendur fjárlaga 2016.

Frá og með 1. janúar 2016 mun aðkeyptur akstur almenningssamgangnafyrirtækja bera 11% vsk. 

Strætó kaupir um það bil 45% af akstri á höfuðborgarsvæðinu af verktökum sem í öllum tilvikum eru 

fyrirtæki sem sinna almennum akstri í ferðaiðnaðinum. Jafnframt kaupir Strætó svo til allan akstur í 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks, skólaakstri fatlaðra barna og ferðaþjónustu aldraða af verktökum. Allur 

akstur í landsbyggðarakstri strætó er aðkeyptur af verktökum, ýmist einyrkjum sem og fyrirtækjum 

sem sinna ferðaiðnaðinum. Þeir samningar eru beint við hvert landshlutasamband í hverjum 

ársfjórðungi. Áhrif breytinga á vsk löggjöfinni fyrir Strætó og önnur landshlutasamtök sveitarfélaga sem 

kaupa akstur, er að kostnaður þeirra mun hækka að óbreyttu. Núgildandi aksturssamningar hafa 

mismunandi gildistíma, allt frá því að renna út í ágúst 2016 til loka árs 2019. Þeir samningar sem eru í 

gildi við verktaka um verð á aksturstund, munu þá hækka til verkkaupa (Strætó) og er óvissa uppi um 

hvort verkkaupa (Strætó) geti gert kröfu um breytt verð milli aðila, og þá um hvort innskattshlutfall 

sem verksala er heimilt að nota, ætti að koma til lækkunar á samningsverði til Strætó eða 

landshlutasamtaka. Upphæð aðkeypts aksturs er rúmir 4 milljarðar króna á ári, sem skiptist þannig að 

tæplega milljarður er í landsbyggðarstrætó, 1,3 milljarður í ferðaþjónustu fatlaðs fólks, skólaakstri og 

ferðaþjónustu aldraðr og rúmir 2 milljarðar króna í aðkeyptan akstur á höfuðborgarsvæðinu. Í 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks, skólaakstri og ferðaþjónustu aldraðra er einnig verið að kaupa akstur af 

leigubifreiðum fyrir um 100 milljónir króna á ári, sem skv. vsk lögum er undanþeginn vsk. Þetta mun 

flækja málin mjög fyrir þá sem sinna þeim akstri varðandi vsk uppgjör þeirra. Jafnframt er eitthvað um 

það að verktakar í ferðþjónustu fatlaðs fólks, skólaakstri og ferðþjónustu aldraða séu að nota 

sínar leigubifreiðar í akstrinum, þ.e. buðu í akstur í þessari þjónustu og gerir það allt uppgjör hjá þeim 

flókið. Áætlaður kostnaðarauki Strætó getur verið á numið allt að 400 milljónum ef vsk leggst allur á 

aðkeyptan akstur Strætó.

Þess ber einnig að geta að rekin er ferðaþjónusta blindra hjá Blindrafélaginu og er allur sá akstur með 

leigubifreiðum, upp kæmu þá sú staða að hluti af þjónustu við fatlað fólk bæri vsk en annað ekki.

Strætó er þessa dagana á lokametrunum að ganga frá samningi við verktaka um akstur á 

höfðuborgarsvæðinu, þeir samningar taka gildi í ágúst 2016 og er viðbúið að ef þetta er niðurstaðan 

með vsk að hagstæðara væri fyrir Strætó að sjá alfarið um aksturinn og mundi þá þessi breyting stuðla
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að því að auka við rekstur undir formerkjum „ríkis / sveitarfélaga" í stað þess að nýta krafta og 

hagkvæmni einkarekstrar.

Forsvarsmenn Strætó ítreka það sjónarmið sem reifað var fyrir nefndinni og einnig kemur fram í 

umsögn sambands íslenskra sveitarfélaga um forsendur fjárlaga dagsett 8. október s.l. um að allur 

akstur sem fellur undir almenningssamgöngur verði undanþegin eða að bætt sé við 2. mgr. 42. gr. laga 

nr. 50/1988 að undanþágan nái einnig til aksturs almenningssamgangna þ.m.t. ferðaþjónstu fatlaðs 

fólks, skólaakstri fatlaðra barna og ferðaþjónustu aldraðra.

Virðingarfyllst,

Jóhannes Rúnarsson 

Framkvæmdastjóri Strætó.


