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Á fundi bæjarráðs þ. 14.janúar sl. var eftirfarandi tekið fyrir:

Efni: Tekjustofnar sveitarfélaga, frumvarp til breytinga á lögum

Lögð fram samþykkt stjórnar SSH frá ll.janúar sl. vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1195, með síðari breytingum (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði.)

Bæjarráð Hafnarfjarðar tekur undir áskorun SSH.

Virðingarfyllst,

Haraldur Líndal Haraldsson 
Bæjarstjóri

Hjálagt:
Samþykkt stjórnar SSH frá ll.janúar sl.
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Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Samþykkt stjórnar SSH vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga nr 4/1995, með síðari breytingum ( sérstakt 
framlag úr Jöfnunarsjóði), gerð á stjórnarfundi SSH 11. janúar 2016.

„Stjórn sam taka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæ ðinu fagnar fram kom nu frum varpi og þeim 
áform um  sem þar er að finna til að bæta sveitarfélögunum  upp þann tekjum issi sem þau ella 
yrðu fyrir vegna þess skattleysis a f  séreignarsparnaði einstaklinga sem nýttur er í tengslum  við 
skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar.

í frum varpinu felast áform um einskiptisaðgerð til að bæta sveitarfélögunum  landsins upp það 
tekjutap sem þau ella yrðu fyrir vegna skattfrelsis ráðstöfunar séreignarsparnaðar einstaklinga 
í tengslum  við skuldaleiðréttingar ríkisstjórnarinnar. Þessir ljárm unir eru því ekki hugsaðir sem 
hluti a f  alm ennu ráðstöfunarfé Jöfunarsjóðs sveitarfélaga.

Það er mat stjórnar SSH að þær forsendur sem í frum varpinu er að finna um skiptingu áæ tlaðra 
fjármuna milli sveitarfélaga landsins séu rökréttar og sanngjarnar, þó svo að tiltekin rök hnígi 
til þess að m ögulegt tekjutap sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæ ðinu geti verið hlutfallslegra 
hærra en skiptihlutfall frum varpsins endurspeglar.

í Ijósi viðhorfa sem hafa kom ið fram við um fjöllun um skiptinguna frá einstaka sveitarstjórnum  
og sveitarstjórnarm önnum , þá telur stjórn SSH óhjákvæ m ilegt annað en að andm æ la 
kröfluglega öllum þeim hugm yndum  sem fram hafa verið settar um að fella þessar tilteknu 
sértekjur undir alm ennar úthlutunarreglur jöfnunarsjóðs m eð þeirri niðurstöðu að um 93 -  94%  
þessara sértekna færu til sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins. Fyrir slíku finnast engin rök, 
þar sem þessum tekjum  er æ tlað að bæta öllum  sveitarfélögum  landsins upp sérstakan 
tekjum issi vegna sérstakra aðgerða í tengslum  við skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar. 
Tekjutap sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er hlutfallslega síst m inna en sveitarfélaganna 
utan þess.

N áist ekki sátt um að beita þeirri skiptireglu sem sett er fram í frum varpinu, telur stjórn SSH 
óhjákvæ m ilegt að gerð verði sú breyting á fram kvæm d m áls að þessir fjárm unir fari ekki í 
gegnum jöfnunarsjóð, heldur verði fundin önnur leið til að tryggja dreifingu þeirra til 
sveitarfélaganna með þeim hætti sem lagt er upp með í fyrirliggjandi frum varpi.

Stjórn SSH tekur því undir þær um sagnir sem fram eru kom nar frá Sam bandi íslenskra 
sveitarfélaga frá 14. nóvem ber 2015 og 9. desem ber 2015 og skorar á hið háa A lþingi að veita 
þessu máli brautargengi með sam þykkt frum varpsins eins og það liggur nú fyrir.“

Þannig samþykkt á stjómarfundi SSH 11. janúar 2016

Páll Guðjónsson 
framkvæmdastjóri SSH.
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