
Kópavogsbær

Fjárlaganefnd Alþingis

Bæjarstjórn Kópavogs leggur áherslu á eftirtalin mál: 

1. Hjúkrunarheimili fyrir aidraða í Kópavogi

Félagsmálaráðuneytið úthlutaði til Kópavogsbæjar 88 hjúkrunarrýmum við Boðaþing 
í Kópavogi. Á fyrri hluta árs 2010 var tekinn í notkun fyrri áfangi sem telur 44 rými. 
Kópavogsbær byggði þjónustukjama sem var ætlaður fyrir starfsemina í fullri stærð. 
Bæjarfélagið hefur lagt áherslu á að staðið verði við þá áætlun að heíja undirbúning 
að byggingu seinni hluta ffamkvæmdarinnar, með þeim breytingum sem orðið hafa 
ffá upphaflegri fyrirætlan. í breyttu skipulagi á svæðinu er nú gert ráð fyrir að hægt sé 
að byggja fleiri íbúðir í húsinu.

2. Málefni fatlaðra

Mikið er talað um að nægt fé hafi ekki fylgt þegar máefhi fatlaðra voru færð ffá ríki til 
sveitarfélaga, sérstaklega þegar tekið er mið af auknum kröfum sem fram komu eftir 
yfirfærsluna. Gott dæmi um þetta er sambýlið Dimmuhvarfi sem var nýjasta eignin 
sem Kópavogsbær keypti af ríkinu við yfirfærsluna, en endurbætur þess húss að 
nýjum kröfum, hafa kostað um 100 m.kr.
Einnig hefur komið ffam, að við yfirfærsluna varð verulega aukið álag á aðra 
þjónustuþætti í málaflokknum. Sem dæmi má nefna að við flutning á sérstakri 
liðveislu ffá ríki til sveitarfélaga þá jókst álagið á félagslega liðveislu sem fyrir var. Á 
árinu 2010 var kostnaður Kópavogsbæjar við félagslega liðveislu 32,8 m.kr. en á árinu 
2015 var fjárhæðin komin í 84,1 m.kr. þrátt fyrir ýtrasta aðhald, en það þýðir um 
156% hækkun. Á sama tíma hækkaði vísitala neysluverðs um 18,9%. Frá árinu 2011 
(yfirfærsluárið) til 2014 hefur sérstaka liðveislan hækkað úr um 40,4 m.kr. í 81,1 
m.kr. eða rúm 100%. Á þetta er bent til að sýna ffam á mikilvægi þess að 
endurskoðun og leiðrétting á ffamlögum vegna yfirfærslu þessa málaflokks nái að 
klárast með eðlilegum hætti.

3. Uppgjör á skuld Vegagerðar ríkisins við Kópavogsbæ
a. Samningur var gerður við Vegagerðina 16. apríl 2008 um ffamkvæmdir við 

undirgöng undir Reykjanesbraut við Digranesveg, en um er að ræða 
framkvæmdir við þjóðveg. Samkvæmt samningnum var hlutur 
vegagerðarinnar í verkinu 320 milljónir. Kópavogsbær fjármagnaði 
framkvæmdina og lauk henni árið 2008, en Vegagerðin átti að endurgreiða 
sinn hlut þegar fjárveiting yrði ákveðin á vegaáætlun. Kópavogsbær taldi víst
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varðar grunnrannsóknir á vatnalífríki íslands. Hér er um samfélagslega ábyrgð að 
ræða enda er ljóst að þáttur hins opinbera í grunnrannsóknum og 
vöktunarverkefnum sem varða vatnavistffæði mun aukast verulega á allra næstu 
árum. Það er ósk bæjaryfirvalda að Náttúriffæðistofa Kópavogs fái lögformlega 
stöðu samanber lög 60/1992 um Náttúrufræðistofnun íslands og náttúruffæðistofur. 
Einnig er þess óskað, að þar til sú barátta skilar árangri, þá hljóti NK styrk ffá 
umhverfisráðuneytinu vegna rannsóknarþáttar safnsins sem nemi sambærilegum 
fjárhæðum og náttúruffæðistofur fá á fjárlögum 2015.

3. Myndlistarskóli Kópavogs

Myndlistarskóli Kópavogs hefur árlega hlotið styrk til starfsemi skólans er 
jafngildir styrk sambærilegs skóla á Akureyri þar sem skólinn er sá eini sinnar 
tegundar á höfuðborgarsvæðinu. Kópavogsbær leggur skólanum til árlegt ffamlag 
og er ffamlag ársins 2015 samkvæmt áætlun 18,1 m.kr. sem er fyrst og ffemst 
greiðsla á leigu til þriðja aðila.

Kópavogsbær óskar eftir því að ríkissjóður veiti Myndlistarskóla Kópavogs áffam 
sambærilegan styrk og skólinn hefur fengið á fjárlögum undanfarin ár.

Kópavpgsbær tekur heílshugar undir eftirfarandi áskoranir sveitarfélaga þar
sem skorað á ríkisstjóm íslands að beita sér fyrir nauðsynlegum breytingum á 
tekjustofiium sveitarfélaga til að tryggja að þeir séu í samræmi við þau verkefni sem 
sveitarfélögunum em falin.

Greinargerð:
í stefiiumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018 segir: „Sveitarfélögum 
skulu tryggðir nauðsynlegir tekjustofnar í samræmi við þau verkefni sem þeim em 
falin í stjómarskrá og lögum. Þeir skulu vera nægjanlega fjölþættir og sveigjanlegir í 
eðli sínu svo þeir geti staðið undir þeirri fjölbreyttu þjónustu sem íbúar þeirra kalla 
eftir.”
Við núverandi aðstæður er vart hægt að halda því ffam að tekjustoftiar sveitarfélaga 
standi undir þessum markmiðum. Ennffemur er ljóst að verði ekkert að gert mun 
rekstrarkostnaður sveitarfélaga hækka langt umfram tekjur þeirra á næstu mánuðum. 
Verði ekkert að gert munu sveitarfélög illa geta staðið undir hlutverki sínu og 
skyldum á næstu misserum.
í þessu samhengi er áréttað, að það er óeðlilegt að starfsemi sveitarfélaga myndi 
tekjustofh fyrir ríkið. Sveitarfélög vinna lang mest með gmnnþjónustu á sviðum sem 
með einum eða öðmm hætti tengjast velferðarmálum og því óeðlilegt að ríkið hafi 
sem tekjustofh. Það rýrir getu sveitarfélaga til að veita íbúum nauðsynlega þjónustu.
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Lýst er ánægu með að stimpílgjöld af skuldaskjölum hafi verði felld niður. Hins 
vegar skal bent á, að Sveitarfélög greiða ríkissjóði 1,6% stimpilgjald af 
kaupsamningum/afsölum. Þetta á meðal annars við um kaupsamninga vegna 
félagslegs húsnæðis eða húsnæðis sem keypt er fyrir sambýli eða aðra opinbera 
þjónustu.
Ríkissjóður tekur sér 0,50% þóknun fyrir að innheimta útsvar sem innheimt er ásamt 
með öðrum sköttum af tekjum. Þetta hlutfall virðist ekkert hafa beyst um langa hríð, 
þó svo að álagningarhlutfall hafi hækkað allverulega, m.a. vegna tilfærslu verkefna frá 
ríki til sveitarfélaga. Því væri eðlilegt að þessi þóknun myndi lækka, enda ætti að 
kosta nánast það sama hvort innheimt sé lágt hlutfall útsvars eða hærra hlutfall.

Kópavogi, 7. október2015

Armann Kristinn Ólafsson. 
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