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Minnisblað
um efni fjárlagafrumvarps 2016 
vegna fundar fulltrúa Reykjavíkurborgar með fjárlaganefnd 23.9.2015

Í þessu minnisblaði er fjallað um nokkur atriði í frumvarpi til fjárlaga 2016 sem snerta mikilvæga 

hagsmuni Reykjavíkurborgar.
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1. Málaflokkur fatlaðs fólks

Í fjárlagafrumvarpi 2016 er ekki gert ráð fyrir að ríkið komi með viðbótarfjármagn til að mæta miklum 

hallarekstri sveitarfélaganna á málaflokki fatlaðs fólks, þrátt fyrir að við yfirfærslu málaflokksins frá 

ríki til sveitarfélaga hafi verið gert ráð fyrir að sveitarfélögin fengju fulla fjármögnun vegna 

verkefnisins. Á árinu 2014 nam halli af rekstri málaflokksins 987 mkr hjá Reykjavíkurborg og á fyrri 

hluta árs 2015 nam hallinn 634 mkr. Því er útlit fyrir að hallinn verði enn meiri á árinu 2015 en árið
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2014, sérstaklega þegar horft er til þess að ólokið er gerð kjarasamninga við þorra starfsmanna 

borgarinnar. Uppsafnaður halli frá árinu 2008 nam 2,6 ma.kr. á miðju ári 2015.

Málaflokkur fatlaðs fólks 2011-2015
Tekjur 2011 2012 2013 2014 2015 (6 mán)

Jöfn un arsjó ðu r sa m ta ls 3.276 3.801 3.927 4.036 2.001

Útsva rstekjur (RVK og Se ltjarn arne s) 868 933 971 1.038 535

Aðrar tekjur (Þ jónustutekjur og dagþjónusta) 73 150 175 172 113

Tekjur alls 4.217 4.884 5.073 5.246 2.649

Gjöld alls 4.515 5.051 5.570 6.233 3.283

Tekjur umfram gjöld - 298 - 167 - 497 - 987 - 634

Uppsafnaður mismunur - 298 - 465 - 962 - 1.949 - 2.583

Af ofangreindum halla var hallinn vegna frístundaþjónustu við fötluð börn og ungmenni um 271 mkr 

á árinu 2014 og 144 mkr á fyrri hluta ársins 2015. Uppsafnaður halli frá árinu 2011 nam 923 mkr á 

miðju ári 2015.

Frístund fatlaðra 2011-2015
Tekjur 2011 2012 2013 2014 2015 (6 mán)

Jöfnunarsjóður v. lengdrar viðveru 38 33 35 39 19

Tekjur alls 3 8 33 35 39 19

Gjöld

Lengd viðvera ÍTR 14 26 34 51 38

Lengd viðvera SFS 136 140 195 259 125

Lengd viðvera VEL (m.a. þjónusta ÁS) 2 - 67 - -

Gjöld alls 152
W

166 296 310 163

Tekjur umfram gjöld - 114 - 133 - 261 - 271 - 144

Uppsafnaður m ismunur - 114 - 247 - 5 0 8 - 779 - 923

Samningar á milli ríkisins og sveitarfélaga um lengda viðveru fatlaðra grunnskólabarna í 5-10 bekk 
vegna áranna 2007-2010 gerðu ráð fyrir því að ríkið greiddi helming kostnaðar vegna þjónustunnar 
þó þannig að þak var sett á framlögin. Eftir yfirfærsluna 2011 hefur Jöfnunarsjóður ráðstafað 89 mkr 
til þjónustunnar á landsvísu ár hvert að meðtöldum fjármunum til frístundar ungmenna á 
framhaldsskólaaldri á dagtíma. Þar af hefur Reykjavíkurborg fengið allt að 38 mkr til ráðstöfunar upp í 
útgjöld sem á síðasta ári námu 310 mkr eða sem nemur rúmlega 12%. Útgjöld vegna þjónstunnar 
hafa vaxið jafnt og þétt og þjónustukröfur aukist án þess að fjármagn fylgi eða taki mið af þörfum.

Ábendingar:

S  Fjárhagsleg áhætta borgarsjóðs hefur aukist mikið við það að taka yfir þjónustu ríkisins vegna 

fatlaðs fólks sem ræðst einkum af því að:
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o Útsvarsstofn sveitarfélaga sem myndar grunninn að ráðstöfunarfé Jöfnunarsjóðs breytist ekki 

með þjónustukröfum, fjölda þjónustuþega og útgjaldaþróun í málaflokknum. 

o Reglur um skiptingu framlaga og SIS mat, sem er grunnur fyrir skiptingu 80% fjármagns 

Jöfnunarsjóðs til málaflokksins, hafa ekki skapað áreiðanlegan grunn að skiptingu á því fé sem 

fer til sveitarfélaga.

o Nýjar þjónustukröfur hafa komið fram frá ríkinu eftir yfirfærslu málaflokksins sem ekki hafa 

verið fjármagnaðar.

S  Endurskoðun á fjármögnun málaflokksins átti að tryggja fulla fjármögnun í samræmi við 

forsendur yfirfærslunnar og henni átti að ljúka á árinu 2014. Mikilvægt er að þessi endurskoðun 

klárist fljótt og gildi afturvirkt.

S  Fyrirséð er að útgjöld vegna málaflokks fatlaðs fólks aukist á næstu árum umtalsvert þegar 

hrundið verður í framkvæmd nauðsynlegri uppbyggingu búsetuúrræða fatlaðs fólks skv. 

áætlunum borgarinnar í samræmi við þingsályktun nr. 43/140 um framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks og reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu. Ekki 

liggur fyrir hvernig þessi áform verða fjármögnuð.

S  Framlög ríkisins vegna frístundar fatlaðra barna og ungmenna hafa verið óbreytt frá því þjónusta 

málaflokksins var flutt frá ríki til sveitarfélaga árið 2011. Árum saman hefur verið ágreiningur um 

hvaða ábyrgð ríkið beri á að fjármagna þessa þjónustu sem fer stöðugt vaxandi og er nú verulega 

undirfjármögnuð. Mikilvægt er að fella þennan þátt þjónustunnar undir heildarsamkomulagið 

milli ríkis og sveitarfélaga og tryggja fjármögnun þess.

2. Rekstur hjúkrunarheimila og dagdeilda

Í fjárlagafrumvarpi 2016 er ekki gert ráð fyrir að ríkið komi með viðbótarfjármagn til að mæta miklum 

hallarekstri borgarinnar af hjúkrunarheimilum og dagdeildum. Þjónusta við aldraða er verkefni 

ríkisins sem gerir þjónustusamninga við rekstraraðila og greiðir þeim í formi daggjalda. Daggjöldin 

hrökkva ekki fyrir útgjöldum þrátt fyrir að ríkið beri ábyrgð á fjármögnun þjónustunnar. Á árinu 2014 

var samanlagður halli á rekstri hjúkrunarheimila borgarinnar 270 mkr og á fyrri hluta árs 2015 var 

hann 144 mkr.
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Hjúkrunarheimili Reykjavíkurborgar
Hallarekstur 01.01.2008-30.06.2015 (í mkr á verðlagi hvers árs)

Ár Droplaugarstaðir Seljahlíð Samtals

2008 157 57 214

2009 200 74 274

2010 166 68 234

2011 84 70 154

2012 135 80 215

2013 137 103 240

2014 156 113 270

2015 79 65 144

Samtals 1.115 630 1.744

Ábendingar:

S  Samanlagður halli á rekstri hjúkrunarheimila borgarinnar 2008-2015 er áætlaður rúmir 1,7 

milljarðar kr. Mikilvægt er að ríkið tryggi tekjur á móti útgjöldum vegna hjúkrunarheimila með 

endurskoðun daggjalda eða öðrum hætti ella hlýtur að koma til álita að skila þessu verkefni til 

ríkisins.

3. Heimahjúkrun

Í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að framlög vegna heimahjúkrunar í Reykjavík hækki um 5,8% eða 

fari úr 1.208 mkr í 1.283 mkr. Til viðbótar gerir frumvarpið ráð fyrir leiðréttingu á grunninum 2015 

vegna kjarasamninga sem leiðréttist inn í árið 2016 í samræmi við ákvæði samningsins. Fram hefur 

komið að ráðherra heilbrigðismála stefni að því að styrkja og efla heimahjúkrun. Það er þó ekki að sjá 

í ofangreindum tölum en ljóst er að mikið og vaxandi álag er á heimahjúkrun og heimaþjónustu 

borgarinnar í tengslum við hagræðingar hjá Landspítalanum.

4. Uppbygging félagslegra leiguíbúða

Í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 1,5 ma.kr. fjárheimild vegna stofnframlaga ríkis til leiguíbúða á 

árinu 2016. Gert er ráð fyrir að fjárheimildin nægi til að unnt verði að kaupa eða byggja allt að 400 

leiguíbúðir af þeim 2.300 íbúðum sem áformað er að byggja á næstu fjórum árum. Hér gæti fjöldi 

íbúða sem framlagið styður verið ofmetinn, a.m.k. ef miðað er við íbúðaverð í Reykjavík, en skv.
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forsendum um 23 mkr meðalkaupverð og 20% framlag ríkis er unnt að kaupa tæplega 330 íbúðir í 

Reykjavík fyrir þessa fjárhæð. Fjöldi íbúða þyfti að vera mun meiri á uppbyggingu leigu- og 

búeturéttaríbúða. en Reykjavíkurborg stefnir að því með samstarfsaðilum að 2500-3000 leigu- og 

búseturéttaríbúðir fari í uppbyggingu á næstu 3-5 árum.

Reykjavíkurborg telur afar jákvætt að drög að frumvörpum ríkisstjórnarinnar um húsnæðismálin, þar 

með talið vegna uppbyggingar á félagslegu leiguhúsnæði, séu að líta dagsins ljós. Enn er þó mikil 

óvissa um útfærslu á þátttöku ríkis og sveitarfélaga í uppbyggingunni.

Ábendingar:

S  Eyða þarf sem allra fyrst óvissu um aðkomu ríkis og sveitarfélaga að uppbyggingu á félagslegu 

húsnæði.

S  Auk fjárheimildar fyrir árið 2016 er mikilvægt að aflað verði fjárheimilda á árinu 2015 vegna 

stofnframlaga ríkis; ella tefst framgangur áætlunar Félagsbústaða um byggingu eða kaup 500 

félagslegra leiguíbúða á næstu fimm árum og um leið eykst biðtími þeirra sem eru í brýnni 

húsnæðisþörf.

S  Mikilvægt er að fram komi áætlun ríkis um veitingu aukinna stofnframlaga næstu fjögur árin, 

enda þurfa fjárheimildir áranna 2017 og 2018 að vera ljósar svo samþykkja megi umsóknir vegna 

bygginga sem lokið verður við á þessum árum. Einnig er mikilvægt að haft sé gott samráð við 

Félagsbústaði hvað þetta varðar enda er framkvæmdaáætlun félagsins mjög háð þátttöku 

ríkisins.

5. Húsnæðisbætur og sérstakar húsaleigubætur

Í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 1.140 mkr viðbótarfjárheimild vegna húsaleigubóta sem ætlað er 

að standa straum af auknum stuðningi við almennan leigumarkað sbr. frumvarp til laga um 

húsnæðisbætur. Á móti lækkar fjárheimild til vaxtabóta um 1.500 mkr frá fjárlögum 2015. Í 

frumvarpinu hefur hins vegar ekki verið gert ráð fyrir breytingu á núverandi fyrirkomulagi 

húsaleigubóta. Því er enn mikil óvissa um aðkomu sveitarfélaga að veitingu húsnæðisstuðnings á 

árinu 2016 og mikilvægt að henni verði eytt sem fyrst.

Skv. umsögn fjármálaráðuneytis um frumvarp til laga um húsnæðisbætur er gert ráð fyrir að nettó 

útgjöld sveitarfélaga vegna húsnæðisstuðnings lækki um 700-800 mkr á ári miðað við að ríki 

fjármagni alfarið almennar húsaleigubætur en sveitarfélög sérstakar. Hér er um að ræða fjárhagsleg
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áhrif á sveitarfélögin í heild, en áhrifin á hvert og eitt sveitarfélag eru mjög mismunandi. Skv. 

framangreindum forsendum og greiðslum húsaleigubóta á árinu 2014 myndu t.d. nettó útgjöld 

Reykjavíkurborgar lækka um 140 mkr á ári meðan nettó útgjöld annarra sveitarfélaga á landinu 

myndu lækka um 620 mkr á ári. Reykjavíkurborg nyti þannig aðeins um 18% lækkunarinnar þrátt fyrir 

að hlutdeild borgarinnar í íbúafjölda á landsvísu sé um 38% . Þetta er m.a. vegna þess að Reykjavíkur- 

borg greiðir um 70% útgjalda vegna sérstakra húsaleigubóta á landsvísu og ljóst er að hlutdeild 

borgarinnar gæti aukist enn frekar á næstu fimm árum vegna áforma um uppbyggingu 2.500 -  3.000 

leigu- eða búseturéttaríbúða. Því er mikilvægt að horft verði til sérstöðu borgarinnar þegar 

verkaskipting ríkis og sveitarfélaga og fjármögnun nýs kerfis húsnæðisbóta verður rædd.

Ábendingar:

S  Teknar verði upp viðræður milli ríkis og sveitarfélaga um framtíðarhlutverk sveitarfélaga í nýju 

kerfi húsnæðisbóta með beinni aðild Reykjavíkurborgar vegna sérstöðu borgarinnar. Viðræðum 

ljúki sem fyrst svo óvissu sé eytt.

S  Við endanlegt fjárhagslegt uppgjör vegna kerfisbreytinganna verði ekki einungis horft á áhrif á 

sveitarfélögin í heild heldur áhrif á hvert og eitt sveitarfélag. Annars er hætta á að Reykja- 

víkurborg beri skarðan hlut frá borði vegna forystuhlutverks síns í veitingu húsnæðisstuðnings.

S  Kostnaði vegna félagslegra úrræða verði dreift með sanngjarnari hætti milli sveitarfélaga en nú 

er. Horft verði til jöfnunar útgjalda sveitarfélaga vegna sérstakra húsaleigubóta og annarra 

félagslegra úrræða á sama hátt og önnur útgjöld Jöfnunarsjóðs eru jöfnuð milli sveitarfélaga.

6. Tryggingagjald og fjárhagsaðstoð

Í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að gjaldhlutfall 

tryggingagjalds lækki um 0,14%-stig, þannig að 

samanlögð gjöld á tryggingagjaldsstofn verði 7,35% 

árið 2016 í stað 7,49% árið 2015. Um er að ræða 

mun minni lækkun en fækkun bótaþega atvinnu- 

leysisbóta gefur tilefni til. Á árinu 2016 er gert ráð 

fyrir að tryggingagjald verði um 1,6%-stigi yfir 

hlutfalli áranna 2003-2004, þrátt fyrir að skráð 

atvinnuleysi skv. Vinnumálastofnun sé nú á sömu

Samanburður á skráðu atvinnuleysi 
ogtryggingagjaldí
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slóðum og það var þá. Tekjur ríkissjóðs eru hærri en ella sem nemur tæpum 20 ma.kr. vegna þessa.

Reykjavíkurborg ber kostnaðarauka á árinu 2016 sem nemur um 800 mkr vegna hærra trygginga- 

gjalds en eðlilegt er. Á sama tíma ber borgin enn þungar byrðar vegna fjárhagsaðstoðar, sem hefur 

aukist að umfangi síðastliðin ár þrátt fyrir mikla lækkun skráðs atvinnuleysis. Á tímabilinu 2008-2014 

tvöfölduðust útgjöld borgarinnar vegna tryggingagjalds og fjárhagsaðstoðar sem hlutfall af nettó 

útsvarstekjum, úr 6% í 12%, meðan eðlilegra hefði verið að sveitarfélögin fengju hlutdeild í 

tryggingagjaldinu í kjölfar efnahagshrunsins. Þannig hefði tryggingagjaldið nýst sveitarfélögum við að 

fjármagna eigin aðstoð við atvinnuleitendur og aðra notendur fjárhagsaðstoðar, í stað þess að 

hækkun tryggingagjalds bætti enn á vanda sveitarfélaganna.

Í þessu samhengi er loks vert að nefna að Reykjavíkurborg ber þyngstar byrðar allra sveitarfélaga í 

landinu vegna fjárhagsaðstoðar. Skv. tölum Hagstofu Íslands frá árinu 2013 greiddi Reykjavíkurborg 

64% heildarútgjalda sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar, þrátt fyrir aðeins um 38% hlutdeild í 

íbúafjölda á landsvísu.

Ábendingar:

F  Gerðar verði breytingar á lögum um ráðstöfun tryggingagjaldsins sem taki mið af hlutverki 

sveitarfélaga vegna félagslegrar þjónustu við atvinnulausa einstaklinga sem ekki njóta 

réttinda á vegum ríkisins.

F  Kostnaði vegna félagslegra úrræða verði dreift með sanngjarnari hætti milli sveitarfélaga en 

nú er. Horft verði til jöfnunar útgjalda sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar og annarra 

félagslegra úrræða á sama hátt og önnur útgjöld Jöfnunarsjóðs eru jöfnuð milli sveitarfélaga.
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7. Skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar og útsvarstekjutap

Skv. mati frá apríl sl., byggt á gögnum fjármálaráðuneytisins, er gert ráð fyrir að heildarútsvars- 

tekjutap borgarinnar vegna skattfrjálsrar ráðstöfunar séreignarsparnaðar til greiðslu húsnæðislána og 

húsnæðissparnaðar verði a.m.k. 2,6 ma.kr. brúttó á verðlagi ársins 2015. Á löggjafarþinginu 2014- 

2015 var lagt fram frumvarp til laga um sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði (574. mál) sem milda átti 

útsvarstekjutap sveitarfélaga með sérstakri ráðstöfun á tekjum Jöfnunarsjóðs af bankaskatti til 

sveitarfélaga. Útlit er fyrir að þessi ráðstöfun bæti þó aðeins lítinn hluta tekjutapsins.

Ábendingar:

S  Mikilvægt er að tryggja að frumvarp til laga um sérstaka ráðstöfun bankaskatts nái fram að ganga 

sem fyrst.

S  Nú þegar skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar hefur staðið launþegum til boða í rúmt ár er 

mikilvægt að endurmeta útsvarstekjutap skv. nýjustu upplýsingum í samráði við sveitarfélögin og 

tryggja að hverju og einu sveitarfélagi verði bætt tekjutapið.

8. Samningur um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu

Í fjárlagafrumvarpi 2016 er gert ráð fyrir að styrkir til almenningssamgangna á Höfuðborgarsvæðinu 

lækki að nafnvirði úr 895,7 mkr í 888,4 mkr. Þannig aukast vanefndir ríkisins á samstarfssamningi sem 

gerður var milli ríkissjóðs og eigenda Strætó bs. í maí 2012. Vanefndirnar eru áætlaðar 121 mkr fyrir 

árið 2015 og 201 mkr fyrir árið 2016. Uppsafnaðar vanefndir fram til ársins 2016 eru áætlaðar 425 

mkr.

Fjárhæðir í mkr á verðlagi hvers árs 2012 2013 2014 2015 2016* Samtala
Fram lagið  skv. sam n in g i, m eð hæ kkun vegna 
ve rð lag sb re ytin g a , gr. 6, lið ur iii 350 902 926 927 1.001

4 .106

Fram lagið  - raun og áæ tla ð  2016 350 903 823 806 8 00 3.681

M ism unur frá því sem  fram  kem ur í sam nin g i og

raun fram lagi 0 -1 103 121 201 425

Í fyrrnefndum samningi kom einnig fram að 85% endurgreiðsla á olíugjaldi yrði afnumin í áföngum á 

árunum 2013 og 2014 og að fullu 1. janúar 2015. Áætlaður útgjaldaauki Strætó vegna þessarar 

breytingar er um 219 mkr á ársgrundvelli.
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Olíugjald per lítra Full endurgreiðsla Endurgreitt
Niðurfelld endurgreiðsla 

olíugjalds ( í mkr)

2013 57% 19,6 59,6 40,0 72

2014 29% 39,3 59,6 20,3 144

2015 - 59,6 59,6 - 219

2016 - 59,6 59,6 - 219

Ábendingar:

'F  Mikilvægt er að ríkið standi við sinn hlut í samkomulaginu eigi markmið þess um umbætur í 
almenningssamgöngum að ná fram að ganga.

9. Tónlistarskólar

Í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir óbreyttu 520 mkr framlagi vegna kennslukostnaðar nemenda í 

hljóðfæranámi á framhaldsstigi og nemenda á mið- og framhaldsstigi í söngnámi auk afleiddra 

útgjalda stjórnunarkostnaðar, hljóðfæragjalds, kostnaðar vegna langtímaforfalla og annars tengds 

kostnaðar. Framlagið hefur verið óbreytt frá árinu 2012 þrátt fyrir miklar launa- og verðlagshækkanir 

og aukinn fjölda nemenda. Tónlistarskólarnir glíma af þessum sökum við mikinn rekstrarvanda.

Viðræður hafa staðið með hléum um margra mánaða skeið milli Samtaka tónlistarskóla í Reykjavík og 

fulltrúa aðila samkomulagsins frá maí 2011 um eflingu tónlistarnáms, þ.e. ríkis, borgar og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga. Vonir hafa staðið til að þessar viðræður myndu leiða til samkomulags sem 

myndi leysa fjárhagsvanda skólanna. Síðastliðið vor voru drög að samkomulagi í höfn og var borgin 

tilbúin að standa við sinn hluta. Af hálfu borgarinnar hefur verið talið að þetta samkomulag sé búið 

að veralengi í augsýn.

Í skýrslu starfshóps borgarstjóra frá 2014, sem í sátu fulltrúar borgarinnar og Samtaka tónlistarskóla í 

Reykjavík, er fjallað um helstu áhættur í rekstri tónlistarskólanna með eftirfarandi hætti:

• Óvissa fyrir hvert skólaár um framlög ríkisins (JS) þar sem samkomulagið var tímabundið. Það 
rennur út um mitt næsta skólaár, áramótin 2014/2015, og framlögin eru háð fjárlögum.

• Framlög ríkis (JS) hækka ekki í  takt við kjarasamninga og er sú áhætta alfarið hjá 
tónlistarskólunum.

• Ekkert þak er hjá ríki (JS) á fjölda nemenda eða magni grunnstunda sem skólum er heimilt að 
bæta við, sem þýðir að með auknum fjölda „þynnist"fram lag með hverjum nemanda.

• Óvissa er hjá hverjum skóla um framlög frá ríki (JS) vegna hverrar kennslustundar þar sem 
skipting framlaga liggur ekki fyrir fyrr en langt er liðið á skólaár og þá er ekki unnt að 
bregðast við með skerðingu kennslumagns/fækkun nemenda þar sem framlög ríkis skerðast 
þá einnig.
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• Öll ofangreind atriði eiga fyrst og frem st við þá skóla sem hafa hlutfallslega marga nemendur 
á framhaldsstigi.

Ábendingar:
S  Brýnt er að endurskoða nú þegar fyrirkomulagið varðandi framlög hins opinbera til náms á 

miðstigi í söng og framhaldsstigi í söng og hljóðfæraleik þannig að framlögin dugi fyrir 

kennslukostnaði enda er gert ráð fyrir því í lögum.

10. Fjármagnstekjuskattur:

Sveitarfélög á Íslandi eru undanþegin almennum ákvæðum laga um að greiða tekju og eignaskatt 

í ríkissjóð eins og í öðrum löndum en þetta undanþáguákvæði nær ekki til fjármagnstekjuskatts. 

Uppruni fjármagnstekna sveitarfélaga er í flestum tilvikum vegna vaxtatekna af skattgreiðslum 

eftir gjalddaga eða af sjóðum sem sveitarfélögum halda til að geta staðið tryggilega undir 

greiðsluskuldbindingum sínum. Sveitarfélög geta ekki dregið vaxtagjöld frá áður en til 

skattlagningar kemur eins og fyrirtæki og er þannig gróflega mismunað í samanburði við aðra 

lögaðila. Eðlilegast væri að ríkið hætti með öllu að taka fjármagnstekjuskatt af sveitarfélögum 

eins og þegar gildir um Innheimtustofnun sveitarfélaga en þar voru rökin einmitt þau að 

vaxtatekjur stofnunarinnar mátti einkum rekja til of seint fram kominna skuldaskila 

meðlagsgreiðenda. Þá er sérstakt tilefni til að skoða þátttöku sveitarsjóða í tekjum af 

fjármagnstekjuskatti þar sem margir einstaklingar og lögaðilar sem þiggja þjónustu 

sveitarfélagsins greiða oft litla eða enga skatta til þess.
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