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Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 9. desember sl., þar sem kallað er 
eftir umsögnum um ofangreintfrumvarp.

Samband íslenskra sveitarfélaga fundaði með fjárlaganefnd 13. desember sl. um 
frumvarp til fjárlaga og vísast til meðfylgjandi samantektar um fjárlagafrumvarp sem þar 
var lögð fram.

Tryggingagjald, sbr. 59. gr.

Stöðugildi hjá sveitarfélögunum eru tæplega 20 þúsund og launakostnaður þeirra á árinu 
2015 svaraði til 54% af tekjum þeirra, en 61% að breytingu lífeyrisskuldbindinga meðtaldri. 
í tengslum við gerð kjarasamninga fyrr á þessu ári voru gefin vilyrði um að 
tryggingargjald yrði lækkað um 1/ %  í upphafi næsta árs. Þessa sér hvorki stað í 
fjármálafrumvarpi né ífrum varpi um ým sarforsendurfjárlaga.

Gerist þetta þrátt fyrir að framlög vegna atvinnuleysisbóta eigi að lækka um 1,8 ma.kr. 
eða 15% frá fjárlögum þessa árs. Áætlað er að 1/ 2% lækkun tryggingagjalds myndi svara til 
lækkunar launakostnaðar A- hluta sveitarfélaga um 680 m.kr. og um 760 m.kr. í 
samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta. Slík aðgerð myndi hjálpa sveitarfélögum að 
ná endum saman á næsta ári.

Sú breyting sem ákveðin var með setningu laga um opinber fjármál, að tryggingagjald er 
ekki lengur skilgreint sem skattur, hefði að óbreyttu haft áhrif til lækkunar á tekjur 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Sambandið styður eindregið þá breytingu sem lögð er til í 
59. gr. frumvarpsins, en með henni er tryggt að tekjur ríkisins af tryggingagjald er talið 
með við útreikning framlags ríkisins til jöfnunarsjóðs, sbr. 8. gr. laga um tekjustofna 
sveitarfélaga.

Gístínáttaskattur, sbr. 10. gr.

Starfshópur Sambands íslenskra sveitarfélaga um leiðir til að auka tekjur sveitarfélaga af 
ferðamönnum skilaði nýlega skýrslu. í henni er lagt til að sveitarfélög fái helming eða 
mögulega tvo þriðju hluta af gistináttaskatti vegna þeirra ferðamanna sem gista innan 
þeirra marka. Þær tekjur renni til þess að byggja upp innviði ferðaþjónustunnar í 
viðkomandi sveitarfélagi. Sá hluti sem eftir stendur renni í sjóð til uppbyggingar innviða.

Sveitarfélögin kalla eftir því að ákvörðun verði tekin um hlutdeíld þeirra í auknum tekjum 
hins opinbera af ferðamönnum. Mikilvægt er að slík ákvörðun verði tekin sem fyrst, í 
samráði við sambandið, og ætti fyrrgreind skýrsla að reynast gagnlegt innlegg við 
undirbúning þeirrar ákvörðunar. í henni er m.a. bent á að tækifæri eru til þess að auka 
tekjur af gistináttaskatti. Starfshópurinn lagði til að gistináttaskattur verði hækkaður



umtalsvert og að undanþágum verði fækkað. Þannig greiði skemmtiferðaskip 
gistináttaskatt innan íslenskrar Iögsögu; bílaleigur standi skil á skattinum vegna bíla með 
svefnaðstöðu sem þær leigja út og ekki sé ástæða til þess að undanþiggja heimagistingu 
frá gistináttaskatti Sambandið kallar eftir afstöðu Alþingis til þessara tillagna 
sveitarfélaga.

í frumvarpi um forsendurfjárlaga er lagt til að gistináttaskattur hækki úr 100 kr. í 300 kr. 
vegna hverrar gistieiningar, sem verður að teljast mjög hófleg hækkun, ekki síst í Ijósi 
þess að í upphafi var skatturinn alltof Iágur. Hækkunin tekur þó ekki gildi fyrr en 1. 
september 2017 og skilar því fremur litlum tekjuauka til ríkissjóðs á næsta ári. Engin 
tilraun er hins vegar gerð til þess að fækka undanþágum frá skattinum eða gera aðrar 
breytingar á framkvæmd laga nr. 87/2011, svo sem með því að gera greinarmun á ólíkum 
tegundum gistinga.

Þrátt fyrir fyrrgreinda annmarka mun breytingin skila auknum tekjum til uppbyggingar 
innviða og telur sambandið hana því vera skref í rétta átt. Sambandið telur þó rétt að 
nefndin gaumgæfi orðalag bráðabirgðaákvæðis, þar sem segir:

Ákvœði 70. gr. öðlast gildi 1. september 2017 og gildir um þær gistináttaeiningar 
sem seldar eru frá og með þeim degi.

Engar skýringar eru með ákvæðinu en vafamál kann m.a. að geta komið upp um það 
hvernig fara á með gistinætur sem seldar eru fyrirfram, s.s. á netinu eða til ferðaheildsala. 
Einhver hætta kann því að vera á að tekjur af skattinum skili sér ekki að fullu frá og með 1. 
september nk.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLACA

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri

/

Fylgiskjal:
Minnisblað um fjárlagafrumvarp, dags. 12. desember 2016
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M in n is b la ð

Móttakandi: Framkvæmdastjóri sambandsins

Sendandi: Sigurður Ármann Snævarr

Dags.: 12. desember2016

Málsnr.: 1511183SA 
Málalykill: 01.23

Efni: Frumvarp til fjárlaga 2017

Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2017 er lagt fram við óvenjulegar aðstæður. Ákveðið 
var að fresta framlagningu frumvarps til fjárlaga fram yfir kosningar og ný 
ríkisstjórn hefur ekki enn verið mynduð. Frumvarpið er lagt fram af 
fjármálaráðherra starfsstjórnar Sigurðar Inga Jóhannssonar. Af sjálfu leiðir að 
óvissa er um hverjar áherslur nýrrar ríkisstjórnar verða í ríkisfjármálum og þar 
með hvernig ríkisfjármálin munu þróast á næsta ári.

Frumvarp til fjárlaga ársins 2017 er hið fyrsta sem lagt er fram eftir að lög um 
opinber fjármál nr. 123/2016 tóku gildi. Á grundvelli þeirra voru síðan lagðar fram 
og samþykktar tvær þingsályktanir, um fjármálastefnu og fjármálaáætlun fyrir 
hið opinbera fyrir árin 2017-2021. Með þessu er skapaður rammi fyrir ríkisfjármálin 
til næstu ára og fjárlög næsta árs. Þessi lög eru um opinber fjármál í heild, þ.e. 
ríkis og sveitarfélaga. Lögin um opinber fjármál eru sambandinu og 
sveitarfélögunum mikið fagnaðarefni og færir þeim aðkomu að mótun opinberra 
fjármála.

Auk fjárlagafrumvarpsins liggur fyrir nýkjörnu alþingi frumvarp til laga um 
breytingu lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Það er afar mikilvægt fyrir 
sveitarfélögin að það frumvarp nái fram að ganga fyrir áramót.

Fyrirvari er gerður um að skammur frestur hefur gefist til að rýna 
fjárlagafrumvarpið og meta áhrif þess á hag sveitarfélaga landsins.

1. Tryggingargjald

Stöðugildi hjá sveitarfélögunum eru tæplega 20 þúsund og launakostnaður 
þeirra á árinu 2015 svaraði til 54 % af tekjum þeirra, en 61% að breytingu 
lífeyrisskuldbindinga meðtaldri. í tengslum við gerð kjarasamninga fyrr á þessu 
ári voru gefin vilyrði um að tryggingargjald yrði lækkað um 1/ í% í upphafi næsta 
árs. Þessa sér hvorki stað í fjármálafrumvarpi né í frumvarpi um ýmsar forsendur 
fjárlaga. Gerist þetta þrátt fyrir að framlög vegna atvinnuleysisbóta eigi að lækka 
um 1,8 ma.kr. eða 15% frá fjárlögum þessa árs. Áætlað er að Yi% lækkun 
tryggingagjalds svari til lækkunar launakostnaðar A- hluta sveitarfélaga um 680 
m.kr. og um 760 m.kr. í samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta.

2. Grá svæði í velferðarþjónustu.

í almörgum tilvikum háttar svo til að notendur tiltekinnar velferðarþjónustu 
(samfélagsþjónusta í víðum skilningi) fái lakari úrlausn sinna mála en efni standa 
til vegna óskýrrar verka- og ábyrgðarskiptingar þeirra aðila sem veita þjónustuna.



Samband íslenskra sveitarfélaga hefur nefnt samantekt sína um þessa óskýru 
ábyrgðarskiptingu Grábók sambandsins. Eins og þar er rakið liggja hin gráu svæði 
víða og í flestum tilvikum eru það sveitarfélögin sem axla þurfa fjárhagslega og 
faglega ábyrgð. Kalla sveitarfélögin m.a. eftir mun meiri aðkomu 
heilbrigðiskerfisins að lausn mála en til þessa hefur reynst örðugt að ná 
uppbyggilegu samtali við stjórnvöld heilbrigðismála um verkefnið.

Sambandið telur mikilvægum áfanga náð með því að í samkomulagi ríkis og 
sveitarfélaga um opinber fjármál er lýst gagnkvæmum vilja til þess að fækka 
gráum svæðum í velferðarþjónustu. Unnið er að gerð tímasettrar 
aðgerðaáætlunar á vegum þeirra sem aðild eiga að hinni sk. Jónsmessunefnd, 
þ.e. fjármálaráðuneyti, innanríkisráðuneyti og sambandsins, í samstarfi við 
velferðarráðuneyti. Ljóst er að ef varanleg lausn á að fást í þeim málum sem um 
ræðir þarf iðulega að koma til nýtt fjármagn og er því mikilvægt að fjárlaganefnd 
sé meðvituð um þessa vinnu og að í fjárlögum sé veitt svigrúm til þess að leysa 
a.m.k. sum þeirra ágreiningsmála sem ríki og sveitarfélög ná sátt um. Hér á eftir 
eru nefnd fáein dæmi um mál sem krefjast skjótrar úrlausnar.

2.a. Atvinnumál fatlaðs fólks

Velferðarráðuneytið og Vinnumálastofnun (VMST) annars vegar og Samband 
íslenskra sveitarfélaga hins vegar skrifuðu undir viljayfirlýsingu um 
framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks 28. september 2015, sem efnislega var 
hluti af lokasamkomulagi um endurmat á yfirfærslunni dags. 9. desember 2015.

Samkvæmt þessu samkomulagi skuldbatt félags- og húsnæðismálaráðherra sig 
til þess að „leggja árlega til í frumvarpi til fjárlaga að Alþingi veiti framlög til 
Vinnumálastofnunar svo unnt sé að bjóða vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fatlað fólk 
[...] og að fjármagna [slíkar] vinnumarkaðsaðgerðir..." í fylgiskali sem er hluti 
samkomulagsins kemur fram að varanlegur kostnaður Vinnumálastofnunar 
vegna þessara verkefna nemi 221,2 m.kr. (á ársgrundvelli 2015). Þar af standi 
tilfærsla fjármagns frá sveitarfélögum undir 90 m.kr. Varanlegt viðbótarfjármagn 
til starfsemi VMST átti samkvæmt þessu að nema 131,2 m.kr.

Þessar tölur átti að uppfæra skv. verðlagsforsendum fjárlaga hverju sinni. í 
samræmi við það greiddu sveitarfélögin til VMST 97,8 m.kr. á árinu 2016. Þessi 
fjárhæð mun að líkindum verða nálægt 100 m.kr. á árinu 2017 en ráðgert er að 
ganga frá sérstöku samkomulagi þar um nú fyrir áramótin.

Varanlegt viðbótarfjármagn til VMST (framreiknað 142,6 m.kr.) fékkst ekki á 
fjárlögum 2016 og engin tillaga er þar um í frumvarpinu fyrir 2017 (tæplega 150 
m.kr. framreiknað skv. verðlagsforsendum). Ríkið hefur m.ö.o. ekki staðið við 
sinn hluta samkomulagsins.

Við þessa málsmeðferð er erfitt að una. Sveitarfélögin hafa í reynd tekið að sér 
því verkefni sem Vinnumálastofnun tók að sér samkvæmt verkaskiptunum sem 
samkomulagið fól í sér. Ef ekkert er að gert verður afleiðingin sú að enn eitt nýtt 
grátt svæði er komið til að vera.

Gerð er krafa um að Vinnumálastofnun fái framlög sem nemur a.m.k. 100 m.kr. á 
fjárlögum ársins 2017 til að sinna þessu verkefni og efna þannig samninginn frá 
29. september sl.
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2.b. Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlað fólks

Til fjárlagaliðar 08-809, verkefnis 103 er áformað að verja 210 m.kr. Af þessari 
fjárhæð er ráðgert að 150 m.kr, renni til notendastýrðra persónulega aðstoð 
(NPA). Fyrir liggur í skýrslu verkefnisstjórnar um faglegt og fjárhagslegt 
endurmat á tilfærslu á þjónustu fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga á árunum 
2011-2013 a<5 reynsluverkefnið um NPA hafi verið einn þeirra þátta sem 
undanskildir voru við endurmatið og að fjárþörf hafi verið meiri vegna 
verkefnisins en ætlað var. Áætlað er að til verkefnisins þurfi að verja 210 m.kr. á 
næsta ári.

2.c. Málefni barna með fjölþættar stuðningsþarfir

Þess sér stað í fjárlagafrumvarpinu að unnið er að úrlausn í málefnum barna sem 
glíma við fjölþættar stuðningsþarfir og oft á tíðum alvarlegan vanda. Keppikeflið 
hér er að veita fjölskyldum þessara barna stuðning. Þegar um alvarlegustu 
tilvikin er að ræða þarf jafnframt að koma á fót sérstökum húsnæðisúrræðum 
með tengdri þjónustu, sem meðal annars miðar að því að þessi ungmenni séu 
hvorki hættuleg sjálfum sér né öðrum.

Lögð er til 159 m.kr. fjárheimild (08-821-120) til að koma á fót nýju 
meðferðarheimili fyrir börn og unglinga auk framlags að fjárhæð 150 m.kr. til 
reksturs öryggisvistunar fyrir tilgreinda hópa einstaklinga sem eru hættulegir 
umhverfi sínu í samstarfi við sveitarfélög og Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Hvað 
síðarnefnda framlagið varðar þarf að skilgreina að hvaða marki sú eyrnamerkta 
fjárhæð rennur til þess að mæta þörf yngsta hópsins (þ.e. að tvítugu). Fyrir liggur 
það mat að á hverjum tíma þurfi 10 -14  börn að fá sértækt húsnæðisúrræði og 
tengda þjónustu, m.a. í gegnum samninga við þjónustuaðila (Vinakot). Áætlað er 
að kostnaður vegna slíkra úrræða fyrir 10 - 14 einstaklinga sé á bilinu 400 - 450 
m.kr. á ári.

Því skal haldið til haga að sveitarfélögum er ekki skylt að veita alla þá samsettu 
og margvíslegu þjónustu sem þessi börn þurfa. Þá eru einnig til staðar hópar 
barna með minni stuðningsþarfir (m.a. börn með ADHD, sem og langveik börn) 
þar sem mjög er kallað á þjónustu til þess að rjúfa félagslega einangrun. Þar eru 
sveitarfélög undir þrýstingi að veita stuðning umfram skilgreinda grunnþjónustu. 
Telja verður rétt að um þessa viðbótarþjónustu verði samið í verkaskiptum ríkis 
og sveitarfélaga, í samræmi við reynsluverkefni sem við lýði voru á árabilinu 2009 
- 2014, en fjárveitingar til þeirra verkefna féllu síðan niður.

2.d. Vistheimilið Bjarg

Hjálpræðisherinn hefur frá árinu 1968 rekið vistheimili á Bjargi á Seltjarnarnesi 
fyrir allt að 14 sjúklinga af deildum LSH. Rekstrarframlag til heimilisins var á 
fjárlagalið heilbrigðisráðuneytisins (08-478-1.10) fram til 2011. Samkomulag er um 
að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiði 63,3 m.kr. til reksturs heimilisins á árinu 
2016, en engir samningar eru um aðkomu sjóðsins á næsta ári. 
Velferðarráðuneytið lagði heimilinu til 20 m.kr. til viðbótar 63,3 m.kr. 
grunnfjárveitingu.

Mat Hjálpræðishersins er að reksturinn kosti 90 m.kr. á ári, þótt sjálfboðaliðar 
lækki kostnað við verkefnið. Þegar Reykjavíkurborg skoðaði máiið á grundvelli
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þjónustusvæðis í málefnum fatlaðs fólks var talið að reksturinn yrði eitthvað 
dýrari - a.m.k. fyrstu árin - og rætt um 110 -120 m.kr. á ári.

Hjálpræðisherinn hefur nú tilkynnt að hann hyggist hætta rekstri vistheimilisins 
næsta vor. Sveitarféiög eru ekki tilbúin að koma að rekstri úrræða fyrir 
heimilismenn nema nægilegt fjármagn fylgi rekstrinum. Eðlilega tekur líka tíma 
að finna hentug úrræði fyrir heimilismenn, sem eru í viðkvæmri stöðu eftir jafnvel 
áratuga dvöl á stofnun þar sem ekki er boðið upp á virkniúrræði. Áríðandi er að 
grípa strax til kröftugra aðgerða til þess að efla hæfni og getu íbúa að standa á 
eigin fótum, sérstaklega þeirra sem metnir eru með léttustu stuðningsþarfirnar í 
SlS-mati. Gera þarf ráð fyrir auknum útgjöldum yfir eitthvert tímabil vegna þessa, 
en taka þarf tillit til þeirrar grunnþjónustu sem heimilismenn eiga rétt á frá 
lögheimilissveitarfélagi (félagsleg heimaþjónusta og almenn liðveisla, allt að 10 - 
15 tímum á viku).

3. Samgöngumál

Samgönguáætlun 2015-2018 var samþykkt sem þingsályktun 12. október sl. og 
hafði hennar verið beðið með nokkurri eftirvæntingu. Samgöngur skipta 
sveitarfélög miklu máli og greiðar samgöngur mikilvægar fyrir framþróun 
sveitarstjórnarstigsins. Víða um land blasir við þörf á viðhaldi og uppbyggingu á 
vegum, enda hefur álag á vegakerfið aukist mikið með aukinni umferð, ekki síst 
vegna mikillar fjölgunar ferðamanna.

í fjárlagafrumvarpinu kemur fram á bls. 271 að mikið misræmi sé á milli 
samgönguáætlunar og fjármálaáætlunar sem samþykkt var 18. ágúst sl. 
Misræmið á árinu 2017 nemur 15 ma.kr. og eru fjárframlög til samgöngumála 
lægri í fjárlagafrumvarpi en samgönguáætlun sem því nemur.

í nýsamþykktri samgönguáætlun var gert ráð fyrir framlögum til Hafnabótasjóðs 
af fjárhæð 1.158 m.kr. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi er áformað að leggja 
sjóðnum til 212 m.kr. eða sem nemur tæpum fimmtungi þess sem 
samgönguáætlun fól í sér. Mikil þörf er á framkvæmdum við hafnir víða um land. 
Aðilar að Hafnasambandi íslands eru 35 sveitarfélög sem reka hafnir. Könnun 
meðal þeirra sem gerð var árið 2015 leiddi í Ijós mikla þörf fyrir viðhalds- og 
nýframkvæmdir. Breytingar á hafnalögum frá 2014 kváðu á um breytingar á 
greiðsluþátttöku ríkisins í hafnarframkvæmdum sem koma áttu til móts við bága 
fjárhagsstöðu hafna ogfjárfestingaþörf þeirra.

Framlög til Norðfjarðarganga eru lækkuð um hartnær 1,5 ma.kr. og við blasir að 
forsendur Dýrafjarðargangna raskast verulega skv. fjárlagafrumvarpi. Einnig þarf 
að tryggja fjármagn til framkvæmda á flugvöllum, þar sem viðhald hefur verið 
vanrækt um langt skeið. Að öðru leyti vísast til ábendinga frá sveitarfélögum um 
einstakar samgönguframkvæmdir.

Sambandið leggur sérstaka áherslu á að Alþingi styðji áfram við rekstur 
almenningssamgangna á grundvelli samninga sem Vegagerðin gerði við 
landshlutasamtök sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins árið 2012. Á 
fjárlögum 2016 var veitt sérstakt 75 m.kr. framlag í þessu skyni og þyrfti það helst 
að hækka til að bæta landshlutasamtökum hallarekstur sem m.a. stafar af því að 
Alþingi hefur ekki sett lög sem veita næga vernd gegn brotum á einkarétti til 
almenningssamgangna. Tekjutap landshlutasamtaka af þeim sökum nemur 
tugum milljóna á ári.

4



4. Ferðamá!

4.a. Gistináttaskattur renni til sveitarfélaga

Starfshópur Sambands íslenskra sveitarfélaga um leiðir til að auka tekjur 
sveitarfélaga af ferðamönnum skilaði nýlega skýrslu. í henni er lagt til að 
sveitarfélög fái helming eða mögulega tvo þriðju hluta af gistináttaskatti vegna 
þeirra ferðamanna sem gista innan þeirra marka. Þær tekjur renni til þess að 
byggja upp innviði ferðaþjónustunnar í viðkomandi sveitarfélagi. Sá hluti sem 
eftir stendur renni í sjóð til uppbyggingar innviða.

Starfshópurinn lagði jafnframt til að gistináttaskattur verði hækkaður umtalsvert 
og mikilvægt að fækka undanþágum. Þannig greiði skemmtiferðaskip 
gistináttaskatt innan íslenskrar lögsögu; bílaleigur standi skil á skattinum vegna 
bíla með svefnaðstöðu sem þær leigja út og ekki sé ástæða til þess að 
undanþiggja heimagistingu frá gistináttaskatti Sambandið kallar eftir afstöðu 
Alþingis til þessara tillagna sveitarfélaga.

í bandormsfrumvarpi um forsendur fjárlaga er lagt til að gistináttaskattur hækki 
úr 100 kr. í 300 kr. vegna hverrar gistieiningar, sem verður að teljast mjög hófleg 
hækkun. Hækkunin tekur þó ekki gildi fyrr en 1. september 2017 og skilar því 
fremur litlum tekjuauka til ríkissjóðs á næsta ári.

4.b. Landsáætlun um uppbyggingu innviða og Framkvæmdasjóður ferðamanna

Tillaga liggur fyrir að fyrstu landsáætlun um uppbyggingu innviða, á grundvelli 
laga sem samþykkt voru í mars 2016. Áætluð framkvæmdaþörf vegna brýnna 
framkvæmda var áætluð um 1,8 ma.kr. Sú áætlun er hins vegar ófjármögnuð og 
hvergi nefnd í fjárlagafrumvarpi, þótt gildistími áætlunarinnar sé árið 2017 (unnið 
er að áætlun fyrir 2018-2020).

í gangi er vinna við yfirferð umsókna í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða (FF). 
Umsóknarfrestur rann út á meðan enn var verið að reyna að ná pólitískri 
niðurstöðu um hvernig landsáætlun yrði fjármögnuð. Sú niðurstaða er enn ekki 
fengin en vegna þessa vandræðagangs voru umsóknir í framkvæmdasjóðinn um 
verkefni á framkvæmdaáætlun óvandaðar og í raun hálfkaraðar.

Stjórn FF á þannig í verulegum vanda með að úthluta fjámagni til margra þeirra 
verkefna sem verkefnisstjórn hefur metið mjög brýn á árinu 2017. Þetta er 
vægast sagt vandræðaleg staða sem hægt er að leysa úr við afgreiðslu fjárlaga.

í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 490 m.kr. framlagi til framkvæmdasjóðs, auk 
þeirra tekna sem sjóðurinn fær af gistináttaskatti, sem mögulega gætu orðið um 
400 m.kr. að meðtalinni hækkun gistináttaskatts frá 1. september nk. Stjórn 
sjóðsins verður eflaust ekki í miklum vandræðum með að úthluta þeim 
fjármunum öllum. Skynsamlegra væri þó, að áliti sambandsins að veita fjármagni 
til verkefna sem eru í landsáætlun beint af fjárlögum og helst þannig að til komi 
viðbótarfjármagn við þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í fjárlagafrumvarpi, til að 
mæta þörf fyrir brýnar innviðaframkvæmdir.

SÁS
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N o kk rir fjá rlag a lið ir sem  v a rð a  sve ita rfé lö g  m iklu

Ríkis-
reikningur Fjárlög Frumvarp

2015 2016 2017

8. Sveitarfélög og byggðamál 20.214 22.318 20.142

Byggðaáætlun og sóknaráætlun landshluta (04-541) 417 639 981
Framlögtil byggðaáætlunar (04-541-1.10) 339 431 791
Framlögtil sóknaráætlana landshluta (04-541-1.15) 78 209 191

Jöfnunarsjóðursveitarfélaga (06-841) 18.812 20.655 18.044
Jöfnunarsj. sveitarf., lögb.framlög (06-841-110) 17.587 18.044
Jöfnunarsj.sveitarf., sérst.viðbótarfr. (06-841-111) 3.068

Skipulagsmál sveitarfélaga (14 -303) 200 140 197
Endurgr. á hluta kostnaðarsveitarfélaga við skipulaj 136 85 120
Endurgr. á hluta kostnaðarsveitarfélaga við skipulaj 64 55 77

10. Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla innanríkismáli 11.194 11.573 12.670

Hælisleitendur (06-399) 757 556 1.068
Flælisleitendur (06-399-101) 757 556 1.068

11. Samgöngu- ogfjarskiptamál 30.416 30.751 30.194

Vegagerðin (06-651) 24.114 24.182 24.733
Styrkurtil almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu (06-65 988 988
Styrkurtil innanlandsflugs (06-651-1.13) 306 306
Styrkirtil almenningssamgangna (06-651-115) 2.866

Hafnarframkvæmdir (06-662) 1.245 212
Hafnabótasjóður (06-662-670) 612 212

Fjarskiptasjóður (06-689-641) 529 903 903
Fjarskiptasjóður (06-689-641) 135 515 515

14. Ferðaþjónusta 1.768 1.531 2.311

Framkvæmdasjóðurferðamannastaða (04-555) 1.002 666 1.176
Framkvæmdasjóðurferðamannastaða (04-555-641) 1.002 666 1.176

Ýmisferðamál (04-559) 470 499 761

17. Umhverfismál 14.323 14.075 15.597

Umhverfisstofnun (14-211) 1.079 1.188 1.359
Endurgreiðslur vegna veiða á ref og mink (14-211-1] 39 26 52

Náttúrustofur (14-403) 150 176 162
Ofanflóðasjóður (14-381) 1.359 1.255 1.255

Ofanflóðasjóður (14-381) 1.340 1.241 1.255
Úrvinnslusjóður (14-287) 1.190 1.311 1.602

Úrvinnslusjóður (14-287-110) 1.106 1.233 1.524
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Ríkis-

reikningur Fjárlög Frumvarp

2015 2016 2017

18. Menningoglistir 10.267 10.638 11.394

Samningar og styrkir á sviði lista og menningar (02-982) 908 11.191 754
Samningar við Akureyrarbæ um menningarstarfserr 138 168
Samningar við sveitarfélög um menningarmál (02-9 221 262
Samningarog styrkirtil starfsemi ásviði lista og menningar (03-2-982-121) 754

20. Framhaldsskólastigið 26.982 28.051 29.882

Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga (02-565) 580 520 520
Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga (02-565-110) 580 520 520

Stofnkostnaðurframhaldsskóla (02-318) 537
Stofnkostnaður framhaldsskóla (02-318-690) 537

22. Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta - og menningarmál 3.864 4.912 5.215

Sérstökfræðsluverkefni (02-720) 270 223 134
Serstök fræðsluverkefni (02-720-131) 149 95 134
Sprotasjóður (02-720-134) 54 60
Greiðslurtil samtaka höfundaréttarhafa (02-720-17Í 66 67

Sprotasjóður (02-721) 62
Greiðslurtilsamtaka höfundaréttarhafa (02-724) 88

25. Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 37.002 40.278 44.772

Öldrunarstofnanir, almennt (08-401) 1.612 1.823 3.935
Hjúkrunarheimili, almennt (08-401-101) 166 1.438 2.379
Bygging hjúkrunarheimila og endurhæfingarstofnana (08-401-61 375 1.546

Framkvæmdasjóður aldraðra (08-402) 1.656 1.903 2.038
Endurgr. til sveitarfélaga á stofnkostnaði hjúkrunar 539 600 676

Öldrunarstofnanir, daggjöld (08-403) 27.194 28.617
Hjúkrunarrými (08-403-101) 23.543 25.046

27. Örorka og málefni fatlaðs fólks 45.643 49.587 54.396

Málefnifatlaðra (08-809) 231 289 294
Réttindagæsla fatlaðra (08-809-101) 75 78 84
Framkvæmdaáætlun ímálefnum fatlaðsfólks (08-81 140 211 210

29. Fjölskyldumál 27.152 28.666 29.957

Félagsmál, ýmis starfsemi (08-398) 280 305 208
Kostnaður, skv. lögum nr. 40/1991, um félagsþjónu; 113 131 136

Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (08-85. 107 152 159
Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (0! 107 152 159

Félagsmál, ýmis starfsemi. (08-398) 122 431 116
Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna (08-398-14 122 431 116
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Rfkis-
reiknlngur Fjárlög Frumvarp

2015 2016 2017

30. VI nnumarkaður og atvinnuleysi 15.458 18.332 16.880

Vinnumálastofnun (08-841) 1.239 1.218 1.280
Vinnumálastofnun (08-841-101) 1.239 1.218 1.280

Atvinnuleysistryggingasjóður (08-851) 11.783 13.529 11.814
Atvinnuleysisbætur. (08-851-111) 10.784 12.124 10.346

31. Húsnæðisstuðningur 27.103 25.675 14.191
Leigulbúöir (08-861) 110 1.500 1.500

Leiguíbúðir (08-861-621) 110 1.500 1.500
Húsnæðlsbætur (08-865) 1.140 6.553

Húsalelgubætur (08-865-110) 1.140
Húsnæðisbætur (08-865-110) 6.418

Vaxtabætur (09-821) 7.230 6.200 6.138
Vaxtabætur (09-821-111) 7.221 6.200 6.138

Niðurfærsla á verðtryggðum húsnæðisskuldum heimilani 18.523 15.535
Niðurfærsla á verðtryggðum húsnæðisskuldum heíi 18.523 15.535
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