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1. Inngangur
Frumvarp til fjárlaga 2018 var lagt fram í annað sinn vegna stjórnarskipta 
þann 14. desember og umsagnaraðilum gefinn skammur tími til að leggja 
fram umsögn.

Þótt reiknað sé með ívið hægari hagvexti á næsta ári en undanfarin tvö ár 
blasir við að veruleg spenna er í þjóðarbúskapnum með tilheyrandi 
þrýstingi á verðlag og viðskiptajöfnuð. Við þessar aðstæður er aðhald í 
opinberum fjármálum mikilvægt. Fjármálaráð hefur í lögbundnum 
umsögnum sínum um fjármálastefnu og -áætlun bent á að til þess að meta 
aðhaldsstig opinberra fjármála sé nauðsynlegt að horfa til 
hagsveifluleiðréttra talna og þá einkum til hagsveifluleiðréttrar 
frumafkomu. En með frumafkomu er átt við afkomu án vaxtajöfnuðar. 
Fjármálaráðuneytið hefur ekki birt slík gögn og er þau ekki að finna í 
frumvarpinu. Af þessum sökum er erfitt að meta hvort aðhaldsstigið sé 
fullnægjandi.

Haglíkan það sem Hagstofa Íslands notar er í reynd líkan Seðlabanka 
Íslands, sem er peningamálalíkan og ekki hentugt líkan fyrir opinber 
fjármál. Á þetta var m.a. bent í álitsgerð fjármálaráðs um fjármálastefnu fyrr 
á þessu ári. En af þessu leiðir að hagstofa og fjármálaráðuneyti hafa fá svör 
um áhrif fjármálastefnunnar á þjóðarbúskapinn. Brýnt er að bæta úr þessu 
og tryggja Hagstofu Íslands fjármuni til að vinna að þjóðhagslíkani, þar sem 
áhersla er á opinber fjármál.

2. Fjármálastefna 2018-2022
Lög um opinber fjármál kveða á um að ný ríkisstjórn skuli svo fljótt sem 
auðið er leggja fram fjármálastefnu til næstu fimm ára. Samhliða 
fjárlagafrumvarpi 2018 leggur því ríkisstjórnin fram tillögu til þingsályktunar 
um fjármálastefnu fyrir árin 2018 til 2022.

Gildandi fjármálastefna sem lögð var fram að fyrri ríkisstjórn var samþykkt 
sem þingsályktunartillaga þann 6. apríl sl. Fjármálastefna tekur til opinberra 
aðilia í heild, þar með talið sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra. Í nýrri 
fjármálastefnu er gert ráð fyrir að heildarafkoma A-hluta hins opinbera 
verði jákvæð um 1,4% af vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2018, en til 
samanburðar gerði gildandi stefna ráð fyrir að afkoman svaraði til 1,6% af 
VLF. Breytingin felst í því að í nýrri fjármálastefnu er áformað að



heildarafkoma A-hluta ríkissjóðs verði 1,2% af VLF, eða lakari en gildandi 
stefna sem nemur 0,3% af VLF. Á hinn bóginn gerir ný fjármálastefna ráð 
fyrir að heildarafkoma sveitarfélaga batni og nemi 0,2% af VLF í stað 0,1% 
skv. gildandi stefnu.

Samráð hefur verið haft við fulltrúa sveitarfélaga á vettvangi 
Samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga um opinber fjármál um þessar 
breytingar, en tímaskortur hefur vitaskuld komið í veg fyrir grundvallar rýni 
á forsendum. Óvissa er um marga þætti í rekstri sveitarfélaga og annarra 
opinberra aðila sem mikilvægt er að fara í saumana á. Í samráðsnefndinni 
varð samkomulag um bókun á fundi sínum 13. desember sl., sem sambandið 
telur rétt að greina fjárlaganefnd frá:

Samráðsnefndin vekur athygli á að brýnt er að Ijúka sem fyrst frekari 
rýningu á einstökum efnisþáttum sameiginlegs mats, s.s. 
launakostnaði, fasteignasköttum, fjárfestingu, kaupum og sölu á vöru 
og þjónustu og skuldum sveitarfélaga. Við framlagningu 
fjármálastefnu þarf að vekja athygliá óvissu matsins, einkum varðandi 
framvindu kjarasamninga næstu misserin sem gæti kallað á breytingar 
á forsendum við gerð fjármálaáætlunar fyrir tímabilið 2018-2022.

3. Forsendur fjárlaga um verðlag og laun
Spá Hagstofu Íslands um þróun þjóðarbúskaparins til næsta árs móta 
forsendur fjárlaga eins og lög um opinber fjármál mæla fyrir um. Einn megin 
óvissuþáttur um hagþróun á næsta ári eru kjarasamningar. Á opinberum 
vinnumarkaði er staðan sú að ákvæði gerðardóms um laun fjölmargra 
félaga innan BHM runnu úr gildi í ágústlok, kjarasamningur ríkisins vegna 
framhaldsskólakennara í lok október og samningur sveitarfélaga vegna 
grunnskólakennara í lok nóvember. Í kjarasamningum á almennum markaði 
er kveðið á um endurskoðun tiltekinna samningsforsendna í febrúar ár 
hvert. Samningsaðilar geta að endurskoðun lokinni ákveðið að segja 
kjarasamningum upp. Í kjarasamningum á hinum opinbera vinnumarkaði er 
vísað til endurskoðunarákvæðis í samningum á almennum markaði. 
Uppsögn á almennum markaði hefur þannig í för með sér að samningum á 
opinberum vinnumarkaði verður sagt upp.

Hagstofan spáir að launavísitala hækki um 6,3% frá meðaltali 2017 til 
meðaltals 2018, eins og fram kemur í fjárlagafrumvarpi. Spá hagstofu tekur 
mið af eftirspurn eftir vinnuafli og öðrum hagrænum þáttum en í litlum 
mæli af gerðum kjarasamningum. Laun eru í senn kostnaður hins opinbera 
og mikilvægur skattstofn þess. Í fjárlagafrumvarpi kemur fram að 
fjármálaráðuneytið gengur út frá þröngri túlkun á kjarasamningum á 
samningssviði ríkisins og gerir ráð fyrir að meðallaunahækkun á árinu 2018 
verði 2,1%. Virðist þessi hlutfallshækkun vera notuð til að reikna fram 
launakostnað ríkisins. Á hinn bóginn verður ekki annað séð en að stuðst sé 
við spá hagstofu um launavísitölu til að áætla þróun tekna ríkisins af 
launatengdum gjöldum og tekjum. Í þessu felst nokkur bjartsýni.
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Í ýmsum samningum milli ríkis og sveitarfélaga er vísað til verðlags- og 
launaforsendna fjárlaga. Það er sveitarfélögum því mikilvægt að þessar 
forsendur séu raunsannar.

4. Tryggingagjald og atvinnuleysisbætur
Lög um tryggingagjald mæla fyrir um að atvinnutryggingargjald skuli 
ákvarðast á grundvelli horfa um atvinnuleysi og fjárþörf 
Atvinnuleysistryggingasjóðs á komandi ári. Þessi skipan mála orkar 
tvímælis frá sjónarmiði hagstjórnar, eins og oft hefur verið bent á. Kallað 
hefur verið eftir lækkun tryggingagjalds með vísan til lækkandi 
atvinnuleysis á undanförnum árum. Atvinnutryggingagjaldið hefur 
vissulega lækkað en á móti hefur almenna gjaldið verið hækkað þannig að 
tryggingagjald er um 1 M % hærra en var á árunum fyrir hrun.

Starfsemi sveitarfélaga er í eðli sínu mjög vinnuaflsfrek. Laun og tengd gjöld 
A-hluta reksturs sveitarfélaga námu á árinu 2016 145 ma.kr. Áætla má að 
sveitarfélögin hafi greitt 8-10 ma.kr. í tryggingagjald á því ári. Hagsmunir 
sveitarfélaganna af lækkun gjaldsins eru því mjög miklir.

Útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs ráðast annars vegar af því hversu 
margir þiggja bætur og hins vegar af því í hversu langan tíma þeir eru á 
bótum. Spáð er að atvinnuleysi verði 2,7% á þessu ári og 3% á því næsta. 
Lengstum voru atvinnuleysisbætur greiddar í allt að 5 ár, en bótatímabil var 
stytt í 30 mánuði 2015 og skv. fjármálaáætlun er ætlunin að stytta það enn 
frekar eða í 24 mánuði. Á móti er ætlunin að auka liðsinni við 
atvinnuleitendur í því skyni að koma þeim fyrr en ella af bótum. Þegar 
bótatímabili líkur eiga atvinnuleitendur að öðru jöfnu ekki í önnur hús að 
venda en til sveitarfélaga og fjárhagsaðstoðar þeirra. Stytting bótatímabils 
kann því að fela í sér að kostnaði sé velt yfir á sveitarfélög. Stytting 
bótatímabils ætti jafnframt að stuðla enn frekar að lækkun tryggingagjalds.

Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar eru fyrirheit um lækkun 
tryggingagjalds og fyrir liggur að ákvörðun þar um verði hluti af þríhliða 
kjaraviðræðum á fyrstu mánuðum næsta árs. Sambandið fagnar áformum 
um lækkun tryggingagjalds en hefur fyrirvara um styttingu bótatímabils.

5. Almenningssamgöngur (málefnasvið 11.1)
Vegagerðin og nokkur landshlutasamtök sveitarfélaga hafa með sér 
samninga um almenningssamgöngur utan þéttbýlis og hefur þetta 
fyrirkomulag verið við lýði allt frá árinu 2012. Með þessu var þess freistað 
að færa skipulag almenningssamgangna til staðbundinna stjórnvalda sem 
hluta af grunnþjónustu nærsamfélagsins og skapa jafnframt grundvöll til 
þess að veita þjónustuna á heilsársgrundvelli.

Rekstrargrundvöllur þessa verkefnis hefur versnað á undanförnum árum 
og horfur fyrir árið 2018 eru slæmar. Hækkun olíugjalds mun hafa mjög 
slæm áhrif á reksturinn en þegar verkefnið hófst nutu 
almenningssamgöngur ívilnunar í formi endurgreiðslu olíugjalds. Í kjölfar
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þess að sú ívilnun var afnumin hefur verið á fjárlögum 75 m.kr. árlegt 
framlag til að bregðast við rekstrarvanda og til þróunar 
almenningssamgangna. Þetta framlag þyrfti að tvöfaldast á næsta ári til að 
forða hallarekstri. Undanfarin ár hefur farþegum sem hafa nýtt sér þessa 
þjónustu fækkað til muna og milli 2015 og 2106 fækkaði farþegum um 11%. 
Þungt á þeirri vogarskál vegur að sá einkaréttur sem landshlutasamtökum 
var veittur í umræddum samningum hefur ekki notið fullnægjandi verndar 
samkvæmt lögum. Þetta gaf öðrum færi á að keppa á sömu leiðum yfir 
háannatíma að sumarlagi, þrátt fyrir einkaleyfi landshlutasamtaka, sem leitt 
hefur til mikils tekjutaps fyrir landshlutasamtökin. Með nýjum lögum um 
farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017 er leitast við að girða 
fyrir þennan möguleika. Ljóst er þó að sú ætlan hefur ekki tekist og enn er 
ekið ofan í áætlanir á ákveðnum leiðum.

Samniningar milli Vegagerðarinnar og landshlutasamtaka gilda til loka árs 
2018 og að óbreyttu stefnir í að samningunum verði sagt upp. Þar er 
mikilvæg þjónusta við íbúa dreifðra byggða í uppnámi.

6. Ferðaþjónusta (málefnasvið 14)
Sambandið fagnar áformum um eflingu markaðsstofa landshlutanna og 80 
m.kr. fjárveitingum til þeirra sem fram koma í frumvarpinu. Þessi tillaga er 
ein nokkurra tillagna sem Ferðamálaráð vann að beiðni ráðherra ferðamála 
um aðgerðir til að efla ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Tillögurnar eru 
hugsaðar sem mótvægisaðgerðir til að bregðast við neikvæðum áhrifum 
sterks gengis krónunnar á ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Mikilvægt er að 
gert verði ráð fyrir fjármögnun fleiri aðgerða í sama tilgangi. Má þar nefna 
stofnun Áfangasjóðs og jöfnun eldsneytiskostnaðar á flugvöllum.

Sambandið hefur ítrekað sett fram kröfur um að sveitarfélögin fái auknar 
tekjur af ferðaþjónustu og hefur í því sambandi einkum verið horft til 
gistináttagjalds. Í stjórnarsáttmála kemur fram að gistináttagjald skuli 
færast yfir til sveitarfélaga og það gert í tengslum við endurskoðun 
tekjustofna sveitarfélaga, án þess að því sé nánar lýst. Í fjárlagafrumvarpinu 
er hins vegar nokkuð dregið í land og talað um að flutningur 
gistináttagjaldsins verði skoðaður. Þessi áform þarf að skýra sem fyrst 
gagnvart sveitarfélögum.

7. Náttúrustofur (málefnasvið 17.20)
Um náttúrustofur er mælt fyrir í lögum um Náttúrufræðastofnun Íslands og 
náttúrustofur nr 60/1992. Þær starfa á vegum sveitarfélaga og er um hverja 
stofu gerður samningur milli ráðherra umhverfis- og auðlindamála og 
viðkomandi sveitarfélags eða sveitarfélaga. Lög kveða á um að framlög 
ríkisins til hverrar stofu skuli nema sem svarar fullum launum 
forstöðumanns og jafn hárri fjárhæð til rekstrar. Átta stofur eru starfræktar 
á landinu, á Suðvesturlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, 
Norðausturlandi, Austurlandi, Suðausturlandi, Suðurlandi.
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Á fjárlögum 2017 var veitt 162,1 m.kr. til reksturs náttúrustofanna. En skv. 
fjárlagafrumvarpi 2018 er sú fjárhæð lækkuð niður í 141,6 m.kr. Þannig 
háttar til að samningar um rekstur þessara náttúrustofa falla úr gildi um 
næstu áramót og má að líkum rekja niðurskurðinn til þess. Boðaður 
niðurskurður hefði vitaskuld veruleg áhrif á þessa starfsemi og starfsfólk 
þess. Sambandið fer fram á að ekki verði hróflað við fjárveitingum til 
náttúrustofa, enda verði nýr samningur um rekstur þeirra gerður á næsta 
ári.

8. Framlög til tónlistarskóla (málefnasvið 20.2)
Ríki og sveitarfélög gerðu með sér samkomulag um stuðning við 
tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms þann 13. 
apríl 2016. Samkomulagið var lögfest sem Lög um breytingu á ýmsum lögum 
vegna samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um stuðning við tónlistarnám 
og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms. Í 1. gr. laganna segir:

Í  samræmi við samkomulag ríkis og sveitarfélaga um stuðning við 
tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms, sem 
undirritað var 13. apríl 2016, greiðir ríkissjóður árlegt styrktarframlag í 
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem renna skal til greiðslu 
kennslukostnaðar, að meðtöldu álagi fyrir stjórnunarkostnað, 
langtímaforföll, hljóðfæragjald og tengdan kostnað, 520 millj. kr. alls. 
Frá og með árinu 2017 skal framlag ríkisins breytast árlega í  samræmi 
við launaforsendur í  kjarasamningum við aðildarfélög Bandalags 
háskólamanna (BHM) og verðlagsforsendur fjárlaga í  hlutföllunum 
laun 85% og 15% önnur gjöld. Framlag ríkisins vegna annars kostnaðar 
en launa breytist samkvæmt forsendum fjárlaga um almennar 
verðlagsbreytingar.

Sveitarfélög halda því fram að hallað hafi á tónlistarskóla við framkvæmd 
þessara laga. Í fjárlagafrumvarpi kemur fram sú ætlan að lækka fjárheimildir 
til að efna samkomulagið og lögin um 10,7 m.kr. í því skyni að mæta 
aðhaldsmarkmiði á útgjaldaramma. Þessi framlög hljóta að teljast til 
útgjaldaskuldbindinga sem aðhaldsmarkmið eiga ekki við um. Þessum 
áformum er mótmælt, enda ganga þau í berhögg við gerða samninga og
sett lög.

9. Leik- og grunnskólar (málefnasvið 22.1)
Við kynningu á fjárlagafrumvarpi kom fram að útgjöld til menntamála yrðu 
aukin umtalsvert. Því ber að fagna. Sveitarfélög sjá um rekstur leik- og 
grunnskóla, en menntamálaráðuneyti fer með yfirstjórn málaflokksins í 
samstarfi við sveitarfélögin. Þetta málaefnasvið er því mikilvægt fyrir 
sveitarfélögin. Það veldur vonbrigðum að ekki er gert ráð fyrir auknum 
fjárheimildum til þessa málefnasviðs og jafnvel er um samdrátt að ræða.
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Sambandið vill vekja athygli fjárlaganefndar á því að tryggja þarf fjármagn 
til þess að hraða framkvæmd ytra mats grunnskóla, sbr. 36. gr. 
grunnskólalaga. Um er að ræða samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga og 
samþykkti innanríkisráðuneytið nýlega f.h. Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að 
veita 80 m.kr. á næstu þremur árum í þetta verkefni, til að ljúka mati á öllum 
grunnskólum utan Reykjavíkur. Stjórnvöld menntamála þurfa að reiða fram 
jafn háa fjárhæð til þess að tímaáætlun verkefnisins standist. Þyrftu 
fjárheimildir til málefnasviðsins því að hækka um nærri 30 m.kr. á næsta ári 
ef ekki er hægt að fjármagna verkefnið með tilfærslum innan 
málefnasviðsins.

Fjölmörg önnur brýn verkefni munu kalla á auknar fjárheimildir á næstu 
misserum. Sérstaklega er vert að nefna aðgerðir til þess að fjölga 
nemendum í kennaranámi, sem er mjög brýnt verkefni, sem og 
endurskoðun á inntaki kennaranáms og starfsþróun kennara. Hér er að áliti 
sambandsins um að ræða nauðsynlega fjárfestingu í grunninnviðum sem 
mikilvægt er að takast á við sem fyrst.

10. Hjúkrunarrými (málefnasvið 25.1)
Hjúkrunarheimili gegna mikilsverðu og vaxandi hlutverki í heilbrigðiskerfi 
þjóðarinnar. Skortur á hjúkrunarheimilum hefur í för með sér að aldraðir 
einstaklingar ílengjast á sjúkrahúsum. Nýverið bárust fréttir um að í 18% 
legurýma á LSH lægju aldraðir sem væru að bíða eftir vist á 
hjúkrunarheimilum. Forsenda lausnar á þessum vanda er að heimilunum 
verði sköpuð raunhæf rekstrarskilyrði. Að óbreyttum rekstrarskilyrðum er 
vandséð að sveitarfélög muni taka þátt í þeirri „stórsókn” í uppbyggingu 
hjúkrunarrýma sem ný ríkisstjórn boðar í stjórnarsáttmála sínum.

Umtalsverður halli hefur verið á rekstri hjúkrunarheimila um langt skeið. 
Hallareksturinn má rekja til þess að kröfulýsing sem hjúkrunarheimilum er 
ætlað að starfa eftir er í engu samræmi við þann tekjuramma sem þeim er 
markaður með daggjöldum.

Ráðgjafafyrirtækið Nolta greindi kostnað við kröfulýsingu
velferðarráðuneytis m.v. rekstrarárið 2016. Niðurstaðan var að til þess að 
koma rekstri 60 rýma hjúkrunarheimilis í viðunandi horf þyrftu daggjöld að 
hækka verulega eða um 30-40%. Hækkunarþörf væri mun meiri ef farið væri 
eftir mönnunarlíkani sem Embætti landlæknis hefur gefið út.

Í október 2016 var gerður rammasamningur milli Sjúkratrygginga Íslands 
(SÍ), Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (SFV). Í samningnum er kveðið á um aðbúnað, aðgengi 
og þjónustu sem heimilin skuli veita og greiðslur fyrir þá þjónustu. Um er að 
ræða 43 hjúkrunarheimili, en tæplega helmingur þeirra er rekin af 
sveitarfélögum á daggjöldum frá ríkinu.

6



Samkvæmt samningnum hækkuðu tekjur af daggjöldum um 1,5 ma.kr. á 
ári. Daggjaldatekjur nema alls um 27 ma.kr. og hækkunin er 5-6%. 
Samningurinn kveður einnig á um að gjaldskrá skuli breytast í janúar ár 
hvert í samræmi við ákveðnar launa- og verðlagsforsendur. Þá fólst í 
samningnum að ríkið yfirtæki lífeyrisskuldbindingar hjúkrunarheimila sem 
rekin eru á ábyrgð sveitarfélaga með sambærilegum hætti og önnur 
hjúkrunarheimili. Samkvæmt samningunum yfirtekur ríkissjóður 97% af 
skuldbindingum heimilanna.

Sveitarfélög hafa greitt mikla fjármuni með rekstrinum, en í fyrra námu 
framlög þeirra til hjúkrunarheimila um 1 ma.kr. umfram tekjur til 
verkefnisins. Erfitt er fyrir sveitarfélögin að una við þessa niðurstöðu, m.a. 
í ljósi þess að málefni aldraðra er ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaga. 
Nokkur sveitarfélög hafa gripið til aðgerða. Garðabær hefur þegar stefnt 
ríkissjóði vegna vangoldinna daggjalda og Akureyrarbær íhugar viðlíka 
aðgerð. Óvissa er um stöðu Hamra, hjúkrunarheimilis í Mosfellsbæ, en Eir 
hefur sagt upp samningi um reksturinn. Í kjölfarið sagði bærinn upp 
samningum við SÍ og framhald rekstrar er því í óvissu.

Í stjórnarsáttmála koma fram fyrirheit um að hugað verði að því að styrkja 
rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila og jafnframt lögð áhersla á aðra 
þjónustuþætti, svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu. Þessa 
sést þó hvergi stað í frumvarpi til fjárlaga.

11. Dagdvalarrými (málefnasvið 25.1)
Dagdvalarrýmum hefur fjölgað hægt á umliðnum árum og allt frá árinu 2012 
mun hægar en fjölgun eldri borgara. Mikil eftirspurn er eftir þessari 
þjónustu og sveitarfélögum hefur ítrekað verið synjað um fjölgun 
dagdvalarrýma til að mæta eftirspurn.

Fjölgun dvalarrýma hefur verið misskipt milli heilbrigðisumdæma. Árið 2016 
fjölgaði heimilum dvalarrýmum um 30 talsins, þar af voru 29 á 
höfuðborgarsvæðinu. Á árabilinu 2012 til 2016 fækkaði hins vegar 
rýmaheimildum í þremur heilbrigðisumdæmum þ.a. á Austurlandi, 
Norðurlandi og Vestfjörðum. Á síðastnefnda svæðinu nam fækkunin á 
umræddu tímabili tæplega 30% og var svo komið í lok árs 2016 að 
hlutfallsleg vöntun miðað við reiknaða þörf nam 53,6%.

Afar brýnt er að fjölga dagdvalarrýmum þannig að tryggt sé að þróunin sé 
að lágmarki í samræmi við reiknaða þörf. Til þess að ná því markmiði þurfa 
fjárveitingar að vera mun hærri en þær 39,1 m.kr. sem fjárlagafrumvarpið 
gerir ráð fyrir.

12. Hjálpartæki (málefnasvið 26.3)
Af hálfu sambandsins er lögð áhersla á að Sjúkratryggingar Íslands veiti 
styrki til kaupa á hjálpartækjum í húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk og 
öryggiskallkerfa einkum fyrir eldri borgara.
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SÍ túlkar gildandi reglugerðir þannig að styrkir séu ekki veittir vegna 
íbúðarhúsnæðis á vegum sveitarfélaga. Alvarlegar athugasemdir hafa verið 
gerðar við að þessa framkvæmd og bent á að hún sé ekki í samræmi við lög 
nr. 112/2008, um sjúkratryggingar. Í bréfi sambandsins til heilbrigðis- 
ráðherra, dags. 12. september 2017, er kallað eftir að gildandi reglugerðum 
verði breytt til þess að taka af skarið um rétt notenda til styrkja vegna 
hjálpartækja. Sú breyting styðst einnig við sérstaka aðgerð (G.7) í 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017-2021.

13. Þjónusta við fatlað fólk (málefnasvið 27.3)
Ríki og sambandið fh. sveitarfélaganna gerðu með sér samkomulag árið 
2010 um að málefni fatlaðs fólks flyttust frá ríki til sveitarfélaga. Liður í 
samkomulaginu var að fram færi endurmat á faglegum og fjárhagslegum 
þáttum sbr. skýrslu um það efni sem gefin var út í nóvember 2015. Samhliða 
því var gengið frá endanlegum fjárhagsramma þjónustunnar þar sem 
viðurkennt var að auka þyrfti fé til þess að fjármagna nærþjónustuna.

Þegar endurmatinu lauk var hafist handa við endurskoðun á 
lagarammanum, þar sem þjónustan hafði þá náð að festa sig í sessi hjá 
sveitarfélögunum. Sú endurskoðun skilaði frumvarpi til laga um þjónustu 
við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir sem lagt var fram á 146. og 147. 
löggjafarþingi án þess að ná fram að ganga. Hefur frumvarpið nú verið lagt 
fram að nýju og er stefnt að afgreiðslu þess sem allra fyrst.

Á fundi stjórnar sambandsins 27. október sl. var svohljóðandi bókun 
samþykkt samhljóða.

Stjórnin kallar eftir því að frumvörp til laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga og þjónustu við fatlað fólk hljóti afgreiðslu sem allra 
fyrst eftir að Alþingi kemur saman að afloknum kosningum, með þeim 
lagfæringum sem kallað er eftir í  yfirlýsingu formanna 
stjórnmálaflokka sem fulltrúa eiga á Alþingi. Stjórnin leggur sérstaka 
áherslu á að kostnaðarhlutdeild ríkisins vegna NPA-samninga verði 
hækkuð í  30%, að fjármagn komi frá heilbrigðisþjónustu inn í  NPA- 
samninga fyrir langveika og að lögfest verði ákvæði um 
vöktunarnefnd til að meta fjárhagsleg áhrif lagasetningarinnar. Einnig 
þarf að leysa úr ágreiningi um akstursþjónustu fyrir aldraða og 
fjármögnun hennar. Jafnframt er kallað eftir því að tryggt verði að 
fjármagni verði veitt á fjárlögum til þess að standa undir auknum 
fjölda NPA-samninga og nýjum og auknum skyldum sveitarfélaga sem 
leiðir af lagasetningunni.

Jafnframt þessu hefur sambandið bent á að reynslan sýni glöggt að 
notendur velferðarþjónustu hafa almennt ríkar væntingar um stöðuga 
hækkun á þjónustustigi. Þessar þrýstingur er meiri og afdráttarlausari 
þegar um nærþjónustu er að ræða. Innleiðing á Sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks mun auka væntingar um aukna þjónustu 
enn frekar. Sambandið hefur því fyrirvara um fjárhagsleg áhrif af
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lögfestingu NPA og telur að þau kunni að reynast mun meiri en frumvarpið 
gerir ráð fyrir.

Fyrirliggjandi frumvarp var kostnaðarmetið og niðurstaðan var sú að 
framlög ríkisins til málefnasviðsins ættu að þróast sem hér segir:

Verkefni, m.kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022

N otendastýrð persónuleg a ð s to ð .................................. 199,4 273,3 347,3 418,1 489,0 560,0
Frístundaþjónusta við fatlaða ncm cndur................... 125,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
Búsetuþjónusta fyrir böm  með fjölþ ættan vanda .. 150,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Atvinnumál fatlaðs fó lk s ................................................. 20,0 40,0 60,0 80,0 80,0
S a m t a ls ................................................................................. 324,4 598,3 1.042,3 1.133,1 1.224,0 1.295,0

Athygli fjárlaganefndar er sérstaklega vakin á því verkefni sem snýr að 
búsetuþjónustu fyrir börn. Um er að ræða lítinn hóp barna og ungmenna 
(10-15 talsins á hverjum tíma; flest á aldrinum 14 ára til tvítugs) sem glímir 
við alvarlega fötlun, þroskaröskun eða geðræna erfiðleika og geta fyrir 
vikið ekki búið heima hjá sinni fjölskyldu.

Áformuð lagabreyting felur í sér að sveitarfélögum verði falin úrlausn í 
málefnum þessa hóps. Uppbygging úrræða og tengdrar þjónustu kallar á 
veruleg útgjöld hjá sveitarfélögunum sem geta numið allt að 100 m.kr. fyrir 
hvert barn.

Í áðurnefndri skýrslu um endurmat á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá 
ríki til sveitarfélaga, frá nóvember 2015, var áætlað að þessi útgjaldaauki 
næmi um 400 m.kr. á ári. Þróunin undanfarin ár hefur verið á einn veg og 
liggur nú nærri að telja megi að útgjöld vegna þessa 10 til 15 barna hóps sé 
um eða yfir 1 ma.kr. á ári. Ofangreindu framlagi ríkissjóðs, þ.e. 150 m.kr. árið 
2018 og síðan 500 m.kr. á ári frá og með 2019 er ætlað að koma til móts við 
þennan útgjaldaauka.

Af hálfu sambandsins er gerð alvarleg athugasemd við að í frumvarpi til 
fjárlaga 2018 er ekki gert ráð fyrir umræddu 150 m.kr. framlagi. Hækkun á 
fjárveitingum ríkisins til þessarar þjónustu á vegum sveitarfélaga var 
forsenda fyrir framangreindri málamiðlun. Það er því krafa sambandsins að 
til þessa verkefnis verði veittar 500 m.kr. á næsta ári eða sama fjárhæð og 
reiknað hefur verið með árin 2019-2022.

Í óformlegum samtölum við ráðuneytið hefur verið vísað til þess að umrætt 
150 m.kr. framlag 2018 sé fært undir málefnasvið 29 og ráðstafað til 
Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins (sértæk þjónusta, öryggisvistun 
fyrir fullorðna einstaklinga). Athygli vekur að á því málefnasviði er einnig 
hækkun á fjárheimild til Barnaverndarstofu upp á 150 m.kr. vegna 
byggingar nýs meðferðarheimilis fyrir börn og unglinga.

Sambandið telur þessa aðferð ráðuneytisins ekki standast. Gerð er krafa um 
að allt framlag ríkisins til búsetuþjónustu skv. væntanlegum lögum verði 
fært undir málefnasvið 27 og því ráðstafað - eftir atvikum í gegnum 
jöfnunarsjóð - til þeirra sveitarfélaga sem veita umrædda þjónustu. Greina
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ber skýrlega á milli þjónustu á grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks og 
þeirrar meðferðar sem ríkið og stofnanir þess veita.

Í sérstöku minnisblaði, sem hér fylgir með, er gerð grein fyrir fjármögnun 
NPA-samninga á árinu 2018.

14. Stuðningur við einstaklinga, fjölskyldur og börn (Málefnasvið 29.4)
Málefnasvið 29 er afar víðfemt og hefur að geyma fjölmörg grá svæði í 
verkaskiptingu milli opinberra aðila. Mikilvægt er því að skilgreina vel 
markmið, aðgerðir og inntak opinbers stuðnings. Sérstök stjórnsýslu- 
stofnun á sviði barnaverndar og félagsþjónustu mun hér gegna 
lykilhlutverki sem áríðandi er að styðja við með nægjanlegum fjárveitingum.

Frumvarp til fjárlaga 2018 gerir ráð fyrir millifærslu á 40,6 m.kr. vegna starfa 
sem flytjast innan stjórnsýslunnar en að mati sambandsins þarf jafnframt til 
að koma sérstök fjárveiting vegna uppbyggingar gagnagrunna innan 
félagsþjónustunnar. Slík framlög myndu koma inn undir málefnasvið 32.3 
Stjórnsýsla velferðarmála.

Sambandið er almennt sammála þeim markmiðum sem sett eru fram á 
þessu málefnasviði en hefur þó fyrirvara á innleiðingu þess fyrirkomulags 
að sveitarfélög skipi sérstakan málstjóra til þess að samhæfa aðkomu ólíkra 
þjónustuaðila. Enda þótt málstjórafyrirkomulag sé þekkt í málefnum hópa 
notenda sem þurfa mikinn og varanlegan stuðning (eins og í málefnum 
fatlaðs fólks) felst í því nýmæli að sveitarfélög leggi til málstjóra m.a. 
gagnvart flóttafólki.

Í vinnu við breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (sem nú 
liggja fyrir Alþingi sbr. þingskjal nr. 27) var samhljómur um það milli fulltrúa 
sveitarfélaga og velferðarráðuneytisins að setja ætti á laggirnar 
samráðsnefnd til þess að fylgjast með þróun kostnaðar við 
stuðningsþjónustu næstu þrjú til fimm ár. Sambandið telur að fela eigi 
þessari samráðsnefnd að vakta innleiðingu á málstjórafyrirkomulagi.

15. Málefni innflytjenda og flóttafólks (málefnasvið 29.7)
Meginaðgerð á þessu málefnasviði er að innleiða tillögur nefndar um 
fyrirkomulag heildstæðrar móttöku flóttafólks í því skyni að tryggja 
samræmi í þjónustu óháð því hvort það komi hingað í boði stjórnvalda 
(kvótaflóttafólk) eða á eigin vegum.

Sambandið vekur athygli á því að samræming þjónustunnar mun kalla á 
verulega auknar fjárveitingar til þess að standa undir meiri og betri 
stuðningi við flóttafólk sem hingað kemur á eigin vegum. Gera verður ráð 
fyrir að um verkaskipti ríkis og sveitarfélaga að þessu leyti verði samið 
sérstaklega. Þá mun velferðarráðuneytið áfram gera samninga við 
sveitarfélög um móttöku flóttafólks sem hingað kemur í boði stjórnvalda. 
Þeir samningar eru til tveggja ára en til samanburðar eru viðlíka samningar 
til fimm ára í Noregi. Sambandið telur að rýna þurfi rækilega hvernig
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afkomu kvótaflóttafólks er háttað eftir að samningstíma lýkur og hver 
kostnaður sveitarfélaga er.

16. Húsnæðisstuðningur (málefnasvið 31.1)
Framboð á félagslegum leiguíbúðum hefur aukist hægar en væntingar 
stóðu til þegar ný lög um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga tóku gildi á 
árinu 2017. Ástæður þessa má m.a. rekja til þess að skipulagsferli er í 
mörgum tilvikum langt auk þess sem eftirspurn eftir gistingu fyrir 
ferðamenn hefur valdið verulegum þrýstingi á fasteignamarkað um land 
allt. Þessi þrýstingur kemur bæði fram í auknum byggingarkostnaði og í 
hærra húsnæðisverði.

Af þessum sökum hefur fram til þessa að mestu verið hægt að mæta 
umsóknum um stofnframlög. Stærstu áfangar sem hingað til hafa fengið 
stofnframlög fela í sér byggingu námsmannaíbúða, enda hefur verið unnið 
að skipulagi þeirrar byggðar um árabil. Áfram verður unnið að slíkum 
áföngum en fyrir liggur að á komandi árum mun fjöldi umsókna frá öðrum 
aðilum um stofnframlög að líkindum fara hratt vaxandi.

Bygging námsmannaíbúða felur í sér hagkvæma leið til þess að tryggja 
aukið framboð á leiguhúsnæði sem boðið er á samfélagslegum forsendum. 
Sambandið telur koma til álita að framlengja heimild, sem ella rennur út um 
næstu áramót, til þess að Íbúðalánasjóður (ÍLS) veiti lán á niðurgreiddum 
vöxtum til byggingar námsmannaíbúða. Félagsstofnun stúdenta taldi á 
árinu 2016 að þessi heimild væri ekki síður hagstæð en stofnframlög. Verði 
heimildin framlengd þarf að tryggja ÍLS fjármuni til að standa straum af 
niðurgreiðslunni.

17. Grá svæði í velferðarþjónustu
Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga eru margvísleg. Það er að 
vonum enda um tvö stjórnsýslustig hins opinbera að ræða. Sveitarfélög 
inna af hendi margvíslega þjónustu sem tiltekin eru í lögum, s.s. rekstur 
grunnskóla, málefni fatlaðs fólks, en rekstur leikskóla er ekki lögbundin 
starfsemi.

Þegar ríki og sveitarfélög taka höndum saman um að móta nýja þjónustu, 
er áríðandi að slík samstarfs- og reynsluverkefni séu tekin formlega út og 
metið hvort eðlilegt og réttmætt sé að gera umrædda þjónustu að 
lögbundinni skyldu. Verði niðurstaðan sú að slík skylda sé lögð á 
sveitarfélög ber lögum samkvæmt að framkvæma kostnaðarmat sem 
endurspeglar raunverulegan kostnað sveitarfélaga af því að taka 
þjónustuþáttinn alfarið yfir.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið saman yfirlit yfir þau svið 
fræðslu- og velferðarmála, eða einu nafni velferðarþjónustu, þar sem 
ábyrgðarskil ríkis og sveitarfélaga eru óljós og hætt við að notendur fái fyrir 
vikið lakari þjónustu en ella, eða sveitarfélög taka að sér að veita
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þjónustuna án þess þeim sé það skylt. Sambandið hefur valið að kalla þau 
svið sem um ræðir „grá svæði“ með vísan til óljósrar ábyrgðar.

Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um markmið um afkomu og efnahag 
sveitarfélaga 2018-2022 var undirritað þann 6. apríl sl. Þar er m.a. kveðið á 
um í 6. grein, k-lið að aðilar skuli vinna að því að fækka þessum gráu 
svæðum. Orðrétt segir:

Unnin verði sameiginleg aðgerðaáætlun vegna svokallaðra grárra 
svæða í  þjónustu ríkis og sveitarfélaga þar sem þjónustusvið þeirra 
skarast. Á grundvelli áætlunarinnar verði unnið að þvíað skýra ábyrgð 
og fjármögnun vegna viðkomandi þjónustuþátta, einkum innan 
velferðarþjónustunnar en einnig á sviði tónlistarfræðslu og 
almenningssamgangna.

Sveitarfélögin binda vonir við að þessi vinna skili árangri og fækki til muna 
hinum gráu svæðum, en tekið skal fram að þessi vinna er ekki farin af stað.

Hér að framan hefur verið fjallað um grá svæði sem beint snerta 
fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp. Að auki má nefna eftirtalin atriði sem öll 
hafa þýðingu fyrir fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga:

a. Sjúklingar. Sveitarfélagi er skylt að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu 
einstaklinga og fjölskyldna sem án aðstoðar geta ekki séð sér og sínum 
farborða. Fjárhagsaðstoð á að vera tímabundið úrræði og verkefni 
félagsþjónustu sveitarfélaga að sjá til þess með ráðgjöf og 
virkniúrræðum að svo verði.

Sífellt fleiri fá fjárhagsaðstoð til framfærslu vegna óvinnufærni sökum 
geðsjúkdóma. Sérfræðingar sveitarfélaga telja að stór hluti þessa hóps 
ætti að vera í matsferli vegna örorkulífeyrisgreiðslna. Þeir benda á að 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eigi ekki að standa undir langtíma- 
framfærslu þeirra sem ekki geta séð sér farborða vegna veikinda.

Það er mat sambandsins að skýra þurfi línur í þessu efni.

b. Lífeyrir almannatrygginga. Almannatryggingalög kveða á um að fullur 
réttur til lífeyris almannatrygginga fáist við 40 ára búsetu hérlendis á 
aldrinum 16-67 ára. Þeir sem ekki uppfylla þess skilyrði öðlast rétt til elli- 
og örorkulífeyris í hlutfalli við búsetuár.

Af þessum reglum leiðir að einstaklingur sem flyst hingað til lands eftir 
67 ára aldur öðlast engan rétt til lífeyris almannatrygginga. Hliðstæðar 
reglur gilda um öryrkja sem flytjast á milli landa og sækja um 
örorkulífeyri. Frá árinu 2008 hefur fjölgað mjög í hópi eldri borgara og 
öryrkja sem fá hlutagreiðslur frá TR á grundvelli þessara reglna.

Þetta fyrirkomulag er rökstutt með því að þeir sem búsettir hafi verið 
erlendis geti sótt hlutfallslegar bætur (vegna örorku eða elli) til fyrra 
búsetulands. Sú er þó ekki raunin í mörgum tilvikum.
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Allmargir úr þessum hópi sækja um fjárhagsaðstoð frá 
lögheimilissveitarfélagi sínu, í því skyni að bæta sér upp að 
lífeyrisgreiðslur eru ýmist skertar eða hreinlega ekki fyrir hendi. 
Sambandið telur að í þessum tilvikum sé fjárhagsaðstoð ekki 
tímabundið úrræði heldur sé greiðslum frá sveitarfélaginu ætlað að 
standa undir framfærslu viðkomandi til langframa.

Tekið skal fram að þetta gráa svæði nær ekki til flóttamanna sem koma 
hingað til lands. Kvótaflóttamenn eru tryggðir að fullu í 
almannatryggingakerfinu frá komudegi og í útlendingalögum er gert 
ráð fyrir því að þegar um er að ræða flóttamann sem fengið hefur hæli, 
megi víkja frá ákvæðum laga um að lágmarksbúsetutími sé skilyrði fyrir 
réttindum í félagslega tryggingakerfinu.

Mikilvægt er að endurskoða þessar reglur.

c. Fangar. Borið hefur við að fangar, sem sækja um fjárhagsaðstoð frá sínu 
sveitarfélagi til þess að greiða ýmsan kostnað vegna heilbrigðisþjónustu 
o.fl. sem fellur til á meðan þeir afplána refsivist.

Álitaefnin í þeim málum sem upp hafa komið varða hvort fangar séu 
lögum samkvæmt „á framfæri ríkisins“ á meðan þeir eru í afplánun. 
Sveitarfélögin hafa talið að svo sé. Umboðsmaður Alþingis lýsti hins 
vegar því áliti að ákvæði (eldri) laga nr. 49/2005, um fullnustu refsinga, 
mæltu ekki fyrir um skyldur fangelsisyfirvalda til að veita föngum 
almenna aðstoð til að standa undir framfærslu sinni, þ.m.t. útgjöld 
vegna nauðsynlegra heilbrigðisþjónustu eins og tannviðgerða.

Hinn 16. mars 2016 var samþykkt á Alþingi ný heildarlöggjöf um fullnustu 
refsinga, nr. 15/2016. Í meðförum málsins skilaði sambandið inn umsögn 
þar sem athygli allsherjar- og menntamálanefndar var vakin á þeim gráu 
svæðum sem væru til staðar á milli réttarvörslukerfisins annars vegar og 
félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu hins vegar. Tillögur sambandsins 
um úrbætur náðu hins vegar ekki fram að ganga.

Meðan á afplánun refsidóma stendur á það að vera á ábyrgð 
fangelsisyfirvalda að gæta að andlegu jafnt sem líkamlegu heilbrigði 
fanga. Um er ræða atriði sem löggjafinn þarf að skýra betur. Að áliti 
sambandsins verður að líta svo á að þessir dómfelldu einstaklingar sem 
hlotið hafa fangelsisrefsingu, teljist á forræði og ábyrgð ríkisins á meðan 
afplánun varir, en ekki á forræði lögheimilissveitarfélags.
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