
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Skrifstofa Alþingis - nefndasvið 
b.t. fjárlaganefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 16. maí 2022

2204006SA SAS
Málalykill: 00.63

Efni: Umsögn um f jármálaáætlun 2023-2027

Áframhaldandi samvinna ríkisstjórnarflokkanna var innsigluð með stjórnarsáttmála 
sem undirritaður var 28. nóvember sl. Í kjölfarið lagði ríkisstjórnin fram, svo sem lög 
gera ráð fyrir, fjármálastefnu sem þó ekki var samþykkt fyrr en í lok febrúar sl., eða 
tveimur mánuðum eftir samþykkt fjárlaga. Samband íslenskra sveitarfélaga skilaði 
ítarlegri umsögn um þingsályktunartillögu um fjármálastefnu og fjárlagafrumvarpið 
fyrir 2022. Fátt er nýtt í fyrirliggjandi fjármálaáætlun 2023 til 2027 og því telur 
sambandið ekki ástæða til að skila umfangsmikilli umsögn að þessu sinni.

I. Fjármál hins opinbera

A. Samkomulag skv. LOF
Í lok mars sl. var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um afkomu og 
efnahag sveitarfélaga út tímabilið og koma efnisþættir þess fram í 
fjármálaáætluninni. Megin niðurstaða er sú að sveitarfélög þurfi ekki að grípa til 
afkomubætandi aðgerða til þess að ná markmiði um stöðvun skuldaaukningar fyrir 
árslok 2026 gangi þær forsendur um efnahagsþróun eftir sem fjármálaáætlunin 
hvílir á.

Mikilvægt er að taka fram að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur ekki boðvald 
yfir einstökum sveitarfélögum. Með undirritun samkomulagsins skuldbindur 
sambandið sig til að kynna samkomulagið fyrir sveitarfélögum og mælast til þess að 
þau skipi fjármálum sínum í samræmi við forsendur og markmið samkomulagsins.

Rétt er þó að benda á að talnaefni fjármálaáætlunar er á öðrum grundvelli en 
sveitarfélögum er skylt að færa sín fjármál á. Aðeins liggur fyrir uppgjör 
sveitarfélaga í heild á þessum grundvelli en ekki fyrir einstök sveitarfélög. 
Samkomulagið veitir af þessum sökum takmarkaða leiðsögn fyrir fjármálastjórn 
einstakra sveitarfélaga.

Áfram er unnið að ýmsum verkefnum sem tíunduð voru í fyrra samkomulagi, sem 
undirritað var haustið 2020.

B. Fjármál sveitarfélaga
Samkvæmt útkomuspám sveitarfélaga sem innviðaráðuneytið hefur safnað er 
reiknað með að A-hlutar sveitarfélaga hafi í fyrra verið reknir með rekstrarhalla sem 
nemur næstum 11,6 ma.kr. sem er 3% af tekjum. Árið 2020 nam hallinn 2,4% og 
fjárhagsáætlanir fyrir 2022 gera ráð fyrir 1,5% halla. Gangi þetta eftir verða þessi ár 
hin fyrstu með samfelldan rekstrarhalla í þrjú ár.
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Skuldir og skuldbindingar A-hluta á árinu 2020 reyndust 28,7 ma.kr. hærri en 
fjárhagsáætlanir gerðu ráð fyrir, jafnvel þótt fjárfestingar yrðu 5 ma.kr. minni en 
ráðgert var. Hlutfall skulda og skuldbindinga var áætlað 115% í útkomuspá 2021 og 
117% í fjárhagsáætlun 2022. Tekjufall vegna kórónuveirukrísunnar reyndist mun 
minna en óttast var, ekki síst vegna kröftugrar viðspyrnu í ríkisfjármálum.

Hallareksturinn má rekja til tveggja meginþátta. Annars vegar hafa kjarasamningar 
reynst sveitarfélögum afar kostnaðarsamir. Hins vegar hefur stöðugildum hjá 
sveitarfélögum hefur fjölgað af ýmsum ástæðum, s.s. vegna heimsfaraldursins og 
vaxandi mannaflaþarfar í verkefnum félags- og fræðsluþjónustu. Mestu skiptir í 
þessu sambandi kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks. Úttekt á kostnaði við þessa 
þjónustu sýnir að rekja má allan rekstrarhalla sveitarfélaga árið 2020 til 
vanfjármögnunar á þessum eina málaflokki.

Rétt er að taka fram að greining sambandsins á ársreikningum tíu stærstu 
sveitarfélaganna fyrir árið 2021 bendir til ívið betri niðurstöðu en útkomuspárnar 
segja til um.

C. Tekjustofnar og fjárhagsleg sjálfbærni sveitarfélaga
Fjárhagsleg sjálfbærni lýtur að því hvort tekjur sveitarfélaga nægi til að þau geti 
annast verkefni sín í bráð og lengd án þess að ganga á fastafjármuni og leggja 
ósanngjarnar byrðar á komandi kynslóðir. Efasemdir hafa verið viðraðar um hvort 
núverandi tekjustofnar sveitarfélaga tryggi sveitarfélögum sjálfbærni. Í LOF 
samkomulagi ríkis og sveitarfélaga frá 2020 var ákveðið að setja á laggirnar nefnd 
um tekjustofna sveitarfélaga og regluverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Analytica 
hefur hannað sérstakt reiknilíkan til að meta sjálfbærni fjármála sveitarfélaga og er 
sú vinna hluti af verkefni tekjustofnanefndar. Annar þáttur í því mati er einfaldlega 
að fara yfir einstök verkefni sem lögð hafa verið á sveitarfélög án þess að 
fjármögnun hafi fylgt.

D. Óvissa í efnahagsmálum
Efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunar eru byggðar á þjóðhagsspá Hagstofu 
Íslands sem birt var í lok mars sl. Spá Seðlabanka Íslands sem út kom 4. maí sl. er þó 
nokkuð svartsýnni fyrst og fremst á þróun verðbólgu sem bankinn telur verða 7,4% í 
ár og 5% á því næsta en til samanburður áætlaði hagstofa að verðbólga í ár yrði 5,9% 
og 3,5% 2023. Þótt spár seðlabanka og hagstofu um hagvöxt séu svipaðar er 
greinilegt af gögnum fyrrnefndrar stofnunar að óvissa er öll niðurávið. Hækkun 
stýrivaxta um 1 prósentustig og viðvaranir um frekari hækkanir munu vafalítið hafa 
áhrif á verðbólgu og almenna eftirspurn. Óvissa er meginstefið í öllum hagspám 
þessi misserin.

II. Einstök mál og málefnasvið
Þessi fjármálaáætlun er hin sjöunda í röðinni frá því lög um opinber fjármál voru 
sett og sú fimmta sem lögð er fram af ríkisstjórnum Katrínar Jakobsdóttur. 
Framsetning hefur batnað að sumu leyti. Á það einkum við um greiningu 
efnahagsmála og stöðu hins opinbera. Hins vegar er umfjöllun um málefnasvið 
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mjög misjöfn. Víða er umfjöllun á almennum nótum og endurtekningar frá fyrri sex 
áætlunum miklar.

Í alltof mörgum tilvikum er lítið upp úr þessum umfjöllunum að hafa um 
áhersluatriði og þó einkum um forgangsröðun í fjármálum. Hvergi er að finna 
hvernig tekist hefur að ná þeim tölulegu markmiðum sem sett hafa verið í fyrri 
fjármálaáætlunum. Gagnlegt væri að fjármálaáætlun fylgdi úttekt á tölulegum 
markmiðum á hverju málefnasviði og hvernig takist hafi að ná þeim. Full ástæða er 
til að endurskoða framsetningu fjármálaáætlana með það í huga að stytta þær og 
gera markvissari. Framleiðni hins opinbera gæti aukist fyrir vikið.

A. Skattamál (Málefnasvið 5)
Sveitarfélögin hafa lengi barist fyrir því að innheimtukostnaður vegna útsvars í 
staðgreiðslu verði tekinn til endurskoðunar. Það er því fagnaðarefni að í 
samkomulagi ríkisins og sambandsins frá 30. september 2020 var samþykkt að 
teknar yrðu upp viðræður um kostnað og umsýslu ríkisins við innheimtu útsvars í 
staðgreiðslu. Í samkomulaginu er sérstaklega vísað til nefndarálits efnahags- og 
viðskiptanefndar frá 6. desember 2019, en þar segir með skýrum hætti „Eðlilegt er 
að þóknun ríkisins endurspegli kostnað vegna þjónustunnar. Þá telur nefndin 
sanngjarnt að sveitarfélögin njóti þess almenna hagræðis sem náðst hefur í 
skattheimtu á undanförnum árum.“ Stofnaður hefur verið starfshópur um málið og 
þess vænst að skýr svör fáist um raunkostnað við innheimtuna.

B. Stafrænar umbætur (málefnasvið 6)
Sveitarfélögin hafa með sér samvinnu í stafrænni umbreytingu og kosta miðlægt 
stafrænt umbreytingateymi sem er í mjög góðri samvinnu við Stafrænt Ísland og 
ráðuneyti. Áherslur samstarfs sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu, er 
endurhönnun þjónustuferla með þarfir notenda að leiðarljósi og nýting miðlægrar 
þjónustugáttar Ísland.is er snýr að framenda umsókna fyrir sjálfsafgreiðslulausnir 
sveitarfélaga. Skýrar kröfur verða þróaðar fyrir sjálfvirk gagnaskipti og tengingar 
við kerfi sveitarfélaga og þá nálgun rafrænna skila til Þjóðskjalasafns.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gerst aðili að stefnu um stafræna þjónustu 
hins opinbera og öryggis- og þjónustustefnu fyrir hýsingarumhverfi. Mikilvægt er 
að nýta samlegðaráhrif og upplýsingatækniinnviði sem ríkið hefur unnið, en eftir 
stendur áfram að ákveða kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga í þróun 
lausna er snerta hið opinbera í heild eins og t.d. innritun í leik- og grunnskóla, 
úrgangsmál, félagsmál, skipulags- og byggingarmál o.fl.

C. Sveitarfélög og byggðamál (málefnasvið 8)
Sambandið leggur áherslu á að verkefni byggðaáætlunar verði að fullu fjármögnuð 
og tekur undir þær áherslur sem koma fram í fjármálaáætlun um eflingu 
sóknaráætlana landshlutanna. Þá telur sambandið brýnt að fyrirliggjandi tillaga að 
byggðaáætlun verði samþykkt á vorþingi.
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D. Fráveitur (málaflokkur 17)
Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að styrkir til fráveitna sveitarfélaga lækki um 200 
m.kr. á árinu 2024 og verða 378 m.kr. óbreytt út tÍmabilið. Nú stendur yfir löngu 
tímabært átak í uppbyggingu fráveitna um allt land. Fyrir liggur að umsóknir um 
styrki til fráveituframkvæmda á yfirstandandi ári eru langt umfram það fjármagn 
sem er til ráðstöfunar. Líklegt er að svo verði einnig á næstu árum.

Jafnframt stefnir ráðuneytið að því að setja í reglugerð auknar kröfur um hreinsun 
frárennslis sem mun hækka kostnað við fráveituframkvæmdir á árunum 2023-2030, 
mögulega á bilinu 15-20 milljarða kr. Tilefni er því til þess að endurskoða fyrirhugaða 
lækkun styrkjanna, með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum um umfang framkvæmda 
og áætlaðan kostnað við þær. Ef áform um auknar kröfur til fráveitna ganga eftir 
þarf að hækka fjárheimildir enn meira.

E. Úrgangsmál (málefnasvið 17)
Í fjármálaáætlun koma fram áform um að taka upp urðunarskatt eigi síðar en 2023. 
Að óbreyttu leggst sambandið gegn þessum áformum. Sambandið krefst þess að 
náið samráð verði haft við sveitarfélögin um þessi áform og útfærslu þeirra.

Ekki kemur fram hvort tekjur af skattinum muni að fullu renna til verkefna við 
i nnleiðingu hringrásarhagkerfis. Grunnforsenda hlýtur að vera að byggðir verði nýir 
innviðir til meðhöndlunar úrgangs þannig að aðrir farvegir en útflutningur verði 
raunhæfur kostur fyrir úrgangshafa. Innheimta urðunarskatts gæti orðið mjög 
flókin og kostnaðarsöm. Sem dæmi getur hún kallað á útbúnað til vigtunar á 
móttökustað. Eðlilegt væri því að rekstraraðilar urðunarstaða fái umsýsluþóknun ef 
þeir eiga að fara með hlutverk innheimtuaðila fyrir ríkið.

F. Leik- og grunnskóli (Málefnasvið 22)
Málefni yngstu kynslóðanna eru í brennidepli um þessar mundir. Fjölmargar 
áskoranir blasa við sveitarfélögum á því sviði. Ákall er um að leikskóli verði 
gjaldfrjáls, en árið 2020 voru tekjur sveitarfélaga af leikskólagjöldum 5,5 ma.kr. 
Nýleg könnun sambandsins á mönnun og innritunaraldri í leikskólum sýnir að ríflega 
þriðjungur barna byrjar á leikskóla á aldursbilinu 19-24 mánaða og einungis 8% hefja 
sína skólagöngu 12 mánaða eða yngri. Þá sýnir nýleg könnun BSRB að börn eru að 
meðaltali 17,5 mánaða gömul þegar þau byrja á leikskóla.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er kveðið á um að brúa bilið á 
milli innritunar í leikskóla og fæðingarorlofs. „Unnið verður að því í samvinnu við 
sveitarfélögin að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla. Samhliða fari fram vinna 
við að greina og endurskoða þjónustu ríkis og sveitarfélaga við börn og 
barnafölskyldur fyrstu ár ævinnar með það að markmiði að auka þjónustu við 
þennan hóp.“ Sambandið er reiðubúið í þetta samtal.

Líkt og fram kemur í fjármálaáætlun hefur Alþingi samþykkt nýja menntastefnu til 
2030. Þar má finna mörg metnaðarfull markmið og verkefni sem ráðast á í á næstu 
árum. Mörg þessara verkefna tengjast innleiðingu nýrra laga um samþættingu 
farsældarþjónustu í þágu barna. Sambandið leggur höfuðáherslu á að 
verkefnunum fylgi nægilegt fjármagn til innleiðingar.
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G. Hjúkrunarheimili (Málefnasvið 25)
Málefni aldraðra eru á könnu ríkisins. En mörg sveitarfélög hafa valið að reka 
hjúkrunarheimili á framlögum frá ríkinu í formi daggjalda. Alkunna er að deilt hefur 
verið um hvort daggjöldin séu nægileg og nokkur sveitarfélög hafa valið að segja 
sig frá rekstri hjúkrunarheimila vegna viðvarandi halla.

Fagna ber því að samkomulag hefur náðst um nýjan samning um daggjöldin og 
auknu fjármagni veitt til rekstrar hjúkrunarheimila. Áfram er þó mikilvægt að leysa 
úr brýnum áskorunum. Einkum er nauðsynlegt að greiða úr flækjum varðandi 
húsnæðismál hjúkrunarheimila. Eins þolir ekki bið að koma á hentugum úrræðum 
fyrir yngri einstaklinga sem vistaðir eru á hjúkrunarheimilum.

H. Málefni fatlaðs fólks (Málefnasvið 27)
Í fyrrnefndu samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga frá 2020 varð að samkomulagi 
að gera úttekt á tekjum og gjöldum vegna málefna fatlaðs fólks. Úttektinni er lokið 
og niðurstaða sú að halli á árinu 2020 hafi numið 8,9 ma.kr. sem bera má saman við 
að rekstrarhalli A-hluta sveitarfélaga sama ár er nærfellt sama tala eða um 8,7 
ma.kr.

Í samkomulaginu segir: „Að fengnum þessum niðurstöðum verði teknar upp 
viðræður um hvernig bregðast megi við þessari þróun og hvernig best verði staðið 
að fjármögnun hennar.“ Nú hefur félags- og vinnumarkaðsráðherra tilkynnt um 
stofnun starfshóps sem móta á tillögur um hvernig kostnaðarskipting milli ríkis og 
sveitarfélaga á að vera vegna þjónustu við fatlað fólk. Mikilvægt er að 
starfshópurinn taki sem allra fyrst til starfa og ætla honum skamman tíma til að 
skila niðurstöðum.

Einnig þarf að ná niðurstöðu um áframhaldandi innleiðingu Notendastýrðrar 
persónulegrar aðstoðar (NPA), framtíðarfyrirkomulag atvinnumála fatlaðs fólks 
o.fl. Í fjármálaáætlun er ekki orði vikið að þessum áskorunum.

Samanlagður halli áranna 2019-2022 í þessum eina málaflokki er 17,6 ma.kr. Að 
óbreyttu mun þessi þróun halda áfram, enda eru biðlistar eftir úrræðum langir og 
uppbyggingarþörf mikil. Ekki verður haldið áfram á sömu braut nema til komi 
verulegar úrbætur í fjármögnun málaflokksins enda er ljóst að viðvarandi 
hallarekstur af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir ógnar fjárhagslegri sjálfbærni 
sveitarstjórnarstigsins.

I. Börn með fjölþættan vanda (Málefnasvið 27)
Börn sem eiga við svo alvarlegar þroska- og geðraskanir að stríða að fullreynt er að 
þau geti búið heima hjá sér eru skilgreind sem börn með fjölþættan vanda. Þessum 
börnum hefur fjölgað á undanförnum árum og umönnunarþörf þeirra aukist. Um er 
að ræða 32 börn í dag, en áætlað er að sveitarfélögin séu að greiða um 2 ma.kr. 
með úrræðum vegna þessara barna. Hér er um að ræða eitt af (alltof) mörgum 
svonefndum gráum svæðum í velferðarþjónustu þar sem ábyrgðarskil milli ríkis og 
sveitarfélaga eru óljós og oftast lendir fjárhagsbyrðin á sveitarfélögum. Tryggja 
þarf fjárheimild til að vinna að varanlegri lausn í málefnum þessa hóps. Brýnt er að 
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taka sem allra fyrst á þessum vanda og Ijóst er að ríkið verður að taka meiri ábyrgð 
á útgjöldum vegna þessa en nú er.

J. Málefni flóttafólks (Málefnasvið 29)
Stríðið í Úkraínu hefur eðlilega orðið til þess að flóttafólki á Íslandi hefur fjölgað 
gífurlega og þá um leið kostnaður sveitarfélaga. Nauðsynlegt er að ríkið veiti meiri 
fjármununum í samningum um samræmda móttöku flóttafólks. Sambandið vill 
vekja sérstaka athygli á því að framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna nemenda 
með íslensku sem annað tungumál stendur alls ekki undir þeim kostnaði við þá 
þjónustu. Mikilvægt er að auka fjármagn til úthlutunar svo börn af erlendum 
uppruna, hvort sem það eru innflytjendur eða flóttabörn, fái sömu tækifæri og 
íslensk börn.

K. Húsnæðismál (Málefnasvið 31)
Sambandið á aðkomu að vinnu átakshóps um aðgerðir í húsnæðismálum. Hópurinn 
er að leggja lokahönd á tillögur um margþættar aðgerðir sem nauðsynlegt er að 
fjármagna í fjármálaáætlun.

Fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga vænta þessa að fá tækifæri til að hitta 
fjárlaganefnd og gera nefndinni nánari grein fyrir áherslum sínum.

Virðingarfyllst
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri
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