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Þýðingarmikið hlutverk Jöfnunarsjóðs fyrir sveitarfélögin
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er einn af megin tekjustofnum
sveitarfélaga. Um 13% af heildartekjunum kemur frá sjóðnum og
hefur hlutverk hans vaxið eftir því sem fleiri verkefni hafa verið
færð til sveitarfélaganna. Áætlað er að á yfirstandandi ári renni um
48 milljarðar úr sjóðnum og með þeim hætti eru sveitarfélögum
tryggðir fjármunir til að sinna lögbundnum og venjubundnum
verkefnum sínum.
Þrátt fyrir að umfang sjóðsins sé talsvert kemur þó mun minna úr
jöfnunarkerfinu hérlendis í samanburði við mörg önnur ríki, t.d.
annars staðar á Norðurlöndum. Það sem einkennir íslenska tekjustofnakerfið er að mun
hærra hlutfall heildartekna sveitarfélaga kemur frá eigin tekjustofnum, þ.e. útsvari og
fasteignasköttum, en þeir eru samanlagt um 70% heildartekna. Það er því ekki óeðlilegt
að hlutfallslega meiri fjármunir renni til sveitarfélaga þar sem þessir tekjustofnar eru
veikari, mælt í krónum á íbúa, og stærðarhagkvæmni minni.
Það er einmitt sú mynd sem blasir við þegar framlög sjóðsins á íbúa eru skoðuð. Mun
hærri framlög renna til minni sveitarfélaga en þeirra stærri og það vekur einnig athygli
að hlutfallslega mun hærra framlag fer til sveitarfélaga fjarri höfuðborgarsvæðinu.
Sjóðurinn hefur því augljóslega veruleg áhrif á byggðir landsins.
Við umræðu um þörf á endurskoðun á regluverki sjóðsins hefur hins vegar verið haldið
fram að núverandi uppbygging viðhaldi óhagkvæmu skipulagi, að minni sveitarfélögum
sé beinlínis haldið uppi af sjóðnum og þar af leiðandi sé enginn hvati fyrir þau að
sameinast. Í skýrslu nefndar sem vann að endurskoðun á regluverki sjóðsins, og skilaði
áfangaskýrslu í fyrra, kom fram að í 13 sveitarfélögum fer hlutdeild Jöfnunarsjóðs í
heildartekjum yfir 40%. Taldi nefndin að rétt væri að setja ákveðið hámark á framlög
Jöfnunarsjóðs sem hlutfall af heildarskatttekjum sveitarfélags. Þá lagði nefndin til að
breytingar yrðu gerðar á hagkvæmnilínu útgjaldajöfnunarframlaga sjóðsins sem leiða
mundu til þess að sveitarfélög með fleiri en 2.400 íbúa fengju aukið vægi við útreikning
framlaganna. Auk þess hefur verið til skoðunar í ráðuneytinu að leggja til breytingar á
ákvæðum er varðar fyrirkomulag tekjuskerðingar í gildandi regluverki.
Ég hef kynnt mér þessar og aðrar tillögur sem nefndin lagði fram um breytingar á
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Tillögurnar eru góður og munu leiða til þess að framlög
til meðalstórra sveitarfélaga eykst, m.a. sveitarfélaga sem hafa gengið í gegnum
sameiningar, en lækka til minni og tekjuhærri sveitarfélaga.
Unnið er að útfærslu þessara tillagna í ráðuneytinu og munu þær líta dagsins ljós
fljótlega. Byggðasjónarmið verða þar höfð að leiðarljósi, en einnig sjónarmið um
sanngjarna skiptingu sameiginlegra tekna sveitarfélaga til að standa undir nauðsynlegri
þjónustu við íbúa sína.
Sigurður Ingi Jóhannsson,
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
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Hlutverk Jöfnunarsjóðs og starfsemi á árinu 2017
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga starfar á grundvelli III. kafla laga um tekjustofna

sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum. Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
er að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur
sveitarfélaga með framlögum úr
1
sjóðnum á grundvelli ákvæða laga, reglugerða og vinnureglna sem settar eru um
starfsemi sjóðsins. Þá greiðir sjóðurinn framlög til samtaka sveitarfélaga, stofnana
þeirra og annarra aðila í samræmi við ákvæði laga.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs en
honum til ráðuneytis er sjö manna ráðgjafarnefnd.

Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga gerir tillögur til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um úthlutanir framlaga úr sjóðnum önnur en bundin framlög.
Nefndin er skipuð af ráðherra til fjögurra ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum.
Sex nefndarmenn eru skipaðir samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga en einn er skipaður án tilnefningar og er hann jafnframt formaður nefndarinnar.
Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs skipa:
Guðný Sverrisdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri, formaður nefndarinnar
Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar
Karen E. Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogsbæ
Bjarni Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi í Sveitarfélaginu Skagafirði
Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í Akureyrarkaupstað
Valdimar O. Hermannsson, sveitarstjóri Blönduósbæjar
Ásgerður Gylfadóttir, bæjarfulltrúi í Sveitarfélaginu Hornafirði
Varamenn
Ólafur G. Adolfsson, bæjarfulltrúi í Akraneskaupstað, varaformaður
Halldóra Káradóttir, skrifstofustjóri á fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar
Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ
Kristján Andri Guðjónsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ
Sveinn Pálsson, sveitarstjóri í Dalabyggð
Soffía Helgadóttir, bæjarfulltrúi í Norðurþingi
Ólafur Þór Ólafsson, bæjarfulltrúi í Sandgerðisbæ
Ráðherra mun skipa nýja ráðgjafarnefnd fyrir áramót og tekur hún til starfa í upphafi
næsta árs.
Ráðgjafarnefndin hélt 11 bókaða fundi á árinu 2017.
Fundargerðir ráðgjafarnefndarinnar eru birtar á vef sjóðsins, jofnunarsjodur.is.
Megintilgangur með birtingunni er að upplýsa sveitarstjórnarmenn og starfsmenn
sveitarfélaga um starfsemi sjóðsins, tillögur nefndarinnar til ráðherra um úthlutanir
framlaga og um umfjöllun og afgreiðslu þeirra erinda er berast sjóðnum.
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Endurskoðun jöfnunarframlaga Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga

Nefnd sem innanríkisráðherra skipaði í september 2016, til að leggja fram tillögur um
fyrirkomulag nýrra aðferða hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga við jöfnun á útgjaldaþörf og
tekjumöguleikum sveitarfélaga, skilaði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skýrslu
sinni 6. október 2017. Kristinn Jónasson, formaður nefndarinnar, kynnti tillögurnar
bæði á ársfundi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og á fjármálaráðstefnu Sambands
íslenskra sveitarfélaga í október 2017.

Í erindisbréfi nefndarinnar kom fram að unnið hefði verið að heildarendurskoðun á
regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá því á árinu 2010. Vinnuhópur sem þá var
skipaður skilaði árið 2012 drögum að nýju líkani fyrir jöfnunarframlög sjóðsins sem
vinna þurfti áfram og skyldi nýja nefndin hafa þær tillögur til hliðsjónar við vinnu sína.
Nefndin var sammála um að með auknum verkefnum hefði regluverk sjóðsins orðið
flóknara og þar af leiðandi ekki auðvelt að hafa heildaryfirsýn yfir starfsemi hans.
Sveitarstjórnarmenn tali því gjarnan um að úthlutunarreglur sjóðsins séu of flóknar.
Nefndin var sammála um að megintilgangur með endurskoðun á Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga væri:
1. Að einfalda regluverkið og auka gegnsæi um forsendur úthlutunar. Engu að
síður sé ljóst að forsendur fyrir jöfnun kalli á margar mælingar og breytur til að
jafna aðstöðumun sveitarfélaganna hvað varðar tekjumöguleika og
útgjaldaþarfir.
2. Að auka gæði jöfnunaraðgerða þannig að sambærileg sveitarfélög fái
sambærileg framlög úr sjóðnum.
3. Að framlög með jöfnunartilgang verði sameinuð sem leiði til markvissari
jöfnunar sem jafnframt leiði til betri nýtingar á fjármunum sjóðsins.
4. Að full nýting eigin tekjustofna sé forsenda úthlutunar til jöfnunar.
5. Að breytingar á regluverki sjóðsins eigi að stuðla að framþróun og umbótum í
skipulagi og rekstri á sveitarstjórnarstigi.
6. Að aðlögun að nýju kerfi sé nægjanleg í tíma og taki mið af dreifingu byggðar í
landinu.
7. Að jöfnunarkerfið styðji sameiningu sveitarfélaga, feli í sér hvata til
sameiningar en að sameining leiði ekki til minni úthlutunar úr Jöfnunarsjóði í
nokkurn tíma eftir sameiningu.
8. Og að einhverju leyti það markmið að tekjustofnakerfið og jöfnun meðal
sveitarfélaga sé í samræmi við stefnu stjórnvalda varðandi opinber fjármál.
Nefndin ræddi ýmsar leiðir að breytingum á reglum jöfnunarframlaga Jöfnunarsjóðs
og voru tillögur nefndarinnar eftirfarandi:
A. Annars vegar er um að ræða tilteknar breytingar sem gera má strax á regluverki
Jöfnunarsjóðs.
B. Hins vegar verði umfangsmeiri breytingar gerðar með lengri aðdraganda. Þær
fela í sér að öll helstu jöfnunarframlög sjóðsins verði sameinuð í eitt
jöfnunarkerfi. Um er að ræða nýtt líkan sem þróað hefur verið og mætti byggja
á til framtíðar við úthlutun jöfnunarframlaga.
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sveitarfélaga styðji
2017 sameiningu sveitarfélaga, feli í sér hvata til
sameiningar en að sameining leiði ekki til minni úthlutunar úr Jöfnunarsjóði í
nokkurn tíma eftir sameiningu.
8. Og að einhverju leyti það markmið að tekjustofnakerfið og jöfnun meðal
sveitarfélaga sé í samræmi við stefnu stjórnvalda varðandi opinber fjármál.
Nefndin ræddi ýmsar leiðir að breytingum á reglum jöfnunarframlaga Jöfnunarsjóðs
og voru tillögur nefndarinnar eftirfarandi:
A. Annars vegar er um að ræða tilteknar breytingar sem gera má strax á regluverki
Jöfnunarsjóðs.
B. Hins vegar verði umfangsmeiri breytingar gerðar með lengri aðdraganda. Þær
fela í sér að öll helstu jöfnunarframlög sjóðsins verði sameinuð í eitt
jöfnunarkerfi. Um er að ræða nýtt líkan sem þróað hefur verið og mætti byggja
á til framtíðar við úthlutun jöfnunarframlaga.
Tillaga A: Breytingar á núverandi kerfi

4 á núverandi jöfnunarfyrirkomulagi sem
Fyrri tillagan felur í sér tilteknar breytingar
hægt er að ráðast í með ekki löngum fyrirvara þó gert sé ráð fyrir að breytingarnar
verði innleiddar í áföngum. Tillögurnar er eftirfarandi:
i. Nýti sveitarfélag ekki útsvarshlutfall að fullu muni koma til skerðingar á framlögum sem nemi vannýttum útsvarstekjum.
ii. Að hámark verði sett á framlög Jöfnunarsjóðs sem hlutfall af heildarskatttekjum sveitarfélaga og verði það 45% af heildarskatttekjum.
iii. Að tilteknar breytingar verði gerðar á svokallaðri hagkvæmnilínu útgjaldajöfnunarframlaga sem muni leiða til þess að sveitarfélög með fleiri en 2.400
íbúa fái aukið vægi við útreikning framlaganna. Jafnframt verði vægi íbúafjölda
6-15 ára og vægi fjölda þéttbýlisstaða innan eins sveitarfélags aukið á kostnað
vægis fyrir fjarlægðir innan sveitarfélaga.
iv. Að stuðningur við sveitarfélög sem hyggjast sameinast verði aukinn enn frekar.
v. Tillögunum er ætlað að stuðla að sameiningu sveitarfélaga í stærri og sterkari
heildir en landfræðilegar og fjárhagslegar aðstæður kunna að gera sveitarfélagi
erfitt fyrir um að sameinast öðrum sveitarfélögum. Horfa verður til hlutlægra
mælikvarða við það mat og heimilt verði að veita sérstök viðbótarframlög úr
Jöfnunarsjóði þegar svo háttar til.
Tillaga B: Nýtt jöfnunarkerfi á grunni nýs líkans
Nefndin fjallaði um að þróa nýtt fyrirkomulag jöfnunar innan sjóðsins, en þar er m.a.
haft til hliðsjónar fyrirkomulag jöfnunar í Noregi. Gerir tillagan ráð fyrir að öll helstu
jöfnunarframlög sjóðsins verði sameinuð í eitt framlag. Líkanið gerir ráð fyrir
sameiningu tekjujöfnunarframlaga, útgjaldajöfnunarframlaga og almennra framlaga
vegna reksturs grunnskóla.
Nefndin var sammála um að niðurstaða nýja líkansins gæfi að mörgu leyti réttlátari
niðurstöðu hvað úthlutun framlaga til sveitarfélaga varðar, en sveitarfélögin væru enn
of mörg og fámenn til að unnt væri að taka slíkt jöfnunarkerfi í notkun að sinni.
Ekki náðist samstaða í nefndinni um allar tillögur og skrifar Stefán Eiríksson, einn
fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga, undir skilabréf nefndarinnar með fyrirvara
sem fram kemur í bókun. Fulltrúar fjármála- og efnahagsráðuneytisins lögðu fram
bókun og skrifuðu ekki undir skýrsluna.
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Nefndin sem endurskoðaði reglur sjóðsins var þannig skipuð:
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, formaður, tilnefndur af
innanríkisráðherra.
Guðný Sverrisdóttir, formaður ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, tilnefnd
af innanríkisráðherra.
Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar, tilnefnd af Sambandi
íslenskra sveitarfélaga.
Stefán Eiríksson borgarritari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Sigurður Á. Snævarr, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs Sambands íslenskra
sveitarfélaga, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Sigurður Guðmundsson sérfræðingur, tilnefndur
af fjármála- og efnahagsráðherra.
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Guðrún Ögmundsdóttir sérfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra.
Með nefndinni störfuðu Hermann Sæmundsson, skrifstofustjóri hjá samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytinu, Guðni Geir Einarsson sérfræðingur, Tinna Dahl
Christiansen sérfræðingur, Bergur Sigurjónsson sérfræðingur og Gústav Aron
Gústavsson sérfræðingur, öll starfsmenn hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Að auki
starfaði Jóhannes Á. Jóhannesson, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands
íslenskra sveitarfélaga, með nefndinni.

Ársfundur Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga
Fasteignasjóður
Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga
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sveitarfélaga
hefðu
lækkað mikið
á undanförnum
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Fasteignasjóður
hefurhefðu
það
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numið
um
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á
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þess að veittir séu styrkir til sveitarfélaga úr sjóðnum. Fasteignasjóður hefur það
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að jafnamilljónum
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þær
numið
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umráðarétt yfir við yfirfærsluna hafa nú allar verið seldar.
Ráðgjafarnefnd Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, sem lauk störfum í lok árs
2016, skilaði tillögum um framtíðarskipan fasteignamála innan Jöfnunarsjóðs vegna
fatlaðs fólks. Á grunni tillagnanna var þann 6. júlí 2017 undirrituð viljayfirlýsing
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, félags- og
jafnréttismálaráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga um framlög úr
Fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna uppbyggingar fasteigna í þágu
fatlaðs fólks.

Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2017

Á fyrri hluta þessa árs var á grundvelli viljayfirlýsingarinnar gefin út ný reglugerð um
starfsemi Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Þar er m.a. kveðið á um skilyrði
þess að veittir séu styrkir til sveitarfélaga úr sjóðnum. Fasteignasjóður hefur það
hlutverk að jafna aðstöðu sveitarfélaga við uppbyggingu eða breytingar á fasteignum
sem nýttar eru í þjónustu við fatlað fólk með miklar og/eða sértækar stuðningsþarfir,
sbr. 13. gr. b í lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Í reglugerðinni, nr. 460/2018, eru
nánari reglur um starfsemi Fasteignasjóðs og skilyrði þess að veittir séu styrkir til
sveitarfélaga úr sjóðnum. Er gert ráð fyrir að styrkir verði veittir til eftirtalinna
verkefna:
1. Til fjármögnunar á hlutdeild í stofnframlagi til byggingar búsetukjarna fyrir
fatlaða íbúa með mjög miklar og/eða sértækar stuðningsþarfir á móti framlagi
Íbúðalánasjóðs.
2. Til jöfnunar á íþyngjandi kostnaði vegna langtímaleigusamninga um húsnæði
fyrir fatlað fólk sem sveitarfélögin yfirtóku samhliða yfirfærslu málaflokksins
2011.
3. Til stuðnings við nauðsynlegar endurbætur á eldra íbúðarhúsnæði fatlaðs fólks
með verulegar þjónustu- og stuðningsþarfir sem gera því kleift að búa áfram á
heimilum sínum.
Sigurður Guðmundsson sérfræðingur, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra.
4. Til byggingar hæfingarstöðva til að sinna lögbundnu hlutverki þeirra til
Guðrún Ögmundsdóttir sérfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra.
hæfingar fatlaðs fólks.
5. Í öðrum sérstökum undantekningartilvikum sem talin eru falla vel að hlutverki
Með nefndinni
störfuðu
Hermann
Sæmundsson,
hjá samgöngu- og
Fasteignasjóðs
en sem
falla þó
ekki undir liðiskrifstofustjóri
1-4 hér að framan.
sveitarstjórnarráðuneytinu, Guðni Geir Einarsson sérfræðingur, Tinna Dahl
Christiansen
sérfræðingur,
Bergur sveitarfélaga
Sigurjónssonsem
sérfræðingur
Það er ráðgjafarnefnd
Jöfnunarsjóðs
gerir tillögurogtil Gústav
ráðherraAron
um
Gústavsson
sérfræðingur,
öll
starfsmenn
hjá
Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga.
Að
auki
úthlutanir sjóðsins til sveitarfélaga. Ekki er lengur starfandi sérstök ráðgjafarnefnd
starfaði
JóhannesFasteignasjóðsins.
Á. Jóhannesson, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands
vegna starfsemi
íslenskra sveitarfélaga, með nefndinni.
3

Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Tíundi ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga var haldinn 4. október 2017 á Hilton
Hóteli Nordica í Reykjavík.
Jón Gunnarsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ávarpaði fundinn í upphafi og
minnti á að starfsemi Jöfnunarsjóðs væri mjög þýðingarmikil fyrir sveitarfélög landsins
og að umfang hans væri mjög mikið en framlög sjóðsins hefðu numið tæpum 45
milljörðum króna á árinu 2016. Ráðherra sagði regluverk sjóðsins hafa breyst í gegnum
árin og honum hefðu verið falin sífellt aukin verkefni. Benti ráðherra á að á fundinum
yrðu kynntar tillögur um breytingar á jöfnunarframlögum sjóðsins sem nefnd undir
forystu Kristins Jónassonar, bæjarstjóra í Snæfellsbæ, hefði unnið að. Sagði hann
mikilvægt að stíga varlega til jarðar í breytingum og að tillögurnar yrðu eflaust
umdeildar en nauðsynlegt væri að fjalla ítarlega um þær og fá niðurstöðu.
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Þá minnti ráðherra á nýlega útkomna skýrslu nefndar um stöðu og framtíð
sveitarfélaga. Nefndarmenn hefðu lagt mikla vinnu í fundarhöld, samráð, heimsóknir
og könnun og skilað áhugaverðum tillögum, meðal annars um hvort setja ætti
lágmarksfjölda íbúa sveitarfélaga.
Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, flutti skýrslu um

milljörðum króna á árinu 2016. Ráðherra sagði regluverk sjóðsins hafa breyst í gegnum
árin og honum hefðu verið falin sífellt aukin verkefni. Benti ráðherra á að á fundinum
yrðu kynntar tillögur um breytingar á jöfnunarframlögum sjóðsins sem nefnd undir
forystu Kristins Jónassonar, bæjarstjóra í Snæfellsbæ, hefði unnið að. Sagði hann
mikilvægt að stíga varlega til jarðar í breytingum og að tillögurnar yrðu eflaust
umdeildar en nauðsynlegt væri að fjalla ítarlega um þær og fá niðurstöðu.
Þá minnti ráðherra á nýlega útkomna skýrslu nefndar um stöðu og framtíð
sveitarfélaga. Nefndarmenn hefðu lagt mikla vinnu í fundarhöld, samráð, heimsóknir
og könnun og skilað áhugaverðum tillögum, meðal annars um hvort setja ætti
lágmarksfjölda íbúa sveitarfélaga.
Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, flutti skýrslu um
starfsemi sjóðsins á árinu 2016 og fór yfir ársreikning sjóðsins fyrir sama ár. Fram kom
að tekjur sjóðsins á árinu hefðu numið 44,6 milljörðum króna og framlög til
sveitarfélaganna tæpum 45 milljörðum. Í erindinu kom fram að greiðslur sjóðsins til
Innheimtustofnunar sveitarfélaga hefðu lækkað mikið á undanförnum árum.
Greiðslurnar á árinu 2016 hefðu numið um 460 milljónum króna en á árinu 2011 hefðu
þær numið 913 milljónum króna.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, kynnti áfangaskýrslu nefndar um
endurskoðun á jöfnunarframlögum Jöfnunarsjóðs. Nefndin lagði til að tilteknar
breytingar yrðu gerðar strax á regluverki sjóðsins en umfangsmeiri breytingar þyrftu
lengri aðdraganda en þær snúast meðal annars um að öll helstu jöfnunarframlög
sjóðsins verði sameinuð í eitt jöfnunarframlag. Í máli sínu lagði Kristinn áherslu á að
um væri að ræða tillögur nefndarinnar sem ráðherra fengi til umfjöllunar.
Að loknu erindi Kristins fjallaði Þröstur Sigurðsson, fulltrúi Capacent, um framsetningu
gagna á ytri vef Jöfnunarsjóðs sem snúast um birtingu framlaga sjóðsins til
sveitarfélaganna á gagnvirkan hátt.

Framlög vegna húsaleigubóta
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Samkvæmt lögum nr. 75/2016 um húsnæðisbætur varð sú breyting að fjármögnun og
framkvæmd almenns húsnæðisstuðnings til leigjenda er nú alfarið á ábyrgð ríkisins og
greiðist kostnaður vegna húsnæðisbóta úr ríkissjóði. Jafnframt hefur breytingin það í
för með sér að sérstakar húsaleigubætur (sérstakur húsnæðisstuðningur) eru nú
verkefni sveitarfélaga. Breytingin tók gildi 1. janúar 2017 og kemur Jöfnunarsjóður því
ekki lengur að verkefninu hvað varðar greiðslur húsaleigubóta.
Lokauppgjör vegna almennra húsaleigubóta fór fram á árinu 2017 með greiðslum til
sveitarfélaga og jafnframt fór fram uppgjörsgreiðsla til ríkisins vegna fjármuna sem
söfnuðust fyrir hjá sjóðnum en var ekki úthlutað til sveitarfélaganna þar sem þeirra var
ekki þörf að teknu tilliti til reglna um greiðslur bótanna.
Breytingarnar höfðu það í för með sér að hlutfall af lögbundnu framlagi úr ríkissjóði í
Jöfnunarsjóð lækkaði á árinu 2017 úr 2,355% í 2,111%.

Framlög til eflingar tónlistarfræðslu

Í gildi er samkomulag milli ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um málefni
tónlistarskóla. Gildistími samkomulagsins er frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2018.
Framlagi ríkisins er ætlað að gera nemendum kleift að stunda tónlistarnám óháð
búsetu og efnahag. Framlagið skal renna til greiðslu kennslukostnaðar nemenda í
framhaldsnámi í hljóðfæraleik og söng ásamt miðnámi í söng.
Framlag ríkisins árið 2017 nam 536,7 milljónum króna og á móti stóðu sveitarfélögin
straum af verkefnum frá ríkinu að fjárhæð 200 milljónum króna.

11

Breytingarnar höfðu það í för með sér að hlutfall af lögbundnu framlagi úr ríkissjóði í
Jöfnunarsjóð lækkaði á árinu 2017 úr 2,355% í 2,111%.
Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2017

Framlög til eflingar tónlistarfræðslu

Í gildi er samkomulag milli ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um málefni
tónlistarskóla. Gildistími samkomulagsins er frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2018.
Framlagi ríkisins er ætlað að gera nemendum kleift að stunda tónlistarnám óháð
búsetu og efnahag. Framlagið skal renna til greiðslu kennslukostnaðar nemenda í
framhaldsnámi í hljóðfæraleik og söng ásamt miðnámi í söng.
Framlag ríkisins árið 2017 nam 536,7 milljónum króna og á móti stóðu sveitarfélögin
straum af verkefnum frá ríkinu að fjárhæð 200 milljónum króna.
Drög að nýju samkomulagi liggja fyrir sem mun taka gildi 1. janúar 2019.

Gögn á ytri vef Jöfnunarsjóðs
Sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði vegna tekna af skatti á fjármálafyrirtæki

Á árinu 2017 var unnið að gerð nýs vefsvæðis Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem veitir á
gagnvirkan
að til
tölfræðiupplýsingum
um framlög
sjóðsins.
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var
Á árinu fóruhátt
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opnað
á þessu ári og(svokölluðum
þar er hægt bankaskatti).
að skoða og bera saman framlög sjóðsins eftir
skatti áí maí
fjármálafyrirtæki
landsvæðum og sveitarfélögum aftur til ársins 2013. Vefsvæðinu er ætlað að gera
Annars vegarsjóðsins
var um að
framlag sem byggðist
lögum umnotendum
tekjustofna
framlögum
skilræða
á aðgengilegri
máta ená breytingu
áður og áauðvelda
sveitarfélaga.
fól það í sérupplýsinga
að þrátt fyrir
9. sjóðsins.
gr. laganna skyldi sjóðurinn
samanburð
ogBreytingin
afla sér greinargóðra
umákvæði
framlög
greiða á árinu 2017 sérstakt framlag að fjárhæð 650 milljónir króna sem skiptist hlutfallslega
sveitarfélaganna
í samræmi
þeirramegi
í álögðu
heildarútsvari
á árinu
2016.
Ámilli
næstunni
verður unnið
að því við
að áhlutdeild
vefsvæðinu
sjá með
skýrum hætti
hvaða
forsendur
liggja
að baki útreikningum
framlaga sjóðsins
sveitarfélaga.
Útreikningar
framlaganna
byggðust á reglugerð
sem setttil
var
á grundvelli lagabreytinganna.
Hins að
vegar
fór fram greiðsla
framlags að fjárhæð 617,5 milljónir króna sem byggðist á
Slóð
vefsvæðinu
er: https://js.data.is/
skiptihlutfalli áætlaðra útgjaldajöfnunarframlaga, áætlaðra fasteignaskattsframlaga 2017 og
endanlegra skiptihlutfalla
húsaleigubóta á árinu 2016.
Yfirfærsla
á málefnumalmennra
fatlaðs fólks

Á árinu 2017 tók í gildi reglugerð nr. 635/2017, um framlög vegna þjónustu við fatlað
fólk á árinu 2017. Jafnframt féll úr gildi reglugerð nr. 179/2016, um framlög sjóðsins
Barnaútgáfa
- samræmt
mat2016.
á landsvísu
vegna
þjónustu SIS
við fatlað
fólk á árinu
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Á árinu 2017 vann Greiningar- og ráðgjafarstöð
ríkisins, á grundvelli samnings að framkvæmd
við að meta stuðningsþarfir fatlaðra barna á grundvelli barnaútgáfu SIS-matsins.
Niðurstöðurnar verða notaðar vegna þeirra barna sem tilheyra þeim þætti jöfnunarinnar
sem tengist yfirfærslu á málaflokknum frá ríki til sveitarfélaga. Þá er matinu ætlað að koma í
stað vinnu- og viðmiðunarreglna Jöfnunarsjóðs við úthlutun framlaga vegna sérþarfa fatlaðra
grunnskólabarna. Við áætlun framlaga vegna sérþarfa fatlaðra grunnskólabarna á árinu
2019, sem birt verður í október, verður stuðst við niðurstöður SIS-matsins fyrir börn.
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framhaldsnámi í hljóðfæraleik og söng ásamt miðnámi í söng.
Framlag ríkisins árið 2017 nam 536,7 milljónum króna og á móti stóðu sveitarfélögin
straum af verkefnum frá ríkinu að fjárhæð 200 milljónum króna.
Drög að nýju samkomulagi liggja fyrir sem mun taka gildi 1. janúar 2019.

Gögn á ytri vef Jöfnunarsjóðs

Á árinu 2017 var unnið að gerð nýs vefsvæðis Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem veitir á
gagnvirkan hátt aðgang að tölfræðiupplýsingum um framlög sjóðsins. Vefsvæðið var
opnað í maí á þessu ári og þar er hægt að skoða og bera saman framlög sjóðsins eftir
landsvæðum og sveitarfélögum aftur til ársins 2013. Vefsvæðinu er ætlað að gera
framlögum sjóðsins skil á aðgengilegri máta en áður og auðvelda notendum
samanburð og afla sér greinargóðra upplýsinga um framlög sjóðsins.
Á næstunni verður unnið að því að á vefsvæðinu megi sjá með skýrum hætti hvaða
forsendur liggja að baki útreikningum framlaga sjóðsins til sveitarfélaga.
Slóð að vefsvæðinu er: https://js.data.is/

Yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks

Á árinu 2017 tók í gildi reglugerð nr. 635/2017, um framlög vegna þjónustu við fatlað
fólk á árinu 2017. Jafnframt féll úr gildi reglugerð nr. 179/2016, um framlög sjóðsins
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2017:
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1. gr.
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þjónustu
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7 Jöfnunarsjóðs
Hlutdeild
í útsvarstekjum
af álagningarstofni
útsvars
er nemur
fólk a)
og að
þær skuli
renna í sérdeildsveitarfélaga
innan sjóðsins.
Þær voru eftirfarandi
á árinu
2017:
0,99%. í útsvarstekjum sveitarfélaga af álagningarstofni útsvars er nemur
a) Hlutdeild
b) 0,99%.
Framlag úr ríkissjóði er nemur 0,235% af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs.
c) Framlag úr ríkissjóði er nemur
nam 199,4
m.kr.
notendastýrðrar
persónulegrar
b)
0,235%
af vegna
innheimtum
skatttekjum
ríkissjóðs.
aðstoðarúr(NPA).
c) Framlag
ríkissjóði er nam 199,4 m.kr. vegna notendastýrðrar persónulegrar
d) aðstoðar
Framlög úr
Fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna sölu og leigu eigna
(NPA).
sem nýttar
eru fyrir þjónustu
við fatlað fólk.
d) Framlög
úr Fasteignasjóði
Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga vegna sölu og leigu eigna
sem nýttar eru fyrir þjónustu við fatlað fólk.
Á grundvelli 3. gr. reglugerðar nr. 635/2017 var útreikningur almennra framlaga vegna
þjónustu
við3.fatlað
fólk á árinunr.
2017
með eftirfarandi
hætti: almennra framlaga vegna
Á
grundvelli
gr. reglugerðar
635/2017
var útreikningur
þjónustu við fatlað fólk á árinu 2017 með eftirfarandi hætti:
a) 87% skiptust hlutfallslega miðað við niðurstöðu mælinga á útgjaldaþörf.
b) 87%
12% skiptust
skiptust hlutfallslega
hlutfallslegamiðað
miðaðvið
viðniðurstöðu
áætlaðan útsvarsstofn
sveitarfélaga árið
a)
mælinga á útgjaldaþörf.
2017.skiptust hlutfallslega miðað við áætlaðan útsvarsstofn sveitarfélaga árið
b) 12%
c) 2017.
1% skiptist hlutfallslega miðað við fjarlægðir innan þjónustusvæða og að teknu
tillitiskiptist
til fjölda
sveitarfélaga
innan
c) 1%
hlutfallslega
miðað
viðsvæða.
fjarlægðir innan þjónustusvæða og að teknu
tilliti til fjölda sveitarfélaga innan svæða.
Í 2. gr. reglugerðarinnar er ákvæði sem veitir ráðgjafarnefnd heimild til að veita sérstök
til svæða ef umerverulega
íþyngjandi
kostnað umfram
tekjur
er veita
að ræða.
Að
Íframlög
2. gr. reglugerðarinnar
ákvæði sem
veitir ráðgjafarnefnd
heimild
til að
sérstök
tillögu ráðgjafarnefndar
að höfðu
samráði við
Samband
íslenskra
sveitarfélaga
framlög
til svæða ef umog
verulega
íþyngjandi
kostnað
umfram
tekjur
er að ræða.nam
Að
viðbótarframlagið
á árinu
milljónum
krónasveitarfélaga
og tók miðnam
af
tillögu
ráðgjafarnefndar
og að2017
höfðusamtals
samráði 200
við Samband
íslenskra
rekstrarniðurstöðu áþjónustusvæðanna
á árinu
2016.
viðbótarframlagið
árinu 2017 samtals
200
milljónum króna og tók mið af
rekstrarniðurstöðu þjónustusvæðanna á árinu 2016.

Starfsmenn á árinu 2017
Starfsmenn
á árinu
2017
Bergur Sigurjónsson
sérfræðingur
(lét af störfum 1. júlí 2017)
Guðni Geir
Einarssonsérfræðingur
sérfræðingur(lét af störfum 1. júlí 2017)
Bergur
Sigurjónsson
Tinna Dahl
sérfræðingur
Guðni
Geir Christiansen
Einarsson sérfræðingur
Gústav
Aron
Gústavsson
sérfræðingur (hóf störf 1. júlí 2017)
Tinna Dahl Christiansen sérfræðingur
Hrafnkell
Hjörleifsson
sérfræðingur
(hóf
störf
1. janúar
2018)
Gústav
Aron
Gústavsson
sérfræðingur
(hóf
störf
1. júlí 2017)
Hrafnkell Hjörleifsson sérfræðingur (hóf störf 1. janúar 2018)

Vefur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
Vefur
Jöfnunarsjóðs
Á vefsíðu
Jöfnunarsjóðs,sveitarfélaga
jofnunarsjodur.is, er að finna allar upplýsingar um starfsemi
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Í 2. gr. reglugerðarinnar er ákvæði sem veitir ráðgjafarnefnd heimild til að veita sérstök
framlög til svæða ef um verulega íþyngjandi kostnað umfram tekjur er að ræða. Að
Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2017
tillögu ráðgjafarnefndar og að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga nam
viðbótarframlagið á árinu 2017 samtals 200 milljónum króna og tók mið af rekstrarniðurstöðu þjónustusvæðanna á árinu 2016.

Starfsmenn á árinu 2017

Bergur Sigurjónsson sérfræðingur (lét af störfum 1. júlí 2017)
Guðni Geir Einarsson sérfræðingur
Tinna Dahl Christiansen sérfræðingur
Gústav Aron Gústavsson sérfræðingur (hóf störf 1. júlí 2017)
Hrafnkell Hjörleifsson sérfræðingur (hóf störf 1. janúar 2018)

Vefur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Á vefsíðu Jöfnunarsjóðs, jofnunarsjodur.is, er að finna allar upplýsingar um starfsemi
sjóðsins, lagagrundvöll, tekjur, úthlutanir framlaga og fleira.
Fréttatilkynningar birtast á vefnum þegar ráðherra hefur samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar um úthlutanir einstakra framlaga sjóðsins.

Tekjur Jöfnunarsjóðs
Á grundvelli 8. gr. a. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari
breytingum, eru Jöfnunarsjóði tryggðar tekjur með eftirfarandi hætti:
a. Framlag úr ríkissjóði er nemur 2,111% af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs.
(Þar af skal fjárhæð er nemur 0,235% af innheimtum skatttekjum renna til málefna
fatlaðs fólks.)
b. Árlegt framlag úr ríkissjóði er nemur 0,264%
af álagningarstofni útsvars næstliðins
8
tekjuárs.
c. Hlutdeild í útsvarstekjum sveitarfélaga af álagningarstofni útsvars ár hvert:
1. er nemur 0,77% til jöfnunar vegna reksturs grunnskóla,
2. er nemur 0,99% til jöfnunar vegna málefna fatlaðs fólks.
d. Vaxtatekjur.
Á árinu 2017 komu jafnframt tekjur frá ríki vegna framlaga til eflingar tónlistarfræðslu
að fjárhæð 536,7 m.kr. og framlög vegna Notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar
(NPA) að fjárhæð 209,1 m.kr.
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að fjárhæð 536,7 m.kr. og framlög vegna Notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar
d. Vaxtatekjur.
(NPA) að fjárhæð 209,1 m.kr.
Á árinu 2017 komu jafnframt tekjur frá ríki vegna framlaga til eflingar tónlistarfræðslu
að fjárhæð 536,7 m.kr. og framlög vegna Notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar
(NPA) að fjárhæð 209,1 m.kr.

Tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er varið til að greiða framlög úr sjóðnum á
grundvelli ákvæða reglugerðar nr. 960/2010. Sérstakar reglugerðir og reglur kveða
nánar á um greiðslur einstakra framlaga og er þeirra getið sérstaklega.
Tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er varið til að greiða framlög úr sjóðnum á
Yfirlit ákvæða
yfir framlög
Jöfnunarsjóðs
grundvelli
reglugerðar
nr. 960/2010. Sérstakar reglugerðir og reglur kveða
nánar á um greiðslur einstakra framlaga og er þeirra getið sérstaklega.
Á grundvelli reglugerðar nr. 960/2010 er framlögum sjóðsins skipt í bundin framlög,
sérstök framlög, jöfnunarframlög, jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla og
Yfirlit
yfir framlög Jöfnunarsjóðs
jöfnunarframlög vegna málefna fatlaðra.
Á grundvelli reglugerðar nr. 960/2010 er framlögum sjóðsins skipt í bundin framlög,
Bundin framlög, skv. 6. gr.
sérstök
jöfnunarframlög,
jöfnunarframlög
til reksturs
grunnskóla og
Bundinframlög,
framlög eru
greidd til eftirtalinna
samtaka
og stofnana
sveitarfélaga:
9
jöfnunarframlög
vegna
málefnasveitarfélaga
fatlaðra.
• Sambands
íslenskra
• Landshlutasamtaka sveitarfélaga
Bundin framlög, skv. 6. gr.
• Innheimtustofnunar sveitarfélaga
9
• Umsjónarnefndar eftirlauna
• Húsafriðunarsjóðs
Bundinframlög
framlög2012
2011- 2018
- 2018
í m.kr.
Bundin
í m.kr.
Sambandísl.
ísl.sveitarfélaga
sveitarfélaga
Samband
Landshlutasamtök
Landshlutasamtök
Innheimtustofnun
Innheimtustofnunsveitarfélaga
sveitarfélaga
Umsjónarnefnd
Umsjónarnefndeftirlauna
eftirlauna
Húsafriðunarsjóður
Húsafriðunarsjóður
Samtals
Samtals

2012
2013
2012
2013
281
296
281
296
161
171
161
171
904
817
904
817
44
33
48
4848
48
1.398
1.335
1.398
1.335

2014
2014
332
332
197
197
729
729
33
49
49
1.310
1.310

2015
2015
359
359
199
199
677
677
22
49
49
1.286
1.286

2016
2016
380
380
219
219
464
464
22
5050
1.115
1.115

2017
Áætlun
2018
2017
Áætlun
2018
425
425
453453
246
246
260260
397
525525
397
2 2
2 2
5151
51 51
1.121
1.291
1.121
1.291

Sérstök
framlög, skv. 7. gr. Sérstök framlög
eru greidd
sveitarfélögum
vegna
sérstakra
Sérstök framlög 2012 - 2018 í m.kr.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Áætlun 2018
Framlög vegna sameininga
sveitarfélaga
202 eru:196
167
196
400
aðstæðna
í umhverfi
þeirra eða rekstri.343
Sérstök93framlög
Framlög vegna fjárhagserfiðleika sveitarfélaga
27
85
11
15
35
160
75
• til vatnsveitna
Framlög
til að greiða fyrir sameiningu
sveitarfélaga,
sbr.
reglur
nr. 25
295/2003,25
Framlög
á lögbýlum
25
16
14
11
22
Framlög til jöfnunar
tekjutapi breytingum:
v. fasteignaskatts
3.725
3.682
4.079eins sveitarfélags
4.570
4.745
með ásíðari
Á árinu2.942
2017 3.112
voru greidd
framlög
til
Framlög vegna húsaleigubóta
2.777
3.832
4.072
4.455
4.590
0
0
vegnaverkefna
sameiningar á árinu 2013
og
undirbúningsvinnu
Framlög til sérstakra
41
64 vegna
43
44
69
60 tveggja
120
Framlög til sveitarfélaga af skatti á fjármálafyrirtæki
0
0
0
0
0
650
0
sameininga.
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Bundin framlög 2011 - 2018 í m.kr.
Samband ísl. sveitarfélaga
Ársskýrsla
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
Landshlutasamtök
Innheimtustofnun sveitarfélaga
Umsjónarnefnd eftirlauna
Húsafriðunarsjóður
Samtals

2012

2017

281
161
904
4
48
1.398

2013
296
171
817
3
48
1.335

2014
332
197
729
3
49
1.310

2015

359
199
677
2
49
1.286

2016
380
219
464
2
50
1.115

2017
425
246
397
2
51
1.121

Áætlun 2018
453
260
525
2
51
1.291

Sérstök framlög, skv. 7. gr. Sérstök framlög eru greidd sveitarfélögum vegna sérstakra
aðstæðna í umhverfi þeirra eða rekstri. Sérstök framlög eru:
• Framlög til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga, sbr. reglur nr. 295/2003,
með síðari breytingum: Á árinu 2017 voru greidd framlög til eins sveitarfélags
vegna sameiningar á árinu 2013 og vegna undirbúningsvinnu tveggja
sameininga.
• Framlög til að greiða úr sérstökum fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga í samræmi
við tillögur eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga.
• Framlög til greiðslu stofnkostnaðar við vatnsveitur á lögbýlum, sbr. reglugerð
nr. 180/2016, með síðari breytingum: Matvælastofnun annast stjórnsýslu
varðandi meðferð umsókna og tillögugerð að úthlutun framlaganna.
• Framlög til jöfnunar á tekjutapi einstakra sveitarfélaga vegna lækkunar tekna
af fasteignaskatti í kjölfar breytingar á álagningarstofni mannvirkja, sbr.
reglugerð nr. 80/2001, með síðari breytingum: Við útreikning framlaganna er
tekið mið af álagningarprósentum fasteignaskatts á viðkomandi ári.
• Framlög til sérstakra verkefna á vegum sveitarfélaga eða samtaka þeirra sem
geta haft mikla þýðingu fyrir sveitarfélög og leitt til frekari hagræðingar í rekstri
þeirra og þjónustu: Hér undir fellur framlag til rekstrar skrifstofu Sambands
íslenskra sveitarfélaga í Brussel á grundvelli samkomulags milli sambandsins og
innanríkisráðuneytisins frá 1. janúar 2016 sem gildir til 31. desember 2018.
Framlög til landshlutasamtaka sveitarfélaga, vegna samstarfsverkefna sem þau
hafa tekið að sér í kjölfar samninga við ríkið og tengjast sóknaráætlunum
landshluta, eru talin til sérstakra verkefna. Aðkoma Jöfnunarsjóðs að
Bundin framlög
2012 - 2018 í m.kr.
2012 út skipunartíma
2013
2014
2015
2016ráðgjafarnefndar.
2017
Áætlun 2018
verkefninu
er til ársins 2018 eða
núverandi
Samband ísl. sveitarfélaga
281
296
332
359
380
425
453
• Framlög til eflingar tónlistarnámi
og171 jöfnunar
á 199
aðstöðumun
nemenda:260
Landshlutasamtök
161
197
219
246
Innheimtustofnun sveitarfélaga
817
729
677
464
Úthlutun framlaga á árinu 20179044fór fram
á grundvelli
reglna
um 397
framlög
úr5252
Umsjónarnefnd eftirlauna
3
3
2
2
2
Húsafriðunarsjóður
48
49
50 og jöfnunar
51
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til 48stuðnings
við49 tónlistarnám
á51
Samtals
1.398
1.335
1.310
1.286
1.115
1.121
1.291
aðstöðumun nemenda.
Sérstök framlög 2011 - 2018 í m.kr.
2012
2013
2014
Sérstök framlög 2012 - 2018 í m.kr.
2012
2013
2014
Framlög
vegna
sameininga
sveitarfélaga
343
93
202
Framlög vegna sameininga sveitarfélaga
343
93
202
Framlög
vegnafjárhagserfiðleika
fjárhagserfiðleika
sveitarfélaga
27 27
8585
11
Framlög vegna
sveitarfélaga
11
Framlög
til
vatnsveitna
á
lögbýlum
25
16
14
Framlög til vatnsveitna á lögbýlum
25
16
14
Framlög
til jöfnunar
jöfnunaráátekjutapi
tekjutapiv. v.
fasteignaskatts
2.942
3.112
3.725
Framlög til
fasteignaskatts
2.942
3.112
3.725
Framlög
vegnahúsaleigubóta
húsaleigubóta
2.777
3.832
4.072
Framlög vegna
2.777
3.832
4.072
Framlög
til sérstakra
sérstakraverkefna
verkefna
41 41
6464
43
Framlög til
43
Framlög til
á fjármálafyrirtæki
Framlög
til sveitarfélaga
sveitarfélagaafafskatti
skatti
á fjármálafyrirtæki
0 0
00
00
Framlög til
520
520
Framlög
tileflingar
eflingartónlistarfræðslu
tónlistarfræðslu
520520 10 520
520
Samtals
6.675
7.722
8.587
Samtals
6.675
7.722
8.587
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2015

2015

196
196
15
15
11
11
3.682
3.682
4.455
4.455
44
0
610
610
9.013
9.013

2016

2016
167
167
35
35
22
22
4.079
4.079
4.590
4.590
69
69
00
550
550
9.512
9.512

2017

2017

196
196
160
160
2525
4.570
4.570
00
6060
650
650
537
537
6.198
6.198

Áætlun 2018

Áætlun 2018
400
400
75 75
25 25
4.745
4.745
0 0
120120
0 0
545545
5.910
5.910

Jöfnunarframlög, skv. 8. gr.
Til jöfnunarframlaga er varið þeim tekjum Jöfnunarsjóðs, skv. a- og b-lið 4. gr. sem eru
umfram ráðstöfun skv. 6. og 7. gr. reglugerðar nr. 960/2010, sbr. eftirfarandi:
• Tekjujöfnunarframlögum er úthlutað til að jafna tekjur sveitarfélaga. Reiknuð
framlög eru miðuð við sambærileg sveitarfélög og fullnýtingu tekjustofna
þeirra. Einungis kemur til úthlutunar framlags hafi sveitarfélag fullnýtt heimild
sína til álagningar útsvars.
• Útgjaldajöfnunarframlögum er varið til að mæta mismunandi útgjaldaþörf
sveitarfélaga á grundvelli stærðarhagkvæmni og tekna þeirra, að teknu tilliti til
þeirra þátta sem áhrif hafa á útgjaldaþörf. Framlögunum er skipt í A- og Bhluta. Undir A-hlutann falla framlög tengd íbúafjölda, framlög vegna fjarlægða,
fjölda þéttbýlisstaða, fækkunar íbúa og snjómoksturs í þéttbýli. Undir B-

Jöfnunarframlög, skv. 8. gr.
Til jöfnunarframlaga
Jöfnunarframlög,
skv. 8.er
gr.varið þeim tekjum Jöfnunarsjóðs, skv. a- og b-lið 4. gr. sem eru
umfram
ráðstöfun
skv.
6. og 7. gr. reglugerðar nr. 960/2010, sbr. eftirfarandi:
Til jöfnunarframlaga
Jöfnunarframlög,
skv.er8.varið
gr. þeim tekjum Jöfnunarsjóðs, skv. a- og b-lið 4. gr. sem eru
•ráðstöfun
Tekjujöfnunarframlögum
er úthlutað
að jafna tekjur
sveitarfélaga. Reiknuð
umfram
skv.
6. ogþeim
7. gr.tekjum
reglugerðar
nr.til960/2010,
eftirfarandi:
Til
jöfnunarframlaga
er varið
Jöfnunarsjóðs,
skv. a-sbr.
og b-lið
4. gr. sem eru
framlög eru miðuð við
sambærileg
sveitarfélög
og
fullnýtingu Reiknuð
tekjustofna
•
Tekjujöfnunarframlögum
er
úthlutað
til
að
jafna
tekjur
sveitarfélaga.
umfram ráðstöfun skv. 6. og 7. gr. reglugerðar nr. 960/2010, sbr. eftirfarandi:
þeirra.
Einungis
til úthlutunar
framlags hafi
sveitarfélag
heimild
framlög
eru
miðuðkemur
við ersambærileg
ogsveitarfélaga.
fullnýtingu fullnýtt
tekjustofna
• Tekjujöfnunarframlögum
úthlutað til sveitarfélög
að jafna tekjur
Reiknuð
sína
til
álagningar
útsvars.
þeirra. Einungis
kemur
úthlutunarsveitarfélög
framlags hafiogsveitarfélag
heimild
framlög
eru miðuð
við tilsambærileg
fullnýtingufullnýtt
tekjustofna
•
Útgjaldajöfnunarframlögum
er
varið
til
að
mæta
mismunandi
útgjaldaþörf
sína
til
álagningar
útsvars.
þeirra. Einungis kemur til úthlutunar framlags hafi sveitarfélag fullnýtt heimild
sveitarfélaga
á grundvelli er
stærðarhagkvæmni
og mismunandi
tekna þeirra, að
teknu tilliti til
til álagningar útsvars.
• sína
Útgjaldajöfnunarframlögum
varið til að mæta
útgjaldaþörf
þeirra
þátta
sem
áhrif
hafa
á
útgjaldaþörf.
Framlögunum
er
skipt
í A- til
og Bsveitarfélaga á grundvelli stærðarhagkvæmni
og tekna
þeirra, aðútgjaldaþörf
teknu tilliti
• Útgjaldajöfnunarframlögum
er varið til að mæta
mismunandi
hluta.
Undir
A-hlutann
falla
framlög tengd
íbúafjölda,
framlög
vegna
sveitarfélaga
ásem
grundvelli
stærðarhagkvæmni
og
tekna þeirra,
að
til Bþeirra
þátta
áhrif hafa
á útgjaldaþörf.
Framlögunum
er teknu
skipt
ítilliti
A-fjarlægða,
og
fjölda
þéttbýlisstaða,
fækkunar
íbúa
og
snjómoksturs
í
þéttbýli.
Undir
Bþeirra
áhrif hafa
útgjaldaþörf.
Framlögunum
er skipt
í A-fjarlægða,
og Bhluta. þátta
Undir sem
A-hlutann
falla áframlög
tengd íbúafjölda,
framlög
vegna
hlutann
falla
framlög
vegna
skólaaksturs
úr
dreifbýli.
Úthlutun
þeirra
framlaga
hluta.
A-hlutann falla
framlög íbúa
tengdog
íbúafjölda,
framlögí vegna
fjarlægða,
fjöldaUndir
þéttbýlisstaða,
fækkunar
snjómoksturs
þéttbýli.
Undir Bfer
fram
á
grundvelli
sérstakra
vinnureglna.
fjölda
þéttbýlisstaða,
fækkunar
íbúa og úr
snjómoksturs
í þéttbýli.
Undir
Bhlutann
falla framlög vegna
skólaaksturs
dreifbýli. Úthlutun
þeirra
framlaga
hlutann
falla
framlög
vegna
skólaaksturs
úr
dreifbýli.
Úthlutun
þeirra
framlaga
fer fram á grundvelli sérstakra vinnureglna.
fer fram á grundvelli sérstakra vinnureglna.

Jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla, skv. 9. gr.
Tekjum Jöfnunarsjóðs,
1. tölul.skv.
c-liðar
Jöfnunarframlög
rekstursskv.
grunnskóla,
skv.9.9.
gr.gr., að frádregnu bundnu framlagi til
Jöfnunarframlög
tiltilreksturs
grunnskóla,
gr.4.
Sambands íslenskra sveitarfélaga er varið11
til þess að jafna launakostnað sveitarfélaga
vegna kennslu í grunnskólum og annan kostnað af flutningi grunnskólans frá ríki til
1111 með síðari breytingum.
sveitarfélaga, sbr. reglugerð nr. 351/2002,
Eftirfarandi framlög eru veitt á grundvelli reglugerðar nr. 351/2002:
• Almenn framlög: Til þeirra framlaga var varið um 76% af því fjármagni sem
Jöfnunarsjóður hafði til ráðstöfunar á árinu 2017 til greiðslu framlaga til
reksturs grunnskóla.
• Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda: Sérstök viðbótarframlög vegna
mikillar þjónustuþarfar fatlaðra grunnskólanemenda og framlag til
samnings
vegna vegna
yfirtökuyfirtöku
á rekstri ásérskóla/Reykjavíkurborgar á ágrundvelli
grundvelli
samnings
rekstri
sérdeilda.
sérskóla/sérdeilda.
Viðbótarframlög
vegna sérstakrar
íslensku• Framlög vegna
vegnanýbúafræðslu:
nýbúafræðslu:
Viðbótarframlög
vegna sérstakrar
kennslu
nýrra
Íslendinga
og
framlag
til
Menntamálastofnunar
á
grundvelli
íslenskukennslu nýrra Íslendinga og framlag til Menntamálastofnunar á
samnings vegna
starfa
kennsluráðgjafa
og verkefnastjóra.
grundvelli
samnings
vegna
starfa kennsluráðgjafa
og verkefnastjóra.
• Framlag vegna reksturs skólabúða að Reykjum: Framlag er greitt á grundvelli
samkomulags ríkis og sveitarfélaga um yfirfærslu grunnskólans og samnings við
Húnaþing vestra sem er rekstraraðili skólabúðanna.
• Framlag til Barnaverndarstofu: Framlag er greitt vegna kennslu barna sem
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Almenn framlög: Til þeirra framlaga var varið um 76% af því fjármagni sem
Jöfnunarsjóður hafði til ráðstöfunar á árinu 2017 til greiðslu framlaga til
reksturs grunnskóla.
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• Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda: Sérstök viðbótarframlög vegna
mikillar þjónustuþarfar fatlaðra grunnskólanemenda og framlag til
Reykjavíkurborgar á grundvelli samnings vegna yfirtöku á rekstri
sérskóla/sérdeilda.
• Framlög vegna nýbúafræðslu: Viðbótarframlög vegna sérstakrar
íslenskukennslu nýrra Íslendinga og framlag til Menntamálastofnunar á
grundvelli samnings vegna starfa kennsluráðgjafa og verkefnastjóra.
• Framlag vegna reksturs skólabúða að Reykjum: Framlag er greitt á grundvelli
samkomulags ríkis og sveitarfélaga um yfirfærslu grunnskólans og samnings við
Húnaþing vestra sem er rekstraraðili skólabúðanna.
• Framlag til Barnaverndarstofu: Framlag er greitt vegna kennslu barna sem
vistuð eru af stofnuninni utan lögheimilissveitarfélags og er framlagið síðan
innheimt af viðkomandi sveitarfélagi.
• Önnur framlög: Framlög eru greidd vegna íþyngjandi kostnaðar við rekstur
grunnskóla og til einstakra verkefna.
•

Framlög til reksturs grunnskóla 2017 (m.kr.)
296
3%

147
147
1%
1%

2,184
20%

Almenn framlög
Framlög v. sérþarfa
fatlaðra nemenda
Framlög v. nýbúafræðslu
8,196
76%

Ýmis önnur framlög

Jöfnunarframlög vegna málefna fatlaðra, skv. 10. gr.
Tekjum Jöfnunarsjóðs, skv. 2. tölul. c-liðar 4. gr. að frádregnum kostnaði tengdum
flutningi málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga er varið til jöfnunar vegna þjónustu við
fatlað fólk með greiðslu framlaga til einstakra sveitarfélaga og þjónustusvæða, sbr.
reglugerð nr. 320/2018.
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Eftirfarandi framlög voru veitt á grundvelli
reglugerðar nr. 635/2017 á árinu 2017:
• Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk: Til þeirra framlaga var varið um
94% af því fjármagni sem Jöfnunarsjóður hafði til ráðstöfunar á árinu 2017 til
greiðslu framlaga vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks.
• Framlög vegna breytingakostnaðar: Framlögin ná til ýmissa kostnaðarþátta
vegna yfirfærslunnar, sérfræðiaðstoðar og framlags til Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
• Framlög vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar: Á árinu 2017 komu
til greiðslu framlög vegna gerðra NPA-samninga á árinu 2017. Um 40,4 m.kr. af
framlaginu frá ríki vegna NPA voru óhafnar í árslok 2017 og eru því til
ráðstöfunar á árinu 2018.
• Framlög vegna lengdrar viðveru: Framlögin greiðast vegna lengdrar viðveru
fatlaðra grunn- og framhaldsskólanemenda.
• Framlög til Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga: Framlögin nema
svipaðri fjárhæð og var áður til ráðstöfunar hjá Framkvæmdasjóði fatlaðra á

Eftirfarandi framlög voru veitt á grundvelli reglugerðar nr. 635/2017 á árinu 2017:
• Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk: Til þeirra framlaga var varið um
94% af því fjármagni sem Jöfnunarsjóður hafði til ráðstöfunar á árinu 2017 til
greiðslu framlaga vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks.
• Framlög vegna breytingakostnaðar: Framlögin ná til ýmissa kostnaðarþátta
vegna yfirfærslunnar, sérfræðiaðstoðar og framlags til Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
• Framlög vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar: Á árinu 2017 komu
til greiðslu framlög vegna gerðra NPA-samninga á árinu 2017. Um 40,4 m.kr. af
framlaginu frá ríki vegna NPA voru óhafnar í árslok 2017 og eru því til
ráðstöfunar á árinu 2018.
• Framlög vegna lengdrar viðveru: Framlögin greiðast vegna lengdrar viðveru
fatlaðra grunn- og framhaldsskólanemenda.
• Framlög til Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga: Framlögin nema
svipaðri fjárhæð og var áður til ráðstöfunar hjá Framkvæmdasjóði fatlaðra á
grundvelli fjárlaga.
Framlög vegna þjónustu við fatlað fólk 2017 (m.kr.)
231
89
209
1.4% 0.6%
1.3%

466
2.9%

Almenn framlög
Notendastýrð persónuleg aðstoð
Breytingakostnaður
Lengd viðvera
Fasteignasjóður

15,160
93.8%
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Notendastýrð persónuleg aðstoð
Á grundvelli 5. gr. reglugerðar um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu
við fatlað fólk á árinu 2017, nr. 635/2017, greiddi Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
þjónustusvæðum/sveitarfélögum framlög á árinu 2017 vegna samninga þeirra við
fatlað fólk um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA).
Á árinu 2017 sóttu 10 þjónustusvæði um framlag vegna 53 samninga og nam úthlutað
framlag vegna NPA á árinu 2017 samtals 198,6 milljónum króna. Ekki varð breyting á
fjölda samninga milli áranna 2016 og 2017.
Á árinu 2017 var verkefnið fjármagnað með óráðstöfuðum fjárveitingum úr ríkissjóði
til Jöfnunarsjóðs vegna verkefnisins ásamt sérstöku framlagi frá ríki. Svo mun einnig
verða á árinu 2018.

Framlög vegna NPA árið 2017

Þjónustusvæði
Reykjavíkurborg
Kópavogsbær
Garðabær
Hafnarfjarðarkaupstaður
Mosfellsbær
Vesturland
Norðurland vestra
Fjallabyggð/Dalvík
Eyjafjörður
Suðurland
Samtals
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Fjöldi
samninga
12
1
5
7
11
2
7
1
5
2
53

Framlag
Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga

14

70.491.285
7.853.340
16.973.601
34.620.411
23.785.608
8.430.239
11.664.067
702.000
15.366.714
8.743.400
198.630.665

Norðurland vestra
Fjallabyggð/Dalvík
Eyjafjörður
Suðurland
Samtals

7
1
5
2
53

11.664.067
702.000
15.366.714
8.743.400
198.630.665

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga

Á myndinni hér á eftir má sjá þróun heildarframlaga úr Jöfnunarsjóði til sveitarfélaga
á árunum 2010 til 2018. Hvað heildarframlög til sveitarfélaga á árinu 2011 varðar þá
hækkuðu framlög til sveitarfélaga verulega sem aðallega kemur til vegna yfirfærslu á
málefnum fatlaðs fólks 1. janúar 2011 en einnig vegna greiðslu framlaga úr sjóðnum
til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar á aðstöðumun nemenda til námsins. Framlög til
sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði á árinu 2017 námu tæplega 43.200 milljónum króna. að
meðtöldum framlögum til þjónustusvæða og sveitarfélaga vegna yfirfærslu á
málefnum fatlaðs fólks. Áætluð framlög til sveitarfélaga á árinu 2018 að meðtöldum
framlögum vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks nema samtals um 45.800
milljónum króna.
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.
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0000
1000
1100
1300
1400
1604
1606
2000
2300
2503
2504
2506
3000
3506
3511
3609
3709
3710
3711
3713
3714
3811
4100
4200
4502
4604
4607
4803
4901
4902
4911
5200
5508
5604
5609
5611
5612
5706
6000
6100
6250
6400
6513
6515
6601
6602
6607
6611
6612
6706
6709
7000
7300
7502
7505
7509
7613
7617
7620
7708
8000
8200
8508
8509
8610
8613

Lhl.
Svf.nr.

Sveitarfélag
Reykjavíkurborg*
Kópavogsbær
Seltjarnarneskaupstaður
Garðabær
Hafnarfjarðarkaupstaður
Mosfellsbær
Kjósarhreppur
Reykjanesbær
Grindavíkurbær
Sandgerðisbær
Sveitarfélagið Garður
Sveitarfélagið Vogar
Akraneskaupstaður
Skorradalshreppur
Hvalfjarðarsveit
Borgarbyggð
Grundarfjarðarbær
Helgafellssveit
Stykkishólmsbær
Eyja- og Miklaholtshreppur
Snæfellsbær
Dalabyggð
Bolungarvíkurkaupstaður
Ísafjarðarbær
Reykhólahreppur
Tálknafjarðarhreppur
Vesturbyggð
Súðavíkurhreppur
Árneshreppur
Kaldrananeshreppur
Strandabyggð
Sveitarfélagið Skagafjörður
Húnaþing vestra
Blönduósbær
Sveitarfélagið Skagaströnd
Skagabyggð
Húnavatnshreppur
Akrahreppur
Akureyrarkaupstaður
Norðurþing
Fjallabyggð
Dalvíkurbyggð
Eyjafjarðarsveit
Hörgársveit
Svalbarðsstrandarhreppur
Grýtubakkahreppur
Skútustaðahreppur
Tjörneshreppur
Þingeyjarsveit
Svalbarðshreppur
Langanesbyggð
Seyðisfjarðarkaupstaður
Fjarðabyggð
Vopnafjarðarhreppur
Fljótsdalshreppur
Borgarfjarðarhreppur
Breiðdalshreppur
Djúpavogshreppur
Fljótsdalshérað
Sveitarfélagið Hornafjörður
Vestmannaeyjabær
Sveitarfélagið Árborg
Mýrdalshreppur
Skaftárhreppur
Ásahreppur
Rangárþing eystra

Íbúafjöldi
1.1.2017
123.246
35.246
4.450
15.230
28.703
9.783
220
16.350
3.218
1.708
1.511
1.206
7.051
58
636
3.677
869
52
1.168
120
1.625
673
908
3.608
282
236
1.030
186
46
106
468
3.932
1.174
866
479
101
408
196
18.488
2.963
2.033
1.831
1.015
574
451
352
425
59
915
95
484
650
4.691
645
81
116
182
452
3.493
2.187
4.292
8.471
562
475
256
1.752

2.315.500

17.031.851

176.133.836

15.000.000

145.000.000

Sérstök
verkefni
11. gr.
0
0
0
0
0
0
0
459.748.694
0
0
85.796.559
54.600.638
71.151.899
0
0
0
4.376.475
2.975.451
0
0
0
39.970.735
5.524.352
0
10.306.660
0
0
0
0
0
7.484.494
0
35.158.169
3.129.327
252.744
11.700.104
0
26.261.782
0
0
0
9.178.269
38.140.463
26.978.545
0
0
0
0
0
8.649.067
0
0
0
0
0
6.480.387
0
13.703.933
0
0
0
180.977.659
0
0
0
34.686.405

Endanl.
tekjujöfnunarframlög
12. gr

Reglugerð nr. 960/2010

Framlög vegna Framlög vegna
sameiningar
fjárhagssveitarfélaga erfiðleika ba-liður 7.gr.
liður 7.gr.

Yfirlit yfir endanleg framlög til sveitarfélaga árið 2017

JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITARFÉLAGA

Útgjaldajöfnunarframlög
13.gr.
26.654.971
-548.958
137.085.387
192.893.945
-255.735
225.183.345
0
293.018.920
317.392.836
22.661.845
161.387.236
117.095.776
343.074.094
0
0
444.492.723
100.097.715
7.615.313
123.144.489
28.252.821
276.819.145
137.991.645
135.225.692
412.794.347
103.670.320
69.614.730
180.803.543
90.711.881
933.552
23.331.688
143.766.600
483.021.244
218.774.009
117.353.363
56.218.883
18.752.778
68.296.406
30.168.831
279.491.893
391.964.275
250.445.279
245.684.419
152.920.803
82.108.988
47.792.952
49.811.259
-5.509
4.962.155
139.903.883
10.120.002
127.226.428
41.636.396
154.415.397
123.270.081
0
22.948.894
30.196.879
107.150.364
479.754.417
264.258.329
309.395.329
291.593.946
50.065.343
46.620.940
0
236.758.814
420.299.503
0
380.089.224
743.881.390
415.425.708
1.525.499
595.792.026
96.719.541
120.625.723
103.005.744
116.651.759
218.383.676
0
0
267.331.235
25.453.630
5.962.050
55.030.112
11.113.721
160.243.402
71.835.421
76.183.598
118.501.870
64.966.576
53.628.556
111.993.813
30.033.956
-527.448
4.975.418
50.220.389
191.995.282
123.743.395
83.074.894
63.172.808
12.538.312
56.708.752
26.742.834
811.375.778
53.669.971
90.618.690
99.948.287
83.409.232
64.266.574
30.036.962
46.236.917
11.040.912
0
92.950.440
19.003.946
66.742.934
25.049.226
237.906.530
63.235.262
0
1.074.743
7.933.498
67.359.559
277.681.069
114.900.513
-16.009.097
376.469.332
23.386.819
23.579.628
0
90.177.872

Almenn
jöfnunarframlög
til reksturs
grunnskóla
m/leiðr. 2015
3.gr.

Reglugerð nr. 351/2002
Framlög vegna
sérþarfa
Framlag vegna
fatlaðra
Framlög vegna Skólabúða að
nemenda
nýbúafræðslu
Reykjum
4. gr.
5. gr.
6. gr.
1.191.823.753
2.744.941
133.800.000
30.159.999
10.700.000
3.899.999
48.200.000
14.820.000
113.850.000
36.789.998
65.050.000
5.979.998
1.350.000
0
78.950.000
37.310.001
14.750.000
6.240.000
13.500.000
5.720.001
16.100.000
3.899.999
6.750.000
3.900.000
52.350.000
11.570.002
0
0
0
0
17.450.000
6.759.998
2.700.000
1.170.000
0
0
6.750.000
260.001
0
0
10.800.000
5.720.002
2.700.000
0
6.650.000
2.340.000
13.400.000
7.020.000
5.300.000
129.998
1.350.000
650.002
4.050.000
4.289.999
4.050.000
1.170.000
0
0
0
0
6.750.000
0
11.950.000
3.120.000
12.050.000
650.002
53.161.344
2.700.000
1.299.999
6.750.000
650.002
0
0
1.350.000
260.002
1.350.000
0
98.700.000
12.003.334
17.550.000
1.560.000
10.800.000
1.689.998
3.950.000
4.680.000
9.350.000
780.000
0
0
1.350.000
129.998
1.350.000
519.998
0
0
0
0
1.350.000
260.002
0
0
5.400.000
1.430.002
1.350.000
1.170.000
24.200.000
14.300.001
1.350.000
260.002
0
0
0
129.998
1.350.000
390.000
4.050.000
1.170.000
13.500.000
4.615.000
5.400.000
4.940.001
21.500.000
5.850.001
46.950.000
11.570.001
2.700.000
519.999
0
260.002
0
0
10.700.000
2.600.002
Önnur
Framlög vegna
framlög
almennra
8. gr.
húsaleigubóta
18.663.340
8.972.646
3.434.801
94.565
244.948
1.449.518
1.871.646
0
1.256.583
91.507
-83.282
52.238
42.396
361.428
0
523.070
249.878
33.916
0
24.877
12.042
64.135
24.040
26.779
401.525
-22
-6.897
30.629
7.029
0
1.336
814.922
176.279
61.623
2.170.758
34.281
19.699
716.487
6.831
387.465
138.357
108.441
163.614
32.161
19.569
-1.756
18.988
-5.752
329
67.824
1.505
15.693
36.401
111.294
-21.233
1.099
7.013
4.000.000
62.776
10.415
79.993
-1.312.976
183.976
513.155
10.204
8.237
205.827
43.252

Rgl. 80/2001

Framlög vegna
Framlög vegna
jöfnunar
sérstakra
fasteignaskattshúsaleigubóta
tekna
28.731.203
0
6.013.500
0
0
336.114
0
76.696
0
27.793.090
8.170.863
519.622.349
286.513
85.980.857
78.650.613
38.700
38.457.400
45.277.222
16.800
129.916.936
0
0
175.383.486
28.731.788
2.141.682
44.420.087
5.947.588
65.226.818
44.037.966
51.183.491
100.508
252.996.019
18.975.793
20.070.616
76.612.390
21.020.320
7.376.847
9.323.414
64.800
30.825.548
197.772.239
66.894.091
48.984.007
25.580.841
3.245.450
19.017.250
7.840.607
263.487
298.415.389
190.391.080
114.505.572
43.637
74.448.950
24.393.089
24.195.635
13.905.882
14.096.031
42.289.257
2.618.201
60.465.485
3.694.755
42.443.267
65.198.630
25.551
236.982.302
48.830.182
0
9.027.761
18.851.423
33.636.524
140.066.351
123.592.364
119.157.386
9.300
153.362.191
41.515.406
36.524.115
0
71.179.201

Rgl.122/2003 / Samkomulag

Rgl. 23/2013
Rgl. 570/2017
Framlög til
eflingar
tónlistarnámi
Sérstök framlög
skólaárið 2016- vegna tekna af
2017
skatti á
1. og 7. gr.
fjármálafyrirtæki
281.628.601
244.040.885
43.484.165
70.798.388
5.455.576
9.754.732
16.513.969
31.592.912
24.174.609
54.638.604
17.986.679
18.485.607
0
399.644
17.899.063
29.434.584
2.425.772
5.559.941
408.576
2.860.925
3.487.971
2.516.952
0
2.031.799
19.196.913
13.079.674
0
83.767
0
1.081.760
3.527.173
5.988.523
0
1.577.439
0
73.568
2.269.074
2.142.661
0
201.741
0
3.260.358
0
1.002.186
0
1.688.725
17.865.759
6.863.021
0
426.185
0
481.175
408.576
1.941.974
0
325.052
0
102.656
0
201.587
408.576
838.068
1.735.390
7.041.245
0
1.928.996
139.024
1.517.086
278.048
903.712
0
140.736
278.048
581.596
0
262.270
46.799.627
33.487.528
67.799
5.671.104
0
3.969.238
482.336
3.333.505
6.564.483
1.767.437
0
903.250
0
858.240
0
688.500
547.600
936.387
0
106.201
7.167
1.566.608
0
149.069
0
878.992
88.792
1.274.502
2.190.398
9.950.126
0
1.250.473
0
127.451
0
182.445
0
345.498
0
769.225
3.865.564
6.328.851
9.114
4.471.948
0
8.656.658
16.505.558
14.622.812
0
1.142.235
0
942.021
0
363.831
0
3.109.932
Samtals
1.803.260.340
707.441.398
166.990.259
860.824.948
974.605.079
777.776.072
11.446.006
2.178.032.219
529.446.966
244.344.401
431.774.650
346.349.590
859.101.422
83.767
1.604.830
921.183.016
166.456.463
18.768.063
234.041.302
45.527.912
522.133.860
297.561.992
278.822.637
829.943.049
203.775.510
145.788.183
380.130.925
147.318.238
7.885.608
37.833.443
241.173.397
896.811.679
512.421.629
260.368.457
153.841.321
46.397.078
147.208.542
92.633.155
1.580.924.502
661.012.586
472.137.217
441.913.017
317.357.667
198.472.560
94.072.278
112.721.693
54.802.895
7.686.886
296.571.409
41.618.343
244.137.316
135.803.947
680.081.600
238.174.767
128.550
39.851.240
78.130.074
227.850.020
925.891.246
516.259.294
448.734.252
1.092.573.954
119.340.005
107.934.943
569.657
449.255.478
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Svf.nr.

8614
8710
8716
8717
8719
8720
8721
8722

Yfirlit

Önnur
framlög
8. gr.

Framlög vegna
almennra
húsaleigubóta

Framlög vegna
sérstakra
húsaleigubóta

Rgl. 23/2013
Rgl. 570/2017
Framlög til
eflingar
Framlög vegna tónlistarnámi
Sérstök framlög
jöfnunar
skólaárið 2016- vegna tekna af
fasteignaskatts2017
skatti á
tekna
1. og 7. gr.
fjármálafyrirtæki

Rgl. 80/2001

Íbúafjöldi
1.1.2017
123.246
93.632
23.993
15.929
6.870
7.156
29.685
12.497
25.341
338.349

Sérstök
verkefni
11. gr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
600.145.890
118.474.560
23.315.505
76.502.126
82.946.344
20.184.320
328.431.254
1.250.000.000

Tekjujöfnunarframlög
12. gr

Útgjaldajöfnunarframlög
13. gr.
26.654.971
554.357.985
911.556.612
1.461.487.944
1.160.852.352
992.585.514
1.782.426.827
1.223.630.756
1.693.006.581
9.806.559.540

Vatnsveituframkvæmdir á lögbýlum
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Námsmatsst. vegna ytra mats á skólastarfi
Höfundarréttarvarið efni í grunnskólum (menntamálar.)
Samband íslenskra sveitarfél. öryggishandbók
Samband íslenskra sveitarfélaga í Brussel
Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Samband sveitarfélaga á Vesturlandi
Fjórðungssamband Vestfirðinga
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
Eyþing
Samband sveitarfélaga á Austurlandi
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
Óhafið 31.12. 2016
Óhafið 31.12.2017
195.481.187

160.000.000

75.513.671

19.513.671
2.435.137
2.962.475
3.952.913
4.740.914
4.819.094
5.208.074
4.609.016
5.272.377

22.000.000

1.250.000.000

9.806.559.540

-64.788.279
95.186.967
8.195.726.712
2.209.156.612

30.182.859

282.851.619

53.161.344

57.706.234

10.042.894
20.000.000
5.000.000

24.701.619

Önnur
Framlög vegna
framlög
almennra
8. gr.
húsaleigubóta
18.663.340
8.972.646
0
7.095.478
0
1.359.442
0
1.293.385
0
1.275.302
0
3.185.959
0
946.437
4.000.000
-1.025.217
0
1.598.189
22.663.340
24.701.619

*Framlög til Reykjavíkurborgar samkvæmt reglugerð nr. 351/2002 eru á grundvelli samninga um rekstur sérskóla/sérdeilda, kennsluráðgjöf fyrir nýbúa í öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg og kennslu langveikra barna með lögheimlili utan Reykjavíkurborgar.

Landshlutar:
Reykjavík
Sveitarfél. á höfuðborgarsv.
Suðurnes
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

Framlög vegna Framlög vegna
sameiningar
fjárhagssveitarfélaga erfiðleika
ba-liður 7. gr.
liður 7. gr.
0
0
176.133.836
0
17.031.851
145.000.000
2.315.500
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000.000
0
0
195.481.187
160.000.000

36.043.168

Framlög vegna
sérstakra
húsaleigubóta
28.731.203
6.426.310
325.213
16.800
165.308
0
307.124
25.551
45.660
36.043.168

-1.470.141
62.846.814
4.570.112.673

6.498.938
543.198.938

650.000.000

Framlög til
eflingar
Framlög vegna tónlistarnámi
Sérstök framlög
jöfnunar
skólaárið 2016- vegna tekna af
fasteignaskatts2017
skatti á
tekna
1. og 7. gr.
fjármálafyrirtæki
0
281.628.601
244.040.885
35.963.953
107.614.998
185.669.886
767.988.441
24.221.382
42.404.201
495.806.351
24.993.160
28.491.676
488.384.440
18.682.911
12.868.444
369.334.483
2.430.510
12.375.641
905.862.592
54.469.012
54.316.059
676.185.537
6.153.868
24.700.520
769.210.202
16.505.558
45.132.689
4.508.736.000
536.700.000
650.000.000

Framlög vegna
sérþarfa
Framlag vegna
fatlaðra
Framlög vegna Skólabúða að
nemenda
nýbúafræðslu
Reykjum
4. gr.
5. gr.
6. gr.

Rgl.122/2003 / Samkomulag

Almenn
jöfnunarframlög Framlög vegna
til reksturs
sérþarfa
Framlag vegna
grunnskóla
fatlaðra
Framlög vegna Skólabúða að
m/leiðr. 2015
3.
nemenda
nýbúafræðslu
Reykjum
gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
0 1.191.823.753
2.744.941
0
1.961.221.323
372.950.000
91.649.993
0
1.032.794.793
130.050.000
57.070.002
0
815.353.248
92.750.000
25.480.004
0
509.976.728
41.550.000
15.599.999
0
557.976.278
36.150.000
5.980.006
53.161.344
1.469.300.643
149.800.000
23.053.332
0
795.140.401
51.200.000
26.975.003
0
1.023.564.610
112.700.000
34.298.341
0
8.165.328.024 2.178.973.753
282.851.619
53.161.344

Útgjaldajöfnunarframlög
13.gr.

Reglugerð nr. 351/2002

66.835
77.145.604
0
2.653.674
24.280
34.745.514
0
1.346.941
266.411
57.708.953
0
4.260.024
166.838
36.360
60.854.721
0
3.632.887
45.302 / Samkomulag
661.184
Rgl.122/2003
Rgl. 80/2001 0 Rgl. 23/2013 0
Rgl. 570/2017
21.621
25.199.267 Framlög til 0
998.188
28.989
65.626.247
1.735.018
eflingar 0
13.262
26.191.599
0
1.007.286
Framlög vegna tónlistarnámi
Sérstök framlög
22.663.340
24.701.619
36.043.168
4.508.736.000
536.700.000
Önnur
Framlög
vegna
Framlög
vegna
jöfnunar
skólaárið
2016- vegna650.000.000
tekna af
framlög
almennra
sérstakra
fasteignaskatts2017
skatti á
8. gr.
húsaleigubóta
húsaleigubóta
tekna
1. og 7. gr.
fjármálafyrirtæki

Endanl.
tekjujöfnunarframlög
12. gr

Almenn
jöfnunarframlög
til reksturs
grunnskóla
m/leiðr. 2015
3.gr.

Sveitarfélag
yfir endanleg framlög til sveitarfélaga árið 2017
Rangárþing ytra
1.537
0
146.890.940
106.042.970
2.700.000
3.120.000
Hrunamannahreppur
773
0
86.358.137
46.381.578
1.350.000
1.408.332
Hveragerðisbær
2.483
98.356.139
245.599.931
45.837.077
6.650.000
2.600.004
Sveitarfélagið Ölfus
2.005
0
184.925.779
91.908.788
17.450.000
3.770.002
Grímsnes- og Grafningshreppur
467
0
0
0
0
0
Reglugerð nr. 960/2010
Reglugerð
nr. 351/2002
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
594
0
0
50.658.651
0
0
Almenn
Bláskógabyggð
1.026
0
0 jöfnunarframlög
99.436.134 Framlög
1.350.000
519.999
vegna
Flóahreppur
648 Framlög vegna Framlög vegna
14.411.052
94.797.423
85.694.861
1.350.000
2.079.998 Framlag vegna
Endanl.
til reksturs
sérþarfa
Samtals
338.349 sameiningar
195.481.187
160.000.000
1.250.000.000
9.806.559.540
8.165.328.024 2.178.973.753
282.851.619
53.161.344
fjárhagsSérstök 0
tekjujöfnÚtgjaldajöfngrunnskóla
fatlaðra
Framlög
vegna Skólabúða
að
Íbúafjöldi
sveitarfélaga erfiðleika bverkefni
unarframlög
unarframlög
m/leiðr. 2015
nemenda
nýbúafræðslu
Reykjum
1.1.2017
a-liður 7.gr.
liður 7.gr.
11. gr.
12. gr
13.gr.
3.gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
Sveitarfélag

JÖFNUNARSJÓÐUR

Lhl.
Svf.nr.

Sérstök
verkefni
11. gr.

Reglugerð nr. 960/2010

Framlög vegna Framlög vegna
sameiningar
fjárhagsÍbúafjöldi
sveitarfélaga erfiðleika bSVEITARFÉLAGA
1.1.2017
a-liður 7.gr.
liður 7.gr.

Yfirlit yfir endanleg framlög til sveitarfélaga árið 2017

22.000.000
30.182.859
10.042.894
20.000.000
5.000.000
19.513.671
2.435.137
2.962.475
3.952.913
4.740.914
4.819.094
5.208.074
4.609.016
5.272.377
-66.258.420
164.532.719
28.110.213.318

Samtals
1.803.260.340
3.499.083.762
3.729.947.826
3.066.462.627
2.272.670.989
2.109.681.861
4.523.428.369
2.842.170.737
4.024.493.084
27.871.199.595

Samtals

338.620.023
171.614.781
461.278.538
362.745.374
706.486
76.877.726
168.696.386
225.545.480
27.871.199.595

Samtals

42
5.364.629.484
129.805.158
667.650.365
402.034.682
1.312.891.281
902.427.454
388.386.790
130.384.031
82.143.961
573.986.923
417.784.485
440.313.838
260.556.974
1.613.005.874
182.790.226
498.226.780
147.730.791
1.075.742.575
131.701.318
14.722.192.988

465.999.996
-66.275.193
244.327.166

Óhafið 31. des. 2016
Óhafið 31 des. 2017

54.400.000
5.350.444

Fasteignasjóður Jöfnunar sjóðs sveitar félaga
Framlög

Br eytingakostnaður
Samband íslenskra sveitarfélaga
Vinnumálastofnun - AMS

Annað
Sumardvöl í Reyk jadal
Gistiheimilið Melgerð 7, Kópavogi

Reyk javík uborg
Seltjarnarnesk aupstaður
Kópavogsbær
Garðabær
Hafnarfjarðark aupstaður
Mosfellsbær og Kjósarhreppur
Reyk janesbær
Grindavík urbær
Sandgerðisbær
Vesturland
Vestfirðir
Sveitarfélagið Skagafjörður
Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð
Eyjafjörður
Þingeyjarsýslur
Austurland
Sveitarfélagið Hornafjörður
Suðurland
Vestmannaeyjabær
Framlög samtals

Þjónustusvæði um málefni fatlaðs fólks

Almenn framlög vegna
málefna fatlaðs fólks 2017

Yfirlit endanlegra framlaga vegna fatlaðs fólks árið 2017

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

19.818.610
104.000.000

19.248.894

6.586.394

12.662.500

Breytingakostnaður

200.000.000

2.044.265

3.164.475

25.735.703

57.148.508
1.394.845
37.888.122
16.699.057
9.350.683
31.357.603
9.982.861
3.117.620
2.116.258

Viðbótar-framlög
2017

6.418.771
576.691
89.000.000

5.424.824
2.051.605
2.523.836
2.366.301
3.520.838
1.528.125
305.625

37.461.732
207.629
5.712.132
4.053.587
9.099.966
3.363.501
3.607.962
776.875

Framlög vegna lengdrar
viðveru 2017

-30.875.616
41.401.192

198.630.665

8.743.400

11.664.067
702.000
15.366.714

8.430.239

7.853.340
16.973.601
34.620.411
23.785.608

70.491.285

Framlög vegna
NPA 2017

68.854.032

566.722

1.008.357

5.284.800
2.613.121
19.839.320
3.241.049
336.057

35.964.606

Framlög vegna
langtímaleigusamninga2017

16.136.073.178

-97.150.809
285.728.358

465.999.996

19.818.610
104.000.000

54.400.000
5.350.444

Samtals

5.578.358.115
131.407.632
724.388.759
442.374.048
1.392.388.055
964.175.215
402.313.670
134.278.526
84.260.219
588.850.343
419.836.090
480.237.444
263.625.275
1.635.057.901
184.318.351
498.532.405
147.730.791
1.093.515.733
132.278.009
15.297.926.579
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