




átak til eflingar sveitarstjórnarstigsins

verkaskipting

• Málefni aldra⇥ra og fatla⇥ra flutt til sveitarfélaganna 
á árunum 2011 til 2012

• Risaverkefnatilfærsla:
• 30 milljar⇥ar til sveitarfélaga
• Um 20% af núverandi útgjöldum sveitarfélaga
• Hlutdeild í opinberum útg. ver⇥ur allt a⇥ 38%

• Hver yr⇥u áhrifin á Vestfjör⇥um? 



átak til eflingar sveitarstjórnarstigsins

tekjustofnar

• Nefnd mun yfirfara lög um tekjustofna

• Reglum Jöfnunarsjó⇥s breytt í haust - 
a⇥lögunartími

• Sérfræ⇥ihópur mun endursko⇥a heildstætt reglur 
sjó⇥sins

• Breytt og endursko⇥u⇥ tekjustofnalög 2011?



hva⇥ me⇥ stær⇥ sveitarfélaga?

• Eru sveitarfélögin nógu stór og öflug til a⇥ takast á 
vi⇥ þessi n￼ju verkefni?

• Rætt um a⇥ myndu⇥ ver⇥i þjónustusvæ⇥i a⇥ lágmarki 
7.000 – 8.000 íbúa fyrir n￼ velfer⇥arverkefni

• Meira en helmingur sveitarfélaga hefur færri en     
1.000 íbúa



yfirlit yfir fjölda sveitarfélaga 
eftir stær⇥

Sveitarfélög með færri en 1.000 íbúa
Sveitarfélög með 1.000-10.000 íbúa
Sveitarfélög með fleiri en 10.000 íbúa

Sveitarfélög með færri en 1.000 íbúa
Sveitarfélög með 1.000-10.000 íbúa
Sveitarfélög með fleiri en 10.000 íbúa

Fjöldi Íbúafjöldi



íbúafjöldi á vestfjör⇥um

Samtals 7.309



lágmarksíbúafjöldi er 50!

• Tímabært a⇥ ræ⇥a lágmarksíbúafjöldann skv. lögunum
• Talan 1.000 hefur veri⇥ nefnd sem kostur
• ↵arf a⇥ ræ⇥a kosti og galla, stefnt a⇥ málþingi í haust 
um máli⇥

• Frumvarp ver⇥ur væntanlega lagt fram á vorþingi
• Sveitarfélögin fengju svigrúm til a⇥ velja 
sameiningarkosti
• Hugsanlegar undantekningar vegna sta⇥bundinna 
a⇥stæ⇥na
• Breytingar gætu gengi⇥ í gegn árin 2012 til 2014

• Hver eru sjónarmi⇥ sveitarstjórnarmanna?



afkoma sveitarfélaga ári⇥ 2007



aukaframlag jöfnunarsjó⇥s 2007

Vestfir⇥ir fengu um 283 m.kr. í sinn hlut

• 20% af heildarframlagi

• Í rá⇥uneytinu er unni⇥ a⇥ útreikningi annarrar grei⇥slu 
þessa árs

• Mikilvægt a⇥ semja um framhald á aukaframlögum, amk. 
til ársins 2011



aukaframlag jöfnunarsjó⇥s 2007

í krónum á íbúa



innbyr⇥is skipting skatttekna

Skatttekjur
Jöfnunarsjóður
Aðrar tekjur



önnur br￼n verkefni í sveitastjórnarmálum

• Starfshópur til a⇥ ræ⇥a svæ⇥asamvinnu sveitarfélaga     
og landshlutasamtök

• Nefnd til a⇥ endursko⇥a lög um innheimtustofnun 
sveitarfélaga

• Vi⇥ræ⇥ur vi⇥ sveitarfélögin um fjármálareglur

• Heildarendursko⇥un á sveitarstjórnarlögum



samgöngumál og fjarskipti

• Áhugi a⇥ tengja betur saman áætlanager⇥ á svi⇥i 
samgangna og fjarskipta vi⇥ sveitarstjórnarmál

• Skiptir máli fyrir frekari framþróun og eflingu 
sveitarstjórnarstigins

•  Jar⇥gangager⇥ og vegabætur munu áfram gegna 
lykilhlutverki vi⇥ a⇥ tengja bygg⇥ir, sem grei⇥ir lei⇥ 
til sameiningar





síminn me⇥ lægsta tilbo⇥i⇥  
í háhra⇥anettengingar

Sjö tilbo⇥ bárust í háhra⇥anetþjónustu í útbo⇥i fjarskiptasjó⇥s.

Tilbo⇥in voru á bilinu frá 379 milljónir króna til fimm milljar⇥ar, sumir 
a⇥ilar skilu⇥u fleiri en einu tilbo⇥i.

Eftirfarandi tilbo⇥ bárust
1. Nordisk Mobil Island ehf    974.864.503.-
2. Síminn hf                             379.000.000.-
3. Síminn hf                          5.000.000.000.-
4. Hringi⇥an ehf                    1.297.257.098.-
5. Hringi⇥an ehf                     1.499.719.189.-
6. Og fjarskipti ehf                1.858.339.001.-
7. Og fjarskipti ehf                2.256.549.333.-

Kostna⇥aráætlun kaupanda er á bilinu 1.300 til 2.750 milljónir króna.






















