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Vísað er til bréfs Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH), dags. 1. desember 

2022, vegna tillögu að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 og árgjaldi sveitarfélaganna til 

samtakanna.  

 

Fram kemur að á 46. aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) sem 

haldinn var þann 18. nóvember 2022, og hófst með ársfundi byggðasamlaganna, hafi verið 

fjallað um starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 og hún lögð fram til samþykktar. Þar var 

einnig lagt fram minnisblað með tillögu að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 sem var 

samþykkt samhljóða. Skv. samþykktum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skal 

hún staðfest af sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaganna. 

 

Stjórn SSH lagði til við aðalfund að árgjald aðildarsveitarfélaga til samtakanna verði 156 kr. á 

hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins á árinu 2023 og hækki úr 139 kr. á hvern íbúa frá fyrra ári 

miðað við verðlagshækkanir á árinu 2022 og áætlaðar verðlagsbreytingar á árinu 2023. Var 

tillagan samþykkt samhljóða. Tillagan er afgreidd af aðildarsveitarfélögum með samþykkt 

fjárhagsáætlunar.   

 

Sá kostnaður sem fellur á Reykjavíkurborg miðast við hlutfallsskiptingu íbúafjölda þann 1. 

desember 2022 og er 56.46% eða sem nemur 21.497.918 m.kr. fyrir árið 2023. Fyrir árið 2022 

var gjaldið 18.862.161 m.kr.  Ekki var gert ráð fyrir þessari hækkun í frumvarpi að 

fjárhagsáætlun og þarf því að gera viðauka til að mæta því sem út af stendur eða um 2,6 m.kr. 

Hækkunin nemur rúmlega 12% sem er langt umfram þá 5,6% hækkun sem Reykjavíkurborg 

reiknar með vegna verðtryggðra samninga. Bent er á að betur færi á því að upplýsingar um 

gjald til SSH kæmi fyrr til sveitarfélaga svo að gera megi ráð fyrir hækkun á milli ára, ef einhver 

er, í fjárhagsáætlun. 
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