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Efni: Krafa frá Reykjavíkurborg um greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldinn var 11. desember 
2020 var lagt fram meðfylgjandi bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, 
dags. 19. nóvember 2020, um kröfu Reykjavíkurborgar um greiðslu framlaga úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, ásamt fylgiskjölum. Einnig lögð fram meðfylgjandi 
bókun stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. desember 2020, 
og bókun bæjarráðs Hveragerðisbæjar frá 3. desember 2020, um málið.

Eftirfarandi var bókað og samþykkt: 

„Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga harmar þá stöðu sem komin er upp í 
samskiptum Reykjavíkurborgar og ríkisins vegna kröfu borgarinnar um að fá um 8,7 
ma.kr. fjárframlag frá ríkinu þar sem að mati borgarinnar sé ekki lagastoð fyrir hluta 
af skerðingum á framlögum úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til borgarinnar. Stjórn 
sambandsins leggst alfarið gegn því að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga verði fyrir 
fjárhagslegum skaða vegna þessa máls og kallar stjórnin eftir formlegum yfirlýsingum 
þess efnis frá málsaðilum.“

Framangreint tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

__________________________________________

Karl Björnsson
framkvæmdastjóri

Fylgiskjöl: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, dags. 19. nóvember 2020, ásamt 
fylgiskjölum
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dags. 8. desember 2020
Hveragerðisbær, dags. 8. desember 2020

Samrit: Sigurður Ingi Jóhannesson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
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Reykjavíkurborg, 

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. 

 

 

  Norðurlandi vestra, 1. desember 2020 

 

Efni: Bókun stjórnar SSNV vegna kröfu Reykjavíkurborgar á hendur Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga 

 

Á 60. fundi stjórnar SSNV sem haldinn var þann 1. desember 2020 var eftirfarandi fært til bókar 

undir lið 1: 

Þann 24. nóvember 2020 bókaði byggðarráð Skagafjarðar svohljóðandi um kröfu 
Reykjavíkurborgar á hendur Jöfnunarsjóði sveitarfélaga:  
 
Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar harmar þá stöðu sem upp er komin í 
málefnum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Reykjavíkurborg virðist ætla að halda til streitu 
kröfu á hendur Jöfnunarsjóði upp á um 8,7 milljarða króna fyrir meint vangoldin 
framlög úr sjóðnum. Þessari kröfu hefur þegar verið hafnað af hálfu ríkisins. 
 
Ljóst er hins vegar að muni krafan ná fram að ganga þá eru það sveitarfélögin í landinu, 
í gegnum Jöfnunarsjóð, sem á endanum munu greiða kröfuna í formi skertra framlaga 
til þeirra eins og fyrri kröfur sem lent hafa á sjóðnum. Með því er ljóst að fjárhagsleg 
framtíð sveitarfélaga í landinu er í uppnámi sem og framtíð þess jöfnunarkerfis sem 
hingað til hefur verið sátt um á meðal sveitarfélaga landsins. Mörg sveitarfélög treysta 
að miklu leyti á framlög Jöfnunarsjóðs til að sinna þeim fjölmörgu verkefnum sem þeim 
eru falin og því ljóst að skerðing á framlögum til þeirra í gegn um jöfnunarkerfið mun 
gera mörgum sveitarfélögum ókleift að sinna þessum verkefnum. Það mun leiða til þess 
að þjónusta við íbúana mun skerðast verulega frá því sem nú er. 
 
Flest sveitarfélög landsins takast nú á við mjög erfiða fjárhagsstöðu á árinu 2020 og 
jafnframt er flestum þeirra mikil áskorun að ná endum saman við gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Nái krafa höfuðborgar Íslands, sem byggð hefur verið 
upp af hálfu ríkisins og skattborgara landsins alls sem miðstöð stjórnsýslu, menningar, 
íþrótta og lista, fram að ganga er ljóst að rekstur sveitarfélaga landsins er í uppnámi 
um komandi framtíð. 
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Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar skorar á Reykjavíkurborg að draga kröfu sína 
til baka og leita annarra leiða gagnvart ríkisvaldinu til að ná fram þeirri leiðréttingu 
sem borgin telur sig eiga rétt á en í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga og þar með 
gagnvart sveitarfélögunum í landinu, með ófyrirséðum afleiðingum fyrir sveitarfélögin 
og íbúa þeirra. Byggðarráð skorar jafnframt á önnur sveitarfélög landsins að taka undir 
bókunina og gera að sinni. 
 
Stjórn SSNV tekur heilshugar undir bókun Byggðarráðs Skagafjarðar og gerir að sinni. 

 

Ofangreint tilkynnist hér með. 

F. h. stjórnar SSNV, 

 

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, 

framkvæmdastjóri. 

 

Samrit sent: Samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneyti, Sveitarfélaginu Skagafirði, Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga og Samband íslenskra sveitarfélaga. 
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