










Fjárhagsáætlun fyrir árin 2020  2023 er nú lögð fram til síðari umræðu og samþykktar í bæjarstjórn. 
Greinargerð þessari er ætlað að gefa lesendum heildarmynd um rekstur Sveitarfélagsins Voga eins og 
hann er áætlaður næstu fjögur árin. Áætlunin nær til næstu fjögurra ára, þó með megin áherslu á áætlun 
ársins 2020. 

Áætlun um rekstur bæjarsjóðs (A-hluti) og fyrirtækja hans (B-hluti) fyrir árið 2020 er megin 
viðfangsefni þessarar greinagerðar. Áætlunin fyrir árin 2021  2023 er að mestu framreikningur er 
byggir á áætlun ársins 2020, en gefur eigi að síður vísbendingu um þróun rekstursins, efnahagsins og 
sjóðsstreymisins næstu fjögur árin. Gert er ráð fyrir fjárfestingum að hluta til fyrir síðari hluta 
áætlunartímabilsins. 

Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstur samstæðunnar (A og B hluta) skili jákvæðri niðurstöðu, þ.e. tekjur 
verði umfram gjöld . Samstæðan í heild (A og B hluti) skilar jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 
37,8 m.kr.  

Í rekstraráætlun ársins 2020 er áfram lögð áhersla á viðhaldsverkefni ýmiss konar, sem og endurnýjun 
búnaðar. Stærsti hluti þeirra beiðna sem barst varðandi viðhaldsverkefni og búnaðarkaup eru inni á 
áætluninni, og því unnt að gera ráð fyrir að búið sé að sinna að mestu allri uppsafnaðri þörf um 
viðhaldsverkefni og búnaðarkaup frá fyrri árum. 

Álagningarhlutföll fasteignagjalda breytast lítillega á milli ára, en þau hafa lækkað umtalsvert tvö 
undanfarin ár. Fasteignamat í sveitarfélaginu hækkar árið 2020, þó ekki eins mikið og tvö undanfarin 
ár. Í áætluninni er lagt til að álagningarstuðull fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,33% í 0,32%
af fasteignamati. Fráveitugjaldið lækkar jafnframt milli ára, úr 0,15% í 0,13% af fasteignamati. Með 
þessu er að hluta til komið til móts við fasteignaeigendur í sveitarfélaginu, þannig að álagðir 
fasteignaskattar og önnur fasteignagjöld hækka ekki jafn mikið og sjálft fasteignamatið. Bæjarráð leggur 
til að álagning vatnsskatts verði óbreytt milli ára, eða 0,155% af fasteignaskatti. Viðmiðunarfjárhæðir 
vegna afsláttar fasteignaskatta fyrir eldri borgara og örorkulífeyrisþega hafa verið uppfærðar umfram 
verðlagsþróun, mismunandi eftir tekjuflokkum. Með þessu móti kemur sveitarstjórnin til móts við þá 
tekjulægstu vegna hækkunar fasteignamats í sveitarfélaginu milli ára.  

Fjárfestingar árið 2020 eru áætlaðar 50 m.kr. Áfram verður unnið að endurnýjun gatna, og gert er ráð 
fyrir lagningu göngu- og hjólreiðastígs að Brunnastaðahverfi.   

Í framlögðu áætlunarskjali er greinargott yfirlit um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi bæjarsjóðs og 
samstæðunnar. Þeim gögnum ásamt þessari greinargerð er ætlað að veita glögga heildarmynd af 
fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga árin 2020  2023. 

  



 

Undirbúningur við gerð fjárhagsáætlunar hófst fyrri hluta sumars. Í upphafi árs var ráðið að nýju í starf 
bæjarritara, sem hefur m.a. umsjón með fjármálastjórn og áætlanagerð sveitarfélagsins. Undirbúningur 
að gerð fjárhagsáætlunar var því öðrum þræði yfirferð á öllum verkferl
fram til þessa hafa verið nýtt við vinnslu fyrri fjárhagsáætlana.  Sú ákvörðun var tekin að nýta fjárhags-
og upplýsingakerfi sveitarfélagsins og þann hugbúnað sem því fylgir, við vinnslu fjárhagsáætlunarinnar. 
Útbúnar voru s.k. vinnubækur fyrir alla málaflokka og deildir í rekstri sveitarfélagsins, og þær síðan 
sendar viðkomandi deildarstjórum til yfirferðar. Vinnubækurnar tóku mið af þeim forsendum sem liggja 
til grundvallar, m.a. um almenna verðlagsþróun. Einnig hafði launaáætlun verið unnin sérstaklega og 
hún sem slík sett inn í vinnubækurnar. Að lokinni yfirferð deildarstjóra var uppfærð áætlun lesin inn í 
viðskiptakerfið, og sem slík kynnt bæjarráði í september. Í október fundaði bæjarráð með deildarstjórum, 
þar sem farið var yfir helstu þætti í starfsemi viðkomandi stofnana sveitarfélagsins. Þá var jafnframt 
farið yfir búnaðar- og viðhaldsþörf. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í lok 
október, en þó var einungis um frekar hráa mynd af rekstrinum sem þar var lögð fram. Í nóvember hefur 
bæjarráð hist á tveimur vinnufundum, þar sem m.a. hafa verið ræddar og gerð tillaga að framkvæmdum 
næsta árs, sem og farið yfir forsendur gjaldskrár. Afrakstur allrar þessarar vinnu liggur nú fyrir í þeirri 
fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram til samþykktar við síðari umræðu. 

 

Forsendur áætlunarinnar taka mið af ýmsum ytri þáttum, m.a. þjóðhagsspá. Þá koma einnig fram 
gagnlegar upplýsingar á Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, sem haldin var í byrjun október. Bæjarráð 
hefur ákveðið að halda óbreyttri álagningu útsvars en lækka álagningu fasteignaskatts lítillega. 
Vatnsskattur er óbreyttur milli ára. Gjaldskrá sveitarfélagsins hækkar að jafnaði um 2,5% milli ára, sama 
og gert er ráð fyrir að almennar verðlagshækkanir verði í samfélaginu. Þó er tekin sú ákvörðun að gjald 
fyrir mat eldri borgara verði óbreytt milli ára, og jafnframt ákveðin lækkun leikskólagjalda þannig að 
gjald fyrir 8 tíma dvöl lækki í kr. 25.600. Þá er einnig gerð sú tillaga að íbúar sveitarfélagsins fái frítt í 
sund, en að almenna gjaldskráin taki að öðru leyti verðlagsbreytingum. Viðmiðunartafla vegna afsláttar 
á fasteignasköttum er uppfærð. Í forsendum launaáætlunar er gert ráð fyrir að laun og launatengd gjöld 
hækki um 5,5% milli ára. 

 


















































