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Fjárhagsáætlunarferlið 
Undirbúningur vegna fjárhagsáætlunar 2022-2025 hefur staðið yfir frá því í september sl. Ennþá 

ríkir nokkur óvissa varðandi tekjuhlið næstu ára vegna þeirra áhrifa sem Covid-19 hefur haft á 

ferðaþjónustu og tengdar greinar í Skaftárhreppi. Sveitarstjórn hefur unnið samkvæmt sama 

verklagi við fjárhagsáætlanagerðina og undanfarin ár í þeim tilgangi að fá sem flesta til þátttöku 

og gefa öllum tækifæri á að koma með ábendingar og athugasemdir í ferlinu. Í ár var haldinn 

staðfundur með formönnum nefnda og forstöðumönnum en vegna hertra samkomutakmarkana 

í nóvember reyndist eingöngu unnt að halda fund fyrir íbúa í fjarfundi. Þátttaka íbúa 

samfélagsins í gerð fjárhagsáætlunar er mikilvæg þar sem niðurstaða hennar er bindandi fyrir 

sveitarstjórn þegar kemur að rekstri sveitarfélagins á næsta ári og er ekki breytt nema með gerð 

viðauka við fjárhagsáætlun. Áætlunin sem gerð er fyrir 2023-2025 er síðan stefnumótandi 

áætlun sveitarstjórnar. 

 
 
Mynd 1 Verkferli sveitarstjórnar við undirbúning fjárhagsáætlunar 2022-2025 

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar 2022 og þriggja ára áætlunar 2023-2025 

Almennar forsendur líkt og verðlagsbreytingar, útsvar og fasteignamat eru opinberar 

upplýsingar sem ýmist koma frá Þjóðskrá, Hagstofunni eða Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

 

Reiknað er með 3,3 % almennum verðlagsbreytingum 2022 og öðrum verðlagsbreytingum 

samræmi við þjóðhagsspá að vetri frá Hagsstofu Íslands til 2025. Launabreytingar eru áætlaðar 

5,3%. Útsvarshlutfall verður áfram í hámarki eða 14,52%. Hækkun á fasteignamati er 5,8%. 

 

 Fasteignagjöld skv. a- lið, íbúðir og útihús, 0,625% 

 Fasteignagjöld skv. b- lið, opinbert húsnæði, 1,32% 

 Fasteignagjöld skv. c- lið, atvinnuhúsnæði, 1,65% 
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 Holræsagjald verði 0,25% af fasteignamati húss og lóðar á Kirkjubæjarklaustri. 

 

Gjalddagar fasteignagjalda 2022 verða 9. 

 

Gjaldskrár skipulags- og byggingarmála, slökkviliðs, mötuneytis, tónlistarskóla og leikskóla 

taka vísitölubreytingum á milli ára líkt og undanfarin ár. Gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs, 

íþróttamiðstöðvar, hunda- og kattahalds og félagsheimila verða óbreyttar. 

 

Talsverðar hækkanir eru á launakostnaði hjá Skaftárhreppi sem skýrist mest af áhrifum styttingu 

vinnuvikunnar sem tók gildi 1. janúar 2021  hjá dagvinnufólki og 1. maí 2021 hjá 

vaktavinnufólki. 

 

 
                           Mynd 2 Lykiltölur úr fjárhagsáætlun  

 



Rekstraryfirlit 2022 
Í ljósi áframhaldandi óvissu vegna áhrifa heimsfaraldurs á tekjur sveitarfélagsins eru tekjur sveitarfélagsins varlega áætlaðar til næstu fjögurra ára. 

Mynd 3 Rekstraryfirlit málaflokka 2022 



Áætlanir gera þó ráð fyrir að tekjur sveitarfélagsins muni standa undir rekstrargjöldum. Engar 

stórar breytingar eru áætlaðar á rekstri einstaka málaflokka á milli áranna 2021-2022. Gert er 

ráð fyrir sama fjölda stöðugilda hjá stofnunum sveitarfélagsins að undanskilinni 

viðhaldsdeildinni en þar er gert ráð fyrir aukningu um 1 stöðugildi. Stærstu verkefni næsta árs 

verða að ljúka við heildarendurskoðun aðalskipulags 2020-2032 ásamt því að undirbúa 

fráveituframkvæmdir á Kirkjubæjaklaustri og viðbyggingu grunnskólans. Eingöngu verða 

grenndarstöðvar til að móttaka úrgang og unnið verður að því að koma upp snjalltengdum 

lausnum til innheimtu sorpeyðingargjalds í rauntíma (PAYT) í samstarfi við ReSource Int. Rétt 

er að benda á að sveitarstjórnarkosningar verða haldnar 14. maí 2022 og mun ný sveitarstjórn 

taka við rekstri sveitarfélagsins 28. maí 2022.

  



   
                                                                    Skaftárhreppur 

6 
 

Framkvæmdaáætlun 2022-2025 
Framkvæmdaáætlun sveitarfélagsins skiptist í gjaldfært viðhald vegna fasteigna í eigu 

sveitarfélagsins annars vegar og fjárfestingar nýframkvæmda hins vegar. Líkt og áætlun um 

rekstur málaflokka er framkvæmdaáætlun fyrir árið 2022 bindandi fyrir sveitarstjórn og verður 

aðeins breytt með gerð viðauka við fjárhagsáætlun. Þriggja ára áætlun er síðan stefnumótandi 

áætlun sveitarstjórnar og gefur tóninn um þau verkefni sem hefja þarf undirbúning á 2022.  

Framkvæmdaáætlunin 2022 verður um 144 millj. kr. Fjárfestingar 2022-2025 verða að hluta 

fjármagnaðar með lántökum en gatnagerðargjöld koma þó að hluta á móti kostnaði við 

gatnagerð. Verði áætlaðar tekjur hærri en gert er ráð fyrir mun það koma til lækkunar á þeim 

lántökum sem nú er gert ráð fyrir. Lántökur miðast við lán til 15 ára frá Lánasjóði sveitarfélaga 

með jöfnum afborgunum og fljótandi óverðtryggðum vöxtum sem miðast við 6 mánaða 

REIBOR millivexti auk 0,5% álags. 

 

 

                      Mynd 4 Áætlaðar lántökur 2022-2025 

Skuldahlutfall sveitarfélagsins, sem nú er um 42%, verður samkvæmt ofangreindri áætlun í 

lok árs 2025 um 82% en má hæst vera 150% samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011.  

 

                         Mynd 5 Þróun skuldahlutfalls og skuldaviðmiðs 
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Fjárfestingar 2022-2025 

Sveitarstjórn leggur upp með metnaðarfulla fjárfestingaráætlun til næstu fjögurra ára. Stærstu 

verkefni 2022 snúa að framkvæmdum við fráveitukerfi á Kirkjubæjarklaustri, uppbyggingu 

áhaldahúss og endurbætur á loftræstikerfi Klausturvegar 4 og varmadælu. Kaupa þarf tækjabíl 

fyrir slökkvilið og halda áfram með gatnagerð fyrir íbúðabyggð á Kirkjubæjarklaustri.  

 

                 Mynd 6 Fjárfestingaryfirlit 2022 

Undirbúa þarf viðbyggingu við grunnskóla sveitarfélagsins á næsta ári sem stefnt er að því að 

hefja framkvæmdir við 2023 og áfram verða fráveituframkvæmdir fyrirferðamiklar næstu tvö 

árin. 

 

                                Mynd 7 Fjárfestingaryfirlit 2023-2025 

 

Fjárfesting Lýsing á verkefni Upphæð

Gatnakerfi 56.000.000

Fráveita 30.000.000

Gatnagerð 26.000.000

Grunnskóli 5.000.000

viðbygging - hönnun og útboð 5.000.000

Slökkvilið 10.000.000

bílakaup 10.000.000

Áhaldahús/sorporkustöð 10.000.000

Nýbygging áhaldahús/flokkunarstöð 10.000.000

Klausturvegur 4 15.000.000

Loftræstikerfi, lagnir og varmadæla 15.000.000

Mötuneyti Skaftárhrepps 3.000.000

Kæli- og frystiklefi 5.000.000

Sundlaug 2.500.000

Lyfta f. sundlaug 2.500.000

Strandblaksvöllur + frisbígolf 1.000.000

Frágangur á strandblaksvelli og kaup á frisbíg. 1.000.000

Samtals fjárfestingar 104.500.000

Fjárfesting 2023 2024 2025

Áhaldahús 10.000.000 10.000.000

Gatnagerð 40.000.000 20.000.000

Fráveita 50.000.000 50.000.000

Loftræstik. og varmad. 10.000.000

viðb. Skóli 100.000.000 100.000.000

Slökkvibíll 30.000.000

Tækjasalur 6.500.000

Nýr leikskóli 5.000.000 100.000.000

Samtals 246.500.000 165.000.000 120.000.000
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Gjaldfært viðhald 
Mikil uppsöfnuð viðhaldsþörf er á húsnæði grunnskólans og er áætlað að hefja vinnu við að 

taka húsið í gegn að utan í áföngum. Hlutfallslega verður sett mest fjármagn til viðhalds þar á 

næsta ári. Fresta þurfti mörgum verkefnum sem áætluð voru árið 2021 þar sem erfitt reyndist 

að fá verktaka í stærri verkefni. Leiguíbúðir á Skerjavöllum 3 og 5 þarfnast orðið mikils 

viðhalds en einnig er gert ráð fyrir fjármagni til viðhalds næstu þrjú árin í leikskólann, 

félagheimilið Kirkjuhvol og íþróttamiðstöð/sundlaug.  

 

               Mynd 8 Viðhaldsverkefni 2022 

  

Gjaldfært Lýsing á verkefni Upphæð

Kirkjubæjarskóli 20.000.000

skv. 10 ára viðhaldsáætlun 20.000.000

Kæribær 1.500.000

viðhaldsáætlun 1.500.000

Íþróttahús 1.536.000

árlegt viðhald 3 ára plan 1.500.000

Kirkjuhvoll 1.750.000

3 ára plan málun gólfefni ofl 1.750.000

Klausturhólar 1 og 2 7.000.000

Utanhúss viðhald þakkantur ofl 2.000.000

Leiguíbúðir ýmiskonar viðh 4.500.000

3 ára viðhaldsplan 2.250.000

3 ára viðhaldsplan 2.250.000

Bókasafn 2.000.000

ný inngangshurð, rúðuskipti ofl. 2.000.000

Ýmis verkefni 1.331.200

Samtals gjaldfært Múlakotsskóli, sparkvöllur ofl. 39.617.200
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Rekstrarniðurstaða 
Áætlanir samstæðu Skaftárhrepps fyrir árin 2022-2025 gera ráð fyrir jákvæðri 

rekstrarniðurstöðu öll árin. Viðsnúningur í ferðaþjónustunni skiptir þar mestu máli. Sveiflur í 

atvinnumálum koma seinna fram í rekstri sveitarfélagsins þar sem útsvarsgreiðslur byggjast á 

áætlunum fram að uppgjöri einstaklinga til ríkisskattstjóra.  

 

                    Mynd 9 Rekstrarreikningur 2022-2025 

Skaftárhreppur mun því standast jafnvægisregluna um rekstrarjöfnuð skv. 3. mgr. 64. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 sem fjallar um viðmiðanir um afkomu og fjárhagsstöðu 

sveitarfélaga. Samkvæmt því verða heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í 

reikningsskilum á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum 

reglulegum tekjum. 
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Mynd 10 Rekstrarjöfnuður skv. sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 

Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri 

Kirkjubæjarklaustur 15. desember 2021 


