
Uppbyggilegt  samtal
varðar leiðina áfram veginn
Fjármálaráðstefna sveitarfé laganna 2020

1. október 2020



Hágæ ða innviðir á  sviði fjarskipta





Samstarf um fjárhagsleg áhrif fara ldurs



Sérstök framlög t il landshlutasamtaka



Greining á fjármálum sveitarfé laga







Yfirlýsing um fjárhagslegan stuðning



670 m. kr.
Málefni fa t laðra
Aukaframlag sem varið verði til framlaga til sveitarfélaga 
vegna málefna fatlaðs fólks.

720 m. kr.
Fjárhagsaðstoð
Framlag sem renni til sveitarfélaga þar sem kostnaður við 
fjárhagsaðstoð er yfir nánar tilgreindum mörkum.

500 m. kr.
Fjárhagserfiðle ikar
Framlag til stuðnings sveitarfélaga sem glíma við mesta 
fjárhagserfiðleika vegna Covid-19 faraldursins.

935 m.kr.
Aukin sjá lfbæ rni
Framlag sem styðji við eflingu sveitarstjórnarstigsins og 
aukna sjálfbæ rni þess með sameiningum sveitarfélaga.

1.500 m. kr. 
Faste ignasjóður Jöfnunarsjóðs
Heimild til að nýta 1.500 m.kr. úr Fasteignasjóði 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði nýtt í ár og á næsta ári til 
þess að vega upp á móti lækkun almennra tekju - og 
útgjaldajöfnunarframlaga sjóðsins.

480 m. kr.
Lækkun tryggingargjalds
Tímabundinni lækkun sem samsvarar viðbótarútgjöldum 
launagreiðenda vegna launahækkana í tengslum við 
lífskjarasamning. 



Viðbótarstuðningur 
3.305 m.kr. 
Viðbótarframlög ríkissjóðs til sveitarfélaga 
nema samtals 3.305 milljónum króna.

Heildarstuðningur
4.805 m.kr.
Heildarstuðningur til viðspyrnu fyrir sveitarfélögin 
á grundvelli yfirlýsingarinnar nemur alls 4.805 
milljónum króna.



Stefnumótun fyrir sve itarst jórnarst igið





Samgönguáæ tlun sem markar t ímamót



Arðbæ r verkefni og ný störf



Einbre iðar brýr og aðskildar akstursste fnur



Samvinnuverkefni (PPP)



Stórt skref í samgönguinnviðum





Endurskoðun byggðaáæ tlunar



Takk fyrir
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