FORSENDUR OG MARKMIÐ
FJÁRHAGSÁÆTLUN
2018 til og með 2022

1
Útgáfa 0.2

1. Inngangur
Bæjarráð samþykkti vinnuferli fjárhagsáætlunar á fundi sínum þ. 15. júní 2017. Einn liður í þessari vinnu er að taka
saman helstu forsendur fjárhagsáætlunar í eitt skjal svo allir, bæði embættismenn og kjörnir fulltrúar, vinni út frá
sömu forsendum.
Í þessu skjali eru sett fram ýmis fjárhagsleg markmið. Þjónustumarkmið birtast hins vegar í starfsáætlunum hvers
sviðs. Einnig er hér að finna umfjöllun um helstu viðhaldsframkvæmdir sem vitað er að ráðast þurfi í á næstunni.
Fyrir vinnu við fjárhagsáætlun samþykkti bæjarráð að lágmarks framlegð bæjarsjóðs yrði 10%.
Það er von okkar að þessi samantekt helstu forsenda auðveldi og bæti vinnu við gerð fjárhagsáætlunar
Reykjanesbæjar.
Með vinsemd og virðingu
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri.

2. Markmið
Fjármálastjórn Reykjanesbæjar skal ávallt vera í samræmi við lög og reglur sem gilda um fjármál sveitarfélaga á
hverjum tíma.
Markmið Reykjanesbæjar við gerð fjárhagsáætlunar 2018 og áætlunar 2018 til og með 2022 byggja annars vegar á
fjármálareglum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og hins vegar reglum Reykjanesbæjar um gerð fjárhagsáætlunar.
Reykjanesbær starfar eftir aðlögunaráætlun sveitrfélagsins sem var samþykkt fyrr á þessu ári í bæjarstjórn og hjá
eftitrlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga.
Grundvallahlutverk sveitasjóðs, A-hluta Reykjanesbæjar, er að veita íbúum bæjarins góða og skilvirka þjónustu.

2.1 Markmið um þjónustu
Gerð er grein fyrir stefnum, markmiðum og áformum varðandi þjónustu bæjarins í starfsáætlunum fagsviða og
fyrirtækja í B-hluta samstæðu bæjarins.

2.2 Markmið um jafnvægi í rekstri A-hluta og samstæðu A og B
hluta Reykjanesbæjar
Skylt er að haga fjárhagsáætlun þannig að rekstrargjöld séu fjármögnuð. Í 64. gr. laga nr. 138/2011 er kveðið á um
að sveitarstjórn skuli sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum
tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Lögin gera þess vegna kröfu
um að heildarútjgöld til rekstrar vegna samstæðu skuli á hverju þriggja ára tímabili ekki vera hærri en nemur
samanlögðum reglulegum tekjum (jafnvægisreglan). Þannig má segja að tekjuáætlun til næstu fimm ára marki
útgjaldaþol A-hluta og samstæðu A og B hluta.

Þetta markmið felur í sér:


Að bæði A-hluti og samstæða A og B hluta þurfa á hverju ári að vera rekin með afgangi.



Að yfir hvert þriggja ára tímabil séu rekstrartekjur A-hluta og samstæðu A og B hluta hærri en rekstrargjöld.
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Reykjanesbær verður með tekjuafgang bæði í bæjarsjóði og í samstæðu út tímabilið.
Markmið um jafnvægi í rekstri tengist eftirfarandi þáttum:


Tekjur – útsvar, fasteignagjöld, þjónustugjöld



Íbúafjöldi



Launakostnaður



Annar rekstrarkostnaður



Rekstrarniðurstaða skili afgangi til greiðslu skulda og skuldbindinga.

2.3 Markmið um hámark skulda og skuldbindinga í A-hluta og
samstæðu A og B hluta Reykjanesbæjar
Rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða A-hluta skal ráðstafað þannig að bærinn geti til framtíðar sinnt
skylduverkefnum sínum á hverjum tíma. Þetta felur í sér kröfu um að heildarskuldir og skuldbindingar nemi að
hámarki 150% af reglubundnum tekjum, sbr. 64. gr. laga nr. 138/2011. Lagaákvæðið kallar á markmið um hóflega
og sjálfbæra skuldsetningu.
Í fjárhagsáætlun 2018 til og með 2022 er áætlað að veltufé frá rekstri á árinu 2018 verði 1.403 m.kr. í A-hluta og
fari svo hækkandi til ársins 2022.
Fjárfestingar verði lágmarkaðar við 300 m.kr. og ekki verður farið í að auka skuldir bæjarfélagsins nema brýna
nauðsyn beri til. Vegna íbúafjölgunar er gert ráð fyrir byggingu 1. áfanga nýs skóla, Stapaskóla.

2.4 Markmið tengd aðlögun að fjármálareglum sveitarfélaga
Þau sveitarfélög sem uppfylla ekki fjármálareglur sveitarfélaga skv. 64. grein laga nr. 138/2011 er gert skylt að leggja
fram áætlun fyrir Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (svokallaða aðlögunaráætlun) um hvernig og hvenær þau
ráðgera að uppfylla kröfu um 150% skuldaviðmið. Sveitarfélög fengu 10 ár frá gildistöku laganna til að ná
skuldaviðmiði sínu niður.
Reykjanesbær hefur skilað inn aðlögunaráætlun til Eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga og hefur nefndin
samþykkt aðlögunaráætlun sveitarfélagsins.
Ársreikningur 2015, útkomuspá 2016, samkomulag við kröfuhafa um endurskipulagningu efnahagsreiknings
bæjarins og „Sóknin“ er undirstaða aðlögunaráætlunar bæjarfélagsins sem samþykkt var fyrr á árinu.

2.5 Markmið tengd greiðsluhæfi A-hluta
Greiðslubyrði vegna skulda og skuldbindinga A-hlutans er viðráðanleg á næstu árum. Greiðsluhæfi A-hlutans er í
lagi allt tímabilið vegna aukinna útsvarstekna. Hvað varðar næstu ár þá hefur hærri framlegð sem reiknað er með
áhrif á greiðsluflæðið. Það er samt ekki nægjanlegt að hækka framlegðina heldur þarf einnig að endursemja um
skuldir og skuldbindingar A-hlutans og samstæðu A og B hluta og er búið að semja við kröfuhafa bæjarins. Búið er
að endurfjármagna nánast allar skuldir hafnarinnar og verið er að ganga frá samningum vegna leiguskuldbindinga
A-hlutans.

2.6 Markmið varðandi fjárhagslegt gagnsæi
Ítarlegar fjárhagslegar upplýsingar um A-hluta skulu vera aðgengilegar fyrir almenning. Þar er átt við að á vef bæjarins
verði hægt að nálgast fjárhagsupplýsingar varðandi rekstur bæjarfélagsins:


Fjárhagsáætlun



Mánaðarleg rekstraryfirlit
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Árshlutauppgjör



Ársreikninga



Viðauka við fjárhagsáætlun

Þar að auki opnaði bærinn bókhald sitt og er það aðgengilegt á vefnum.

3. Framsetning áætlunar og rekstur málaflokka
3.1 Framsetning áætlunar
Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar samanstendur af rekstrar- og efnahagsreikningi fyrir A-hluta og
samstæðureikning A og B-hluta. Til A-hluta telst bæjarsjóður, sem er aðalsjóður sveitarfélagsins, auk annarra sjóða
og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs er um
að ræða eignasjóð og þjónustumiðstöð. Til B-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfu eða
meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þau fyrirtæki og stofnanir
sem falla undir B-hluta eru m.a.: Fráveita Reykjanesbæjar, Reykjaneshöfn, Fasteignir Reykjanesbæjar ehf., HS Veitur
hf., Hljómahöll-veitingar ehf, Tjarnargata 12 ehf. og fasteignin sem hýsir hjúkrunarheimilið að Nesvöllum.

3.2 Rekstur málaflokka
Markmiðið með verklagi við fjárhagsáætlunargerð er að bæta meðferð fjármuna bæjarins og lágmarka frávik frá
fjárhagsáætlun.
Undanfarin ár hefur fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar verið rammaáætlun þar sem málaflokkum og stofnunum eru
veittar heildarfjárveitingar. Gengið hefur verið út frá því að stjórnendur sviða og stofnana hafi bestu forsendur til að
vinna frekar úr þeim verkefnum sem ákveðið er að framfylgja og leita hagkvæmustu leiða til að framkvæma.
Mikilvægt er að ákvarðanataka sé eins nálægt notendum þjónustunnar og við verður komið. Þannig verður ábyrgð
skýrari og ákveðið athafnafrelsi myndast í rekstri málaflokka. Rammaáætlum byggir á samþykktri aðlögunaráætlun
til og með ársins 2022. Segja má að aðlögunaráætlun bæjarfélagsins sé fjárhagsáætlun bæjarins út tímabilið.
Fræðslu- og uppeldismál eru sem fyrr langstærsti málaflokkurinn en útgjöld til fræðslumála nema 50% af
heildarútgjöldum sveitarfélagsins. Fjölskyldu- og félagsþjónusta er með 13%, íþrótta- og tómstundamál 7%,
umhverfis-, umferðar- og skipulagsmál 5%, menningarmál 4% af heildarútgjöldum og brunamál og almannavarnir
taka til sín 2%. Sameiginlegur kostnaður nemur 8% af heildarútgjöldum en undir þennan málaflokk falla nefndir og
ráð, rekstur ráðhúss, tölvu og upplýsingamál fyrir allar stofnanir. Inni í þessum málaflokki er einnig utanumhald um
framlög til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þjónustumiðstöð er 2% og eignasjóður er 5%.
Lífeyrisskuldbindingar eru 4%.
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4. Forsendur fjárhagsáætlunar 2018 og
langtímaáætlana
Forsendur fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar fyrir árin 2018 til og með 2022 eru að mestu leyti byggðar á þjóðhagsspá
Hagstofu Íslands sem birtist í maí 2017. Auk þess tók Samband íslenskra sveitarfélaga saman minnisblað í september
2017.

Úr minnisblaði Sambandsins frá september sl.:
Þjóðhagsspá Hagstofu
Lög um opinber fjármál mæla sérstaklega fyrir um hagrænar forsendur í 8. gr.
Segir þar m.a. að byggt skuli á traustum forsendum og gögnum, opinberum
hagtölum og þjóðhagsspám. Lögð er áhersla á að gerð skuli grein fyrir
forsendum sem byggt er á.
Hagstofu Íslands er falið það verkefni að gera þjóðhagsspár og er
fjárlagafrumvarp byggt á sumarspá stofnunarinnar frá 31. maí sl. Stofnunin
mun birta nýja spá í nóvember næstkomandi og endanleg fjárlög munu taka
mið af þeirri spá. Með sama hætti er ætlast til að sveitarfélögin gangi út frá
spám hagstofunnar um efnahag þjóðarbúsins í heild við gerð fjárhagsáætlana
og geri grein fyrir þeim forsendum sem stefnumörkunin byggist á eins og segir í
8. gr. laga um opinber fjármál. Í reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og
ársreikninga sveitarfélaga segir með beinum hætti í 17. gr. að við vinnslu
5
Útgáfa 0.2

fjárhagsáætlunar skuli sveitarfélög styðjast við þjóðhagsspár Hagstofu Íslands
þar sem við á.
Tafla 1. Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands 2017-2022
Hlutfallsleg magnbreyting milli ára, þ.e. umfram verðhækkanir, nema annað sé tekið fram.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hagvöxtur. Hagvöxtur er talin hafa orðið 7,4% í fyrra, en fá dæmi eru um svo
kröftugan vöxt í okkar hagsögu. Hagstofa Íslands metur hagvaxtarhorfur næstu
ára góðar og spáir 6% hagvexti í ár, um 5,2% á því næsta og 2½-3% árin
2019-2022, eins og tafla 1 sýnir. Margt bendir til að hagvöxtur 2017 verði ívið
lægri en júníspá gerði ráð fyrir og rétt að vekja athygli á að seðlabankinn
lækkaði hagvaxtarspá sína um rösklega eitt prósentustig, úr 6,3% í 5,2%, í
ágúst sl.
Tafla 1 sýnir að vænst er vaxandi fjárfestinga í íbúðarhúsnæði á næstu árum
sem og opinberum fjárfestingum. Hins vegar spáir hagstofa að hægji á vexti
fjárfestingar atvinnuveganna, eftir mikinn vöxt nokkur undanfarin ár.

Ferðaþjónustan hefur skipt þjóðarbúið sköpum undanfarin ár. Spá hagstofu
byggir á áframhaldandi vexti ferðaþjónustu, þótt þeirri forsendu sé ekki gefið
tölulegt gildi.
Vísitala neysluverðs byggir á könnun á útgjöldum heimila og tekur þannig til
vöru og þjónustu sem heimilin kaupa, þ.m.t húsnæðiskostnaður. Verðbólga
hefur verið lág undanfarin ár. Lítil verðbólga í viðskiptalöndum, lágt olíuverð
og hækkun gengis krónunnar hafa vegið upp innlendan verðbólguþrýsting.
Hagstofan gerir ráð fyrir að verðbólga vaxi lítillega næstu tvö árin, verði 2,7%
á næsta ári og 2,9% á þar næsta og um 2½ síðustu ár spátímabilsins. Hækkun
vísitölu neysluverðs má nota sem almenna vísbendingu um verðbreytingar, t.d.
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margvíslegrar rekstrarvöru.
Undanfarin ár hefur húsnæðiskostnaður verið afgerandi þáttur í hækkun
vísitölunnar. Hagstofan birtir reglulega vísitölu neysluverðs án húsnæðis og skv.
þeim mælikvarða var verðbólga á miðju ári 2017 neikvæð um 3%,
samanborið við hækkun vísitölu um 1,5% með húsnæðislið. Hagstofan spáir
þó aðeins fyrir um vísitöluna í heild.

Gengi. Í litlu opnu hagkerfi er gengi krónunnar lykilstærð og ræður miklu um
verðlagsþróun. Skuldir A-hluta sveitarfélaga í erlendri mynt eru litlar, en öðru
máli gegnir um mörg B-hluta fyrirtæki. Hagstofan reiknar með að krónan
styrkist áfram og gengisvísitalan (verð erlendra gjaldmiðla) lækki um rösklega
14% á þessu ári og 3% á því næsta. Gengisþróunin hefur mikil áhrif á afkomu
margra sveitarfélaga, einkum þar sem sjávarútvegur er undirstaða atvinnulífs.
Atvinna. Atvinnuleysi hefur áhrif á félagsleg útgjöld, s.s. fjárhagsaðstoð. Mikil
umskipti hafa orðið á vinnumarkaði á undanförnum árum. Atvinnuleysi skv.
vinnumarkaðskönnun hagstofu hefur helmingast frá því það náði hæstum
hæðum árið 2010. Spá hagstofu gerir ráð fyrir að atvinnuleysi verði 2,9% á
næsta ári á landinu öllu og aukist lítillega á næstu árum.
Atvinnuþátttaka, samtala þeirra sem eru starfandi og atvinnulausir í virkri
atvinnuleit, hefur vaxið, samfara aukinni vinnuaflseftirspurn. Hagstofa birtir
ekki spá um starfandi fólk.
Launavísitala. Útsvarstekjur ráðast fyrst og fremst af þróun launatekna í
sveitarfélaginu og launakostnaður vegur þungt í útgjöldum sveitarfélaga.
Hagstofan gerir ráð fyrir að launavísitala hækki um 6,5% frá 2017 til 2018.
Felur það í sér að kaupmáttur launa vaxi um 3,7% og árið eftir um 3%.
Kaupmáttur launa mun síðan vaxa árlega um 1,7-1,8% síðustu ár
spátímabilsins gangi spáin eftir.
Óvissa
Spá Hagstofu er sett fram sem breyting á föstu verðlagi með einum aukastaf
sem gæti bent til að mikil vissa sé um að spáin muni ganga eftir. Svo er þó ekki
enda spár jafnan óvissu undirorpnar. Meðal helstu óvissuþátta má nefna:

Kjarasamningar. Gangi forsendur kjarasamninga á almennum
vinnumarkaði ekki eftir gætu samningar almennum markaði orðið
lausir í apríl nk.
Gengi krónunnar og verðbólga. Óvissa er jafnan um gengisþróun, en
áhrif gengis á verðbólgu eru umtalsverð.
Alþjóðleg efnahagsþróun. Horfur í heimsbúskapnum eru ívið bjartari
en undanfarin ár, en óvissa er áfram mikil.
Olíuverð. Spár gera ráð fyrir hóflegri verðhækkun, en óvissan er
töluverð.
Ferðaþjónusta. Landsmenn hafa lagt mikið undir í ferðaþjónustu og
væntingar eru um áframhaldandi vöxt á næstu árum. Verðþróun
innanlands og gengi krónunnar gætu sett strik í þau áform.
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Sjávarútvegur. Sem fyrr er óvissa um afla, einkum er varðar
uppsjávarfiska.
Stóriðjuframkvæmdir. Ýmis verkefni eru fyrirliggjandi og mislangt
komin. Óvíst er í hvaða mæli þau koma til framkvæmda og hvenær.

Fjármálareglur
Tvær fjármálareglur voru lögfestar í sveitarstjórnarlögum nr.
138/2011. Þær eru jafnvægisregla og skuldaregla. Eftirlitsnefnd
sveitarfélaga hefur eftirlit með að sveitarfélögin uppfylli ákvæði
fyrrgreindra reglna og setji upp aðlögunaráætlanir gerist þess þörf.
Fjármálareglurnar eru:

Jafnvægisreglan. Samanlögð heildarútgjöld A- og Bhluta
til rekstrar séu á hverju þriggja ára tímabili ekki
hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum.
Skuldareglan. Heildarskuldir og skuldbindingar A- og Bhluta
séu ekki hærri en nemur 150% af reglulegum
tekjum.
Jafnvægisreglan kveður á um að samanlögð niðurstaða fyrir
næstliðið ár, áætluð rekstrarniðurstaða fyrir yfirstandandi ár og
fjárhagsáætlun fyrir næsta ári sé jákvæð fyrir samtæðuna. Í þessu
felst að niðurstaða fjárhagsáætlunar næsta árs sé í reynd gefin
stærð.
Bæjarfélagið tók tillit til ofangreindra atriða við gerð fjárhagsáætlunar 2018 til og með 2022 auk þess að líta til
aðlögunaráætlunar út árið 2022.

4.1 Þróun skatttekna
Skatttekjur hafa aukist milli ára. Útsvarsprósentan er lækkuð úr 15,05% í 14,52% á árinu 2018 skv. samþykktri
aðlögunaráætlun. Útsvarsprósentan færðist úr 14,52% í 15,05% á árinu 2015 sem skýrir þá miklu hækkun sem varð
milli ára.
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4.2 Íbúafjölgun
Gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun að íbúar verði 17.700 í lok árs 2017 og að íbúafjölgun verði 3% árin 2018 og 2019
og verði eftir það 2,5%. Þann 30. nóvember 2017 eru íbúar bæjarins orðnir 17.662.

4.3 Þróun launakostnaðar
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Gert er ráð fyrir 1% launaskriði vegna m.a. starfsaldurs. Settar voru inn kjarasamningshækkanir skv. gildandi
kjarasamningum.

Skv. minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga hafa fjölmargir kjarasamningar verið gerðir við hin ýmsu
stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga á síðastliðnum tólf mánuðum. Gildistími þessara samninga er að jafnaði til 31.
mars 2019.

Úr minnisblaði Sambandsins frá september sl.:
Í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði, þ.e. milli SA og aðildarfélaga
ASÍ, frá október 2015 var samið um tilteknar forsendur og kveðið á um að
meta skuli í febrúar hvert ár samningstímans hvort forsendur hafi staðist.
Samkomulag varð milli aðila um að ekki skyldi koma til uppsagnar í febrúar sl.
Sú ákvörðun byggði á því að tvær af þremur forsendum samningsins hefði
staðist, en sú þriðja, að launastefna ASÍ og SA verði stefnumarkandi fyrir aðra
kjarasamninga, hafi brostið. Samningsaðilar munu endurmeta þessa forsendu í
febrúar n.k. Komi ekki til uppsagnar af þessum sökum munu kjarasamningarnir
vera í gildi til loka árs 2018.
Gildistími kjarasamninga á opinbera vinnumarkaðnum er almennt til loka
marsmánaðar 2019. Nokkrar mikilvægar undantekningar eru á þessu.
Gerðardómsákvæði í málum 18 aðildarfélaga BHM runnu út í lok ágúst sl. og
samningar þessara félaga því lausir. Samningar framhaldsskólakennara við
ríkið verða lausir í lok október nk. og í lok nóvember verða síðan
kjarasamningar við grunnskólakennara lausir.
Samkvæmt árshlutauppgjöri fyrir fyrstu 9 mánuði ársins er launakostnaður skv. uppgjöri eftirfarandi:

4.4 Þróun annars rekstrarkostnaðar
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Á árinu 2015 var gripið til hagræðingaaðgera skv. Sókninni til að ná niður rekstrarkostnaði hjá hverri stofnun
bæjarins.
Áætlaður annar rekstrarkostnaður fyrir fyrstu 9 mánuði ársins án millifærslna og/eða eignfærslna er eftirfarandi:

Áætlaðir styrkir og framlög fyrir fyrstu 9 mánuði ársins án millifærslna er eftirfarandi:

4.5 Nýframkvæmdir og viðhald
Áætlað er um 300 mkr í nýframkvæmdir á ári skv. Aðlögunaráætlun 2017 til og með 2022 og hafa sviðsstjórar komið
sér saman um áherslur næsta árs og kynnt í ráðum. Huga þarf að almennum rekstri og viðhaldi á eignum bæjarins í
framtíðinni. Lágmarks viðhald til lengri tíma getur haft áhrif á verðgildi eigna og þar með eignastöðu Reykjanesbæjar.
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4.6 Reykjaneshöfn
Endurfjármögnun Reykjaneshafnar er að mestu leyti lokið. Reykjanesbær endurfjármagnaði fyrir Reykjaneshöfn með
láni frá lánasjóði sveitarfélaga að upphæð 3,6 milljarða króna sem og að bæjarfélagið tekur af handbæru fjármagni
sínu. Meðalvextir á láni frá lánasjóði sveitarfélaga að teknu tilliti til lengd lána og afborgana er 2,75%. Bæjarfélagið
bætir svo á 0,75% álag þannig að vextir til Reykjaneshafnar verða 3,5% sem er lækkun úr 6% vöxtum á
skuldabréfaflokkum hafnarinnar. Eftir á að ganga frá endurfjármögnun vegna lífeyrissjóðsins Festa.

4.7 Fasteignir Reykjanesbæjar
Verið er að ganga frá að Fasteignir Reykjanesbæjar verði fært yfir í sjálfseignarfélag skv. lögum sem samþykkt voru
árið 2016. Við þessa breytingu fara Fateignir Reykjanesbæjar út fyrir samstæðureikninginn. Í dag sér Velferðarsviðið
um úthlutun í félagslegt húsnæði, Umhverfissvið er með umsjón um viðhald eigna félagsins og Fjármálasvið
Reykjanesbæjar sér um að bóka reikninga og greiða.

4.8 Fráveita Reykjanesbæjar
Útlit er fyrir að ráðast þurfi í umfangsmiklar framkvæmdir í fráveitumálum á næstu árum til viðbótar við 300 mkr í
nýframkvæmdir A-hluta.
Fyrir liggur áætlun um framkvæmdir næstu ára og miðast þær við að koma frárennslismálum í Reykjanesbæ í
viðunandi stand fyrir 2022. Þar fyrir utan þarf að huga að almennu viðhaldi í lögnum bæjarins sem margar hverjar
þurfa talsvert viðhald og endurnýjun. Ásbrú er komin inn sem hluti af kerfi bæjarins og er það töluverð aukning á
lögnum. Lagt er til að safnað verði í sjóð til framkvæmda á næstu árum til að mæta brýnni þörf á framkvæmdum.
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4.9 Aðrar B-hluta stofnanir
Tjarnargata 12 ehf og Þróunarsjóður Reykjanesbæjar runnu saman í eitt félag á árinu 2015 og í fjárhagsáætlun 2018
er gert ráð fyrir að rekstur þeirra tilheyri B-hlutanum.
Víkingaheimar (Íslendingur ehf og Útlendingur ehf). Í júní 2015 var gengið frá leigusamningi vegna starfsemi í
húsnæði Útlendings ehf með kaupréttarákvæði eftir 5 ár. Reykjanesbær rekur því ekki lengur starfsemi í húsnæði
Útlendings ehf. Í fjárhagsáætlun 2018 er ekki gert ráð fyrir rekstri Íslendings ehf frekar en fyrri ár og rekstur
Útlendings ehf haldi áfram sem B-hluta stofnun. Á árinu 2017 og næstu ár er gert ráð fyrir að Reykjanesbær beri fyrst
og fremst ábyrgð á Útlendingi en Reykjanesbær þarf að standa við afborganir lána er tilheyra bæði Íslendingi ehf og
Útlendingi ehf.
Rekstur Hljómahallar er bæði undir Eignasjóði og málaflokki 05 (menningarmál). Hljómahöll-Veitingar ehf er einnig
til og í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir þeirri starfsemi undir málaflokki 05 og einnig sem B-hluta stofnun.

5. Ytri fjárhagslegar áhættur A-hluta
Dæmi um ytri fjárhagslegar áhættur:


Verðbólguáhætta – t.d. hvaða verðbólgustig notað



Vinnumarkaðsáhætta – t.d. atvinnuleysi



Skuldabréfaáhætta – t.d. MAGMA



Lausafjáráhætta – t.d. er til fjármagn til greiðslu reikninga og afborgana lána



Áhættur vegna fjárhagslegra samskipta við ríkið – t.d. málefni fatlaðra, hækkun / lækkun tryggingagjalds



Aðrir óvissuþættir – t.d. Úútsvarstekjur, fasteignagjöld, fjárhagsaðstoð,
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6. Forsenduyfirlit langtímaspár:
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