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ALMENNAR FORSENDUR 

LAGAUMGJÖRÐ 

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2023 er lögð fram og unnin samkvæmt fyrirmælum sveitar-

stjórnarlaga nr. 138/2011. Samkvæmt lögunum skal bæjarráð leggja fyrir bæjarstjórn drög að fjárhags-

áætlun og skal bæjarstjórn afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár sem og næstu þrjú ár þar á eftir. 

Tillögu að fjárhagsáætlun skal leggja fram fyrir bæjarstjórn til fyrri umræðu ekki síðar en 1. nóvember 

og síðari umræða skal fara fram í síðasta lagi 15. desember, en fjallað skal um tillöguna á tveimur 

fundum. 

Fjárhagsáætlun sveitarfélags er bindandi fyrir allar fjárhagslegar ráðstafanir af hálfu sveitarfélagsins, 

skv. 63. gr. sveitarstjórnarlaga. Einungis er hægt að víkja frá fjárhagsáætlun með því að samþykkja 

viðauka við áætlunina. Á það við um ákvarðanir, samninga og aðrar fjárhagslegar ráðstafanir sem hafa 

í för með sér breytingar á tekjum, útgjöldum eða tilfærslum milli liða. Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar er 

því eiginleg fjárveiting til rekstrar Ísafjarðarbæjar og ber að fylgja henni.  

Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari breytingum eru megin lagaheimild sveitarfélaga 

til að leggja á skatta og þjónustugjöld. Í 1. kafla laganna segir að tekjustofnar sveitarfélaga séu útsvar, 

fasteignaskattur og framlög úr Jöfnunarsjóði. Auk þess hafa sveitarfélög tekjur af eignum sínum, eigin 

atvinnurekstri og stofnunum sem reknar eru í almenningsþágu, svo sem vatnsveitum, rafmagnsveitum, 

hitaveitum og fleiru. Þá hafa þau ýmsar aðrar tekjur, svo sem af holræsagjaldi, lóðaleigu, leyfisgjöldum 

o.fl., allt eftir því sem lög og reglugerðir mæla fyrir um. 

ÚTSVAR 

Útsvarið er veigamesti tekjustofn sveitarfélaga. Það er dregið af launum launþega ásamt tekjuskatti 

ríkisins. Við áætlun útsvars Ísafjarðarbæjar er stuðst við áætlanir frá hag- og upplýsingasviði Sambands 

íslenskra sveitarfélaga sem gefur út staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga. Á myndinni hér að neðan má sjá 

áætlun útsvars fyrir árið 2022 og 2023 ásamt samanburði áætlunar við niðurstöðu hvers árs fyrir árin 

2018 til 2021. 
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Graf 1: Útsvarsgreiðslur – samanburður áætlana og ársreiknings árin 2018-2023 í m.kr. 

Í útkomuspá 2022 er gert ráð fyrir að útsvarsstofn hækki um 7,8% milli áranna 2021 og 2022. Lagt er til 

að útsvarsgreiðslur fyrir árið 2023 verði áætlaðar 2.700,0 m.kr. samanborið við 2.560,0 m.kr. í áætlun 

2022, sjá nánar í grafi 1. Ekki er gert ráð fyrir fjölgun íbúa í þessari áætlun en gert er ráð fyrir að stað-

greiðsluskyldar tekjur hækki um 5,5%. Í áætlun 2023 er staðgreitt útsvar áætlað 2.560,0 m.kr. og eftir á 

greitt útsvar áætlað 117,0 m.kr. Nánar má sjá um þróun útsvarsstofns í töflu 1. 

Tafla 1: Þróun útsvars árin 2020-2023. 

Á árinu 2021 fjölgaði íbúum sveitarfélagsins um 1,32% og voru 3.841 í ársbyrjun 2022. Í október 2022 

er fjöldi skráðra íbúa 3.869 og er því fjölgun um 0,76%.  

Samkvæmt forsendum fjárhagsáætlunar frá 23. ágúst 2022 sem Samband íslenskra sveitarfélaga 

sendir sveitarstjórnum var áætlað að verðbólga ársins 2023 yrði 5-6%. Notast var við þær forsendur við 

gerð fjárhagsáætlunar og gjaldskrárhækkanir og stuðst við 6%. 
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Útsvars-

hlutfall 

Útsvarsstofn breyting 

% frá 

ár-1 

Álagt útsvar 

skv. 

álagningarskrá 

Álagt útsvar, 

hluti Jöfnunar-

sjóðs 

Verðbætur, 

kostnaður, 

frádráttur 

Áætluð/skiluð 

staðgreiðsla 

ríkissjóður 

2020 14,52% 18.269.034.904 2,5% 2.652.663.868 -321.535.014 -92.424.731 2.238.704.123 

2021 14,52% 19.410.137.190 6,2% 2.818.351.920 -341.618.415 -113.466.515 2.363.266.990 

2022á 14,52% 20.924.127.891 7,8% 3.038.183.370 -368.258.206 -109.925.164 2.560.000.000 

2023á 14,52% 22.074.954.925 5,5% 3.205.283.455 -388.512.408 -116.771.048 2.700.000.000 
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FASTEIGNAGJÖLD 

Fasteignaskattur er þriðji stærsti tekjustofn sveitarfélagsins og er lagður árlega á flestar fasteignir í 

sveitarfélaginu sem metnar eru fasteignamati, samkvæmt fasteignaskrá. Fasteignamat allra fasteigna 

er endurmetið ár hvert og eru niðurstöðurnar kynntar í júní. Fasteignagjöld eru áætluð í álagningarkerfi 

fasteignagjalda sem er á vegum Þjóðskrár Íslands. Í töflu 2 má sjá þróun skatthlutfalla milli áranna 2018 

til 2023. 

Tafla 2: Þróun skatthlutfalla fasteignagjalda 2018-2023. 

Frá árinu 2018 til 2023 hefur fasteignamat í Ísafjarðarbæ hækkað um samtals um 82,2%. Fasteignamat 

Þjóðskrár Íslands fyrir 2023 er 66,8 m.kr. og fyrir árið 2022 var það 55,9 m.kr. eða hækkun um 19,51%. 

Tafla 3: Þróun fasteignamats árin 2018-2023, í þúsundum króna. 

  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Fasteignaskattur A 0,625% 0,625% 0,625% 0,56% 0,56% 0,56% 

Lóðarleiga 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,50% 1,50% 

Vatnsgjald 0,21% 0,21% 0,10% 0,10% 0,02% 0,02% 

Holræsagjald 0,25% 0,25% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 

Sorpgjald þéttbýli 46.642 46.642 45.725 52.600 57.800 64.800 

Sorpgjald dreifbýli 31.687 31.687 29.984 34.500 37.900 42.500 

Fasteignaskattur B og C 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% 

Lóðarleiga B og C 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Vatnsgjald B og C 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

Holræsagjald B og C 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Húsmat 29.654.664 33.779.864 37.425.600 41.962.463 49.977.282 60.017.505 

Landmat 3.827.981 4.284.485 4.472.145 4.942.258 5.925.424 6.792.945 

Samtals 33.482.645 38.064.349 41.897.745 46.904.721 55.902.706 66.810.450 

  7,79% 13,68% 10,07% 11,95% 19,18% 19,51% 



4 
 

Fasteignaskattur, lóðarleiga, vatnsgjald og holræsagjöld 

Samkvæmt fjárhagsáætlun er lagt til að hlutfall fasteignaskatts fyrir árið 2023 haldist óbreytt frá 2022 

eða 0,56% af hús- og lóðarmati íbúðarhúsnæðis og 1,65% af hús- og lóðarmati annarra fasteigna.  

Tafla 4: Þróun fasteignaskatts 2020-2023. 

Heildarhækkun tekna vegna fasteignagjalda árið 2023 er 16,42% miðað við tekjur ársins 2022.  

Fasteignagjöld 2023 eru áætluð 883,2 m.kr. eins og sjá má í töflu 5.  

Tafla 5: Þróun fasteignagjalda 2018-2023. 

JÖFNUNARSJÓÐUR 

Samkvæmt lögum nr. 4/1195, um tekjustofna sveitarfélaga, er Jöfnunarsjóður ein þriggja meginstoða 

tekjuöflunar sveitarfélaga. Hann er því ekki síður en útsvar og fasteignaskattur mikilvægur þáttur í fjár-

mögnun sveitarsjóðs. Hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að jafna mismunandi útgjaldaþörf og 

skatttekjur sveitarfélaga með framlögum úr sjóðnum á grundvelli ákvæða laga, reglugerða og vinnu-

reglna sem settar eru um starfsemi sjóðsins. Þá greiðir sjóðurinn framlög til samtaka sveitarfélaga, 

stofnana þeirra og annarra aðila í samræmi við ákvæði laga. 

Framlög til sveitarfélagsins skiptast í fjóra flokka; sérstök framlög (s.s. vegna sameiningar sveitarfélaga 

eða fjárhagserfiðleika), jöfnunarframlög (skiptist í tekjujöfnunarframlag og útgjaldajöfnunarframlag), 

jöfnunarframlag vegna reksturs grunnskóla og jöfnunarframlag vegna þjónustu við fatlaða. Tekju-

jöfnunarframlagi er ætlað að jafna tekjur sveitarfélaga s.s. vegna fasteignagjalda en útgjaldajöfnunar-

framlagi er ætlað að mæta mismunandi útgjöldum sveitarfélaga á grundvelli stærðarhagkvæmni og 

  2020 2021 Áætlun 2022 Áætlun 2023  

  0,625%/1,65% 

/1,32% 

0,625%/1,65% 

/1,32% 

0,56%/1,65% 

/1,32% 

%2020/ 

2021 

0,56%/1,65% 

/1,32% 

%2021/ 

2022 

Fasteignaskattur A  191.217.396 197.076.558 241.883.815 22,74% 295.654.179 22,23% 

Fasteignaskattur C 135.723.383 141.218.441 153.999.894 9,05% 175.605.598 14,03% 

Fasteignaskattur B 36.388.994 36.391.190 39.375.488 8,20% 43.411.223 10,25% 

  363.487.695 374.686.189 435.259.197 16,17% 514.671.000 18,24% 

  2018 2019 2020 2021 Áætlun 2022 Áætlun 2023 

Fasteignaskattur 297.266.076 330.144.478 362.850.284 375.018.254 435.259.197 514.671.000 

Lóðarleiga 64.945.763 71.180.782 75.780.186 82.907.740 87.496.465 100.308.000 

Vatnsgjald 69.879.847 79.508.828 58.614.171 64.180.350 42.629.142 48.900.000 

Holræsagjald 79.754.243 91.280.347 87.153.293 97.320.485 96.045.067 110.100.000 

Sorpgjald 77.367.644 79.674.911 76.156.606 88.013.220 97.228.850 109.255.000 

Samtals 589.213.573 651.789.346 660.554.540 707.440.049 758.658.721 883.233.000 

  7,49% 10,62% 1,34% 7,10% 7,32% 16,42% 
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tekna þeirra, að teknu tilliti til þeirra þátta sem áhrif hafa á útgjöld, svo sem íbúafjölda, fjarlægða innan 

sveitarfélaga, skólaaksturs úr dreifbýli o.fl.  

Í endurskoðaðri áætlun Jöfnunarsjóðs fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir heildarframlagi að fjárhæð 995,0 

m.kr. Á árinu 2023 er heildarframlag Jöfnunarsjóðs áætlað um 1.196,6 m.kr. Nánari sundurliðun og 

þróun jöfnunarsjóðs frá árinu 2018 má sjá í grafi 2.  

 

Graf 2: Þróun greiðslna úr Jöfnunarsjóði 2018-2023. 
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VELFERÐARSVIÐ 

SKRIFSTOFA VELFERÐARSVIÐS 

Launakostnaður lækkar þar sem starfsmaður hættir störfum en verkefni hans dreifast á aðra starfsmenn 

á velferðarsviði, sem og starfsmann á bæjarskrifstofu. Nauðsynlegt reyndist að ráða tímabundið inn 

ráðgjafa í afleysingar í félagsþjónustu vegna veikinda. Gert er ráð fyrir aukinni þjónustu vegna 2. stigs 

mála sem fara frá barnavernd til félagsþjónustu á grundvelli nýrra laga um þjónustu við börn og fjöl-

skyldur þeirra. Áfram er gert ráð fyrir að fólk geti sótt um lækkun eða niðurfellingu á kostnaði vegna 

sálfræðiþjónustu en þó hefur mestur þunginn af slíkri þjónustu færst til geðteymis Heilbrigðisstofnunar 

og sálfræðiþjónustunni sem þar stendur til boða. Gert er ráð fyrir að starfsmenn sæki námskeið vegna 

nýrrar nálgunar á málefni barna og fjölskyldna.  

Á árinu er gert ráð fyrir að Ísafjarðarbær verði leiðandi sveitarfélag um sameiginlega félagsþjónustu 

Súðavíkurhrepps og Ísafjarðarbæjar. Nýr samningur mun fela í sér að kostnaður verður reiknaður sem 

hlutfall af íbúafjölda í sveitarfélögunum 

FÉLAGSLEG AÐSTOÐ 

Fjárhagsaðstoð 

Líkt og undanfarin ár eru einstaklingar sem nýta rétt sinn til fjárhagsaðstoðar flestir einhleypir karlmenn 

og einstæðir foreldrar. Nokkuð er um að veita þurfi fjárhagsaðstoð vegna tafa á afgreiðslu umsókna um 

endurhæfingarlífeyri hjá Tryggingastofnun ríkisins. Bið eftir tíma hjá lækni og bið eftir afgreiðslu frá 

Tryggingastofnun getur verið allt að 8-12 vikur. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar hækkar í janúar ár hvert, 

samkvæmt vísitölu, líkt og reglur gera ráð fyrir.  

 

Graf 3: Þróun fjárhagsaðstoðar árin 2018-2023. 
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Stuðningsþjónusta 

Stuðningsþjónusta heyrir undir grunnþjónustu sveitarfélagsins og snýr að hvers kyns persónulegri 

þjónustu við einstaklinga. Lög gera ráð fyrir að fyrstu 65 stundir í hverjum mánuði séu stuðnings-

þjónusta, veitt af sveitarfélaginu. Fyrir utan hefðbundna þjónustu alla virka daga á dagvinnutíma er 

heimaþjónusta veitt frá kl. 17-19 alla virka daga en einnig veitt um helgar eins og áætlanir stefndu að. 

Samvinna við heimahjúkrun er góð og stuðlar að betri nýtingu þjónustunnar. Í áætlun 2023 verður gert 

ráð fyrir stöðugildum sem færast yfir frá Súðavík á grundvelli samnings um að Ísafjarðarbær verði 

leiðandi sveitarfélag. Þá er í áætlun fyrir 2023 óskað eftir samþykki bæjarstjórnar fyrir velferðartækni í 

formi forrits, spjaldtölva fyrir viðskiptavini og síma fyrir starfsfólk. Heildarkostnaður er um 3,3 milljónir. 

Tæknin gerir kleift að halda góðri yfirsýn, skipuleggja og nýta tíma starfsfólks mun betur. Jafnframt 

verður aðstandendum gert kleift að fylgjast með þjónustunni.  

Biðlistar eru eftir húsnæði á Hlíf, bæði til kaups og leigu. Vaxandi þjónustuþörf helst í hendur við að 

biðlistar eru langir eftir hjúkrunarrýmum. Í vinnslu er endurskoðun á reglum um stuðningsþjónustu. 

Sérstakar húsnæðisbætur 

Á árinu 2022 voru reglur um sérstakar húsnæðisbætur endurnýjaðar. Við það fjölgaði aðeins í hópi 

þeirra sem rétt eiga á sérstökum húsnæðisbótum, sérstaklega vegna nýrra tekjuviðmiða. Enn eru þeir 

sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisbótum í hópi tekjulægstu einstaklinganna í sveitarfélaginu. 

Afsláttur af fasteignagjöldum aldraðra og öryrkja 

Samkvæmt 4. mgr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga eru fasteignaskattur og holræsagjald 

af íbúðarhúsnæði í eigu tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega, sem þeir nýta sjálfir, lækkaður eða felldur 

niður í samræmi við viðmiðunarreglur, þó að hámarki 100.000 kr. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir sama 

hámarksstyrk, tekjuforsendur hækka um 6.0%. 

 

Graf 4: Þróun afslátta fasteignagjalda aldraðra og öryrkja árin 2017-2023. 
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Tekjuforsendur 2022 2023 

  Einstaklingur Hjón Einstaklingur Hjón 

100% ef tekjur allt að 3.845.000 6.152.000 4.076.000 6.368.000 

80% ef tekjur allt að 4.306.000 6.890.000 4.564.000 7.133.000 

60% ef tekjur allt að 4.823.000 7.717.000 5.112.000 7.989.000 

40% ef tekjur allt að 5.402.000 8.643.000 5.726.000 8.947.000 

20% ef tekjur allt að 6.050.000 9.680.000 6.413.000 10.021.000 

Tafla 6: Tekjuviðmið árið 2022 og tillaga að tekjuviðmiði 2023. 

ÞJÓNUSTA VIÐ ALDRAÐA 

Tómstundaúrræði og félagsleg virkniúrræði fyrir aldraða eru í miklum blóma eftir að hafa verið í lágmarki 

vegna Covid-19. Vaxandi góð samvinna er á milli sveitarfélagsins og Félags eldri borgara. Ekki hefur 

náðst að endurnýja baðaðstöðu á Hlíf I en styrkur fékkst úr framkvæmdasjóði aldraðra fyrir fram-

kvæmdinni. Áfram er stefnt að framkvæmdum vegna þessa. 

Félagsstarf aldraðra 

Í fjárhagsáætlun 2023 er ein deild skráð fyrir öllu félagsstarfi aldraðra, þ.e. á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri 

og Ísafirði. Á Þingeyri er þjónustan afar vel sótt enda hlutfall aldraðra á Þingeyri hlutfallslega hæst í 

byggðakjörnunum fjórum. Hlutfallslega fæstir aldraðir eru á Flateyri og er þjónusta þar í endurskoðun. 

Á Suðureyri er hlutfallið jafnframt lágt en nokkuð stöðug aðsókn er í þjónustuna. 

Matarþjónusta  

Máltíðin hækkar í verði um 10%. Ástæður eru helstar þær að launakostnaður hefur aukist og að auki er 

verð á aðkeyptum máltíðum frá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða vísitölutengt. Sveitarfélagið greiðir auk 

þess laun starfsfólks sem starfar í móttökueldhúsi á Hlíf. Að jafnaði eru fimmtíu máltíðir seldar á degi 

hverjum, þar af um það bil 13 máltíðir sem sendar eru heim til fólks. 

Dagdeild 

Dagdeildarpláss í Ísafjarðarbæ eru samtals 13 og nýverið samþykktu Sjúkratryggingar að fjögur þeirra 

yrðu skilgreind fyrir fólk með heilabilun. Það þýðir að daggjöld með fjórum plássum hækka verulega. 

Aðkoma iðjuþjálfa í stýringu og skipulagi á dagdeild hefur borið afar góðan árangur og hefur stöðugildi 

í þeirri stjórnunarstöðu verið aukið. Kostnaður vegna síðdegiskaffis er bókaður á dagdeild þar sem ekki 

hefur tekist að ráða starfsmann í eldhús til þess að sinna því.  
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ÞJÓNUSTA VIÐ BÖRN OG UNGLINGA 

Barnavernd 

Engar ákvarðanir hafa verið teknar um með hvaða hætti barnaverndarþjónustu verður háttað á árinu 

2023. Samningur á milli Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkurkaupstaðar og Súðavíkurhrepps rennur út um 

næstu áramót en í fjárhagsáætlun næsta árs er gert ráð fyrir samstarfi með sama hætti og verið hefur, 

utan úrræðisins „kostnaður vegna úrræða utan heimilis“, þar mun hvert sveitarfélag bera sína ábyrgð. 

Þátttaka sveitarfélaganna hefur verið hlutfallsleg og miðast við íbúafjölda í hverju sveitar-

félagi. Barnaverndarnefnd leggst af frá og með 1. janúar 2023 og við tekur samvinna flestra 

sveitarfélaga, utan Reykjavíkur og Kragans, um umdæmisráð sem skipað verður skv. nýjum lögum um 

barnavernd. Í því munu eiga sæti lögfræðingur, félagsráðgjafi og sálfræðingur. Umdæmisráði er ætlað 

að úrskurða um 3. stigs mál. Kostnaður í barnavernd lækkar verulega. 

Fóstur utan heimilis 

Kostnaður vegna fósturs utan heimilis er stærsti einstaki liðurinn í barnaverndinni. Á árinu 2022 er gert 

ráð fyrir tveimur nýjum langtíma fósturvistunum. Einungis er gengið frá slíkum ráðstöfunum þegar 

barnaverndarnefnd fer með forræði barns. Yfirleitt haldast þær ráðstafanir þar til barn verður átján ára 

en stuðningi barnaverndnefndar lýkur við tuttugu ára aldurinn. 

Stuðningsfjölskyldur og tilsjón 

Kostnaður vegna stuðningsfjölskyldna og tilsjónar hækkar, að mestu vegna þjónustu við barn í fóstri. 

Einn fastur starfsmaður er í 50% stöðugildi en að auki er starfsmaður sem sinnir félagslegri liðveislu. 

Tveir starfsmenn sinna þessu hlutverki, annar í 50% stöðugildi, hinn í tímavinnu. Gert er ráð fyrir að 

tímavinnusamningurinn gildi út maí árið 2023. 

 

Graf 5: Þjónusta við börn og unglinga 2018-2023. 
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ÞJÓNUSTA VIÐ FATLAÐ FÓLK 

Kostnaður vegna skammtímavistunar lækkar mikið hér þar sem stefnt er að opnun skammtímavistunar 

á öðru þjónustusvæði. Jafnframt hefur skammtímavistun verið flutt yfir í Hvestu vegna hagræðis. 

Fjölgun varð í búsetu í Pollgötu þar sem svigrúm skapaðist við tilfærslu skammtímavistunar. Íbúar í 

sólarhringsþjónustu í Pollgötu eru nú fimm. 

Stytting vinnuvikunnar hefur haft í för með sér fjölgun stöðugilda, kostnaður eykst einnig vegna 

aukningar á yfirvinnu forstöðumanna vegna vinnu utan hefðbundins vinnutíma. 

Einn NPA samningur verður í gildi á árinu 2023.  

Frístundaþjónusta (áður lengd viðvera/sumarþjónusta) 

Ekki er skráð stöðugildi í frístundaþjónustu en kostnaður vegna þjónustunnar er millifærður frá deildum 

sem veita þjónustuna s.s. Hvestu. 

Ferðaþjónusta fatlaðra 

Hækkun á kostnaði í ferðaþjónustu hefur verið mikil undanfarin ár, eða frá því nýr samningur tók gildi. 

Fjölgun hefur orðið á ferðum og þjónustan mikið nýtt. 

 

Graf 6: Málefni fatlaðra 2020-2023, í þúsundum króna. 
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en 0,07 fyrir Súðavíkurhrepp, samtals 2,09. Þessi skilgreining er tekin úr mati Svæðisskrifstofu málefna 

fatlaðra frá árinu 2010. Engin breyting hefur verið gerð á þessu en þátttaka BsVest í kostnaði hefur 
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sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélaganna. Samkvæmt verklagsreglum BsVest verður enn dregið úr þar 

sem nú er gert ráð fyrir 10% aðkomu BsVest að kostnaði við stjórnun og ráðgjöf. Á deildina er settur 

launakostnaður vegna deildarstjóra og einhverfuráðgjafa. Aðkoma sviðsstjóra bókast sem millifærsla. 

Alls eru bókuð stöðugildi 1,7 og þess vænst að sambærileg lækkun muni eiga sér stað í aðildar-

sveitarfélögum BsVest. Lækkun velferðarsviðs felst í að deildarstjóri sem gegndi jafnframt stöðu for-

stöðumanns hætti störfum og ekki ráðið í deildarstjórastöðuna. Jafnframt var hlutfall einhverfuráðgjafa 

lækkað. 

Áætluð framlög Jöfnunarsjóðs til málefna fatlaðra á Vestfjörðum er 654,0 m.kr. Í hlut Ísafjarðarbæjar er 

áætlað að komi 80,4% af þeirri upphæð, eða 526,0 m.kr.  

Búsetur 

Kostnaðurinn í búsetum fer enn hækkandi. Ástæðan er m.a. stytting vinnuviku og kjarasamnings-

hækkanir. Jafnframt er um að ræða veruleg veikindi sem hafa kostað mikla aukningu á þjónustu. Þá 

ber að nefna hækkun vegna starfa forstöðumanna utan hefðbundins vinnutíma. Stjórn BsVest sam-

þykkti helming krafna starfsmanna um yfirvinnu eftir tveggja ára umsóknarferli og því er jöfnun ekki náð 

á milli sveitarfélaga í formi mats á yfirvinnu í búsetum. 

Skammtímavistun 

Í vinnslu er að færa lungann af starfsemi skammtímavistunar frá Ísafirði til Reykhóla. Skammtímavistun 

hefur verið færð yfir í Hvestu. Það hefur í för með sér hagræði að hætta að leigja húsnæði í Pollgötunni 

en nýta húsnæðið í Hvestu þar sem engin starfsemi er á kvöldin og um helgar. 

Önnur þjónusta – Byggðasamlag yfirlit 

Gert hefur verið ráð fyrir að greiðslur frá BsVest standi undir kostnaði vegna málefna fatlaðra, utan 

grunnþjónustu sveitarfélagsins. Málaflokkurinn er í stöðugri endurskoðun. Sjá skýringu á 02-510 hér að 

ofan, undir málefni fatlaðra, sameiginlegt. Málaflokkurinn er rekinn með verulegum halla. Í tengslum við 

endurskoðun og samanburð á milli sveitarfélaga um túlkun nýrra laga um málefni fatlaðra má gera ráð 

fyrir að auknar kröfur verði gerðar til sveitarfélaganna um fullnýtingu þeirra 65 klukkustunda í grunn-

þjónustu áður en kemur til kasta framlaga frá Jöfnunarsjóði. 
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Málefni fatlaðra        

  2021 
Áætlun 2022 með 

viðaukum 
Áætlun 2023 

02510 Málefni fatlaðra, sameiginlegt 33.810 44.937 43.160 

02550 Stoðþjónusta 48.549 57.698 46.726 

02561 Búseta Fjarðarstræti 75.589 87.694 94.571 

02562 Búseta Sindragötu 130.121 138.040 152.110 

02563 Búseta Pollgata 115.319 135.871 161.975 

02570 Skammtímavistun 15.359 25.573 10.185 

02580 Hvesta 55.718 67.940 73.834 

Samtals gjöld 474.465 557.753 582.561 

Endurgreiðslur frá BsVest (478.891) (503.730) (522.000) 

Niðurstaða reksturs (4.426) 54.023 60.561 

Tafla 7: Málefni fatlaðra 2021-2023, í þúsundum króna. 

ÝMIS FÉLAGSÞJÓNUSTA 

Ýmsir styrkir 

Lítil breyting er áætluð í stuðningi við Vesturafl, Fjölsmiðju og aðra sem hafa notið stuðnings Ísafjarðar-

bæjar vegna starfsemi sinnar. VáVest sem sinnir forvarnarmálum hefur verið með föst fjárframlög til 

margra ára, áfram er gert ráð fyrir þeim. Gert er ráð fyrir styrk til Reykjadals vegna sumarbúða fyrir 

fötluð ungmenni og styrk til Kvennaathvarfs. 

Áfengis- og vímuefnavarnir 

Hækkun er á framlagi til AA sem felst í greiðslu á leigu. Hér bókast einnig ráðstöfunarfé og dvalar-

kostnaður fyrir einstaklinga sem eru í meðferð við fíknivanda. 

GJALDSKRÁ VELFERÐARSVIÐS 

Gjaldskrá velferðarsviðs tekur breytingum þannig að þjónustuíbúðir á Hlíf I færast yfir á umhverfis- og 

eignasvið. Almenn hækkun gjaldskrár er 10% þar sem áhrif launahækkana og vísitölutengingar eru 

veruleg. Gjaldskrár Hvestu og skammtímavistunar eru sameinaðar og stefnt að samræmingu við aðrar 

gjaldskrár í áföngum. Því er gert ráð fyrir að þær hækki á ný þann 1. júlí 2023.  



13 
 

SKÓLA- OG TÓMSTUNDASVIÐ 

SKRIFSTOFA SKÓLA- OG TÓMSTUNDASVIÐS  

Sömu forsendur eru fyrir áætluninni 2023 og fyrir 2022. Gert er ráð fyrir tveimur stöðugildum á 

skólaskrifstofunni sem eru staða sviðsstjóra og svo skóla- og sérkennslufulltrúa. Sviðið kaupir 

sérfræðiþjónustu skólasálfræðinga og talmeinafræðinga, en önnur sérfræðiþjónusta er keypt eftir 

þörfum. Gert er ráð fyrir kostnaði vegna endurskoðunar á skólastefnu Ísafjarðarbæjar og nýrri 

heimasíðu fyrir íþrótta- og tómstundastarf í sveitarfélaginu. 

 

Ársreikningur 2021 Áætlun 2022 Áætlun 2023 

Fræðslumál  2.113.039.948 2.206.025.981 2.297.942.093 

Æskulýðs- og íþróttamál 556.598.839 576.619.936 608.254.867 

Samtals 2.689.638.787 2.782.645.917 2.871.509.800 

Tafla 8: Rekstur skóla- og tómstundasviðs 2021-2023. 

 

 

Graf 7: Launaþróun skóla- og tómstundasviðs 2018 til 2023. 
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FRÆÐSLUMÁL 

Grunnskólar 

Ísafjarðarbær rekur 4 grunnskóla og eru u.þ.b. 480 nemendur sem sækja þá. Áætlaður kostnaður per 

nemenda er 2,4 m.kr. Áætlaður fjöldi stöðugilda í grunnskólunum árið 2023 er 85,1 sem er svipaður 

fjöldi og árið 2022. 

 Grunnskólinn  

á Ísafirði 

Grunnskóli 

Önundarfjarðar 

Grunnskólinn  

á Þingeyri 

Grunnskólinn  

á Suðureyri 

Samtals 

Stöðugildi 2021 61,29 4,83 8,12 9,19 83,43 

Stöðugildi 2022 62,04 4,3 8,4 8,95 83,69 

Stöðugildi 2023 62,33 4,7 8,8 8,9 84,73 

Fjöldi nemenda 2021 366 13 37 45 454 

Fjöldi nemenda 2022 379 6 36 43 458 

Fjöldi nemenda 2023á 391 13 39 40 483 

Tafla 9: Stöðugildi og nemendafjöldi grunnskóla. 

Stöðugildum til hvers grunnskóla er úthlutað skv. úthlutunarreglum Ísafjarðarbæjar og er þá reiknað 

hversu margar kennslustundir hver skóli fær. Úthlutunin tekur mið af fjölda barna í hverri bekkjardeild. 

Stuðningsþjónusta fyrir börn er svo reiknað sér og miðast við greiningar barna. 

 

Graf 8: Þróun rekstrarkostnaðar grunnskóla 2018-2023. 
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Graf 9: Þróun launakostnaðar grunnskóla 2018-2023. 

Leikskólar  
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mið af fjölda barna og aldurssamsetningu barna á hverjum leikskóla. Stuðningsþjónusta fyrir börn er 

reiknuð sér og miðast við greiningar barna. 

Stöðugildin breytast lítið á milli áranna 2022 og 2023 nema á leikskólanum Tjarnabæ á Suðureyri. Þar 

fjölgar um 18% sem er kostnaður upp á 10,0 m.kr. Þá verður stöðugildafjöldinn réttur skv. líkaninu. 
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Tafla 10: Stöðugildi og nemendafjöldi leikskóla. 

 

Graf 10: Þróun á rekstri leikskóla 2018-2023. 
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 Sólborg Laufás Tjarnarbær Grænigarður Eyrarskjól Samtals 

Stöðugildi 2021 36,45 8 6,41 5,37 22 78,23 

Stöðugildi 2022 38,2 7 6,4 5,37 23,2 80,17 

Stöðugildi 2023 36,7 6,4 7,6 5,3 23,7 79,7 

Nemendafjöldi 2021 104 15 20 12 70 221 

Nemendafjöldi 2022 105 21 16 12 70 224 

Nemendafjöldi 2023á 106 15 15 13 72 221 
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Graf 11: Þróun á launakostnaði leikskóla 2018-2023. 

Dægradvöl og frístund 

Dægradvöl er starfrækt í öllum byggðakjörnum. Á Ísafirði eru skráð 82 börn í dægradvöl sem er fjölgun 

um 20 frá því á síðasta skólaári. Því varð að auka við stöðugildi þar. Á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri 

er fjöldi barna frá 3-6 á hverjum stað. Stöðugildum fjölgar um 10% sem er kostnaður upp á 3,5 m.kr. á 

ári. Ástæðan er sú að nú á að ráða tvo starfsmenn í heilsárs stöðugildi í stað 9 mánaða í senn. Þá 

starfsmenn er þá hægt að nýta til að lengja opnun dægradvalar í sitt hvorn endann. Jafnvel hægt að 

bjóða upp á fleiri tómstundaúrræði í sveitarfélaginu eftir að grunnskólinn fer í sumarfrí. 

Áætlaður kostnaður Ísafjarðarbæjar við hvert barn í dægradvöl er 433 þúsund krónur. 

Kostnaðarþátttaka foreldra er um 29,6%. 

Skólamatur 

Mötuneyti er rekið í Grunnskólanum á Ísafirði og eru þar 3 stöðugildi. Grunnskólarnir á Þingeyri og 

Suðureyri kaupa sínar máltíðir fyrir nemendur og starfsfólk af leikskólunum Laufási og Tjarnarbæ. 

Grunnskóli Önundarfjarðar kaupir hádegismat af þjónustuaðila á Flateyri. 

Gert er ráð fyrir 5,1% hækkun í gjaldskrá fyrir skólamat í Ísafjarðarbæ. 

Lýðskólinn 

Ísafjarðarbær er með virkan samning við Lýðskólann á Flateyri sem rennur út í lok maí 2023. Þar af 

leiðandi er gert ráð fyrir lækkun á framlögum til skólans á árinu 2023, úr 6,0 m.kr. í 2,0 m.kr. 
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Tónlistaskólar 

Ísafjarðarbær greiðir launakostnað tveggja tónlistarskóla. Í áætlun 2023 er gert ráð fyrir aukningu á 

stöðugildum vegna veikinda og því hækkar launaáætlunin um 10%. Sveiflur eru í fram-

lagi Jöfnunarsjóðs og fer framlagið eftir fjölda söngnema á miðstigi eða framhaldstigi og hljóð-

færanemenda á framhaldsstigi. 

 

Fjöldi stöðugilda 2022 Fjöldi stöðugilda 2023 

Tónlistarskóli Ísafjarðar 12,68 13,8 

Listaskóli Rögnvaldar  3 2 

Tafla 11: Fjöldi stöðugilda í tónlistarskólum. 

 

Graf 12: Þróun launakostnaðar hjá Tónlistaskóla Ísafjarðar og Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar. 
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ÍÞRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSMÁL 

Gert er ráð fyrir 1,4 m.kr. árið 2023 til að setja upp sérstaka vefsíðu sem veitir allar upplýsingar um 

íþrótta- og tómstundastarf í Ísafjarðarbæ, líkt og gert hefur verið á Akranesi og í Suðurnesjabæ. Hún 

mun auðvelda fólki sem flytur í sveitarfélagið, sem og þeim sem þegar búa hér, að sækja upplýsingar 

um t.d. framboð tómstunda, æfingatíma og tengiliði. 

Íþróttamannvirki 

Ísafjarðarbær rekur 5 íþróttahús og 4 sundlaugar sem dreifast um sveitarfélagið. Gert er ráð fyrir 

svipuðum kostnaði við rekstur þessara íþróttamannvirkja fyrir árið 2023 eða samtals 267,0 m.kr. 

Skipting á kostnaði milli íþróttamannvirkja árið 2023 má sjá í grafi 13. 

 

Graf 13: Heildarrekstur íþróttamannvirkja Ísafjarðarbæjar 2018-2023.  

Súlurnar nota vinstri mælikvarðann og línan sem sýnir samtals kostnað notar hægri mælikvarðann. 
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Graf 14: Þróun launakostnaðar í íþróttamannvirkjum 2018-2023.  

Súlurnar nota vinstri mælikvarðann og línan sem sýnir samtals kostnað notar hægri mælikvarðann. 

Félagsmiðstöðvar 

Starfræktar eru félagsmiðstöðvar í öllum byggðarkjörnum svo lengi sem tekst að manna þær. Gert er 

ráð fyrir sambærilegum kostnaði við rekstur þeirra fyrir árið 2023 eða samtals 21,0 m.kr. sem er hækkun 

um 2% á milli ára. 

 

Graf 15: Þróun reksturs félagsmiðstöðva 2018-2023. 
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Héraðssamband Vestfirðinga 

Gert er ráð fyrir sambærilegum kostnaði vegna samstarfssamnings Ísafjarðarbæjar við Héraðssamband 

Vestfirðinga. Hækkun skýrist eingöngu af vísitöluhækkun en áætlunin fer úr 131,0 m.kr. árið 2022 í 134 

m.kr. árið 2023. Helstu kostnaðarliðir eru frístundarútan, 4,1 m.kr., afnot af íþróttamannvirkjum, 84,0 

m.kr. og afnot af 5 leiguíbúðum, 8,1 m.kr.  

Skíðasvæði 

Rekstur skíðasvæðisins verður með sambærilegum hætti og síðastliðin ár. Gert er ráð fyrir kostnaði 

upp á 78,0 m.kr. árið 2023. Áætlaðar tekjur árið 2023 er 33,0 m.kr. Gírar í lyftum eru á orðnir ónýtir og 

verður ekki hjá því komist að fara í upptekt á þeim. Áætlaður kostnaður við það er 7,0 m.kr. 

Áætluð er 1,0 m.kr. í uppbyggingu á hjólastígum í Tungudal og Seljalandsdal en fjallahjólreiðar á Ísafirði 

hafa verið í örum vexti undanfarin ár. 

Önnur íþróttasvæði 

Ísafjarðarbær heldur áfram að samvinnu við Golfklúbb Ísafjarðar varðandi umhirðu á golfvellinum í 

Tungudal og púttvellinum á Ísafirði. Gert er ráð fyrir sömu upphæð þar eða um 2,8 m.kr. 

Fyrir umhirðu á íþróttasvæðinu á Torfnesi eru áætlaðar 23,5 m.kr. sem er hækkun um tæpar 3,0 m.kr. 

á milli ára. Ástæða hækkunar er sú að sumarstarfsmenn íþróttahússins á Torfnesi hafa verið færðir yfir 

á íþróttasvæðið. 

Vinnuskóli 

Áætlun vinnuskólans lækkar um 7,0 m.kr. árið 2023 og er ástæðan sú að nemendum í vinnuskólanum 

hefur fækkað á sl. árum. Gert er ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi á vinnuskólanum en til stendur að 

endurskoða það innan íþrótta- og tómstundanefndar. 

Opnir leikvellir 

Sambærileg áætlun er fyrir opna leikvelli á árinu 2023 og 2022. Gert er ráð fyrir tæpum 6,0 m.kr. til að 

viðhalda leikvöllum í sveitarfélaginu. 
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STJÓRNSÝSLU- OG FJÁRMÁLASVIÐ 

SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR 

Á málaflokk 21 er færður kostnaður af stjórnsýslu- og fjármálasviði Ísafjarðarbæjar auk ýmiss sam-

eiginlegs kostnaðar sem er ekki hluti af almennum rekstri bæjarins. Hluti sameiginlegs kostnaðar er 

síðan færður á aðrar deildir með millifærslum ýmist með tilliti til fjölda starfsmanna, fjölda launafærslna, 

fjölda reikninga eða fjölda bókhaldsfærslna.  

Bæjarskrifstofur 

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir um 16,4 stöðugildum, sem er hækkun um 0,3 frá fyrra ári. Stafar það af 

veikindum og leyfum starfsmanna sem þarf að gera ráð fyrir með öðrum hætti. Áætluð laun og 

launatengd gjöld í kringum 227,9 m.kr. Engar stórar breytingar eru fyrirhugaðar á skrifstofu eða 

skrifstofubúnaði, utan þess að skoða á möguleika á færslu kaffivélar út úr innréttingu og á sérstakt borð, 

vegna þrengsla og erfiðleika við þrif.  

Sumarið 2022 var hafin vinna með KPMG um heildræna árangursstjórnun í fjármálum. Meginmarkmið 

verkefnisins er að gera A-hluta sveitarfélagsins sjálfbæran. Fyrirhugað er að bæjarstjórn seti sér 

fjárhagsleg markmið til nokkurra ára. Mikilvægt er að velta við öllum steinum á þessari vegferð og leita 

leiða til að endurskipuleggja reksturinn með meginmarkmiðin að leiðarljósi. Stöðugur niðurskurður í 

rekstri stofnana er ekki lausnin á vandanum, heldur þarf að horfa út fyrir boxið og hugsa verkferla og 

skipulag upp á nýtt. Verkefnið er til nokkurra ára og er fyrirhugað að einhverjar skipulagsbreytingar komi 

til framkvæmda strax á árinu 2023, en aðrar lausnir verða innleiddar á næstu árum, með samstarfi milli 

sviða og stofnana og með aðstoð frá sérfræðingateymi KPMG við innleiðingu. 

Nauðsynlegt er að huga að endurnýjun sameiginlegrar fartölvu sviðsins sem nýtt hefur verið af nokkrum 

starfsmönnum saman þegar þörf er á, auk þess sem skoða þarf betri lausnir varðandi myndavélakerfi 

fjarfunda í fundarsal bæjarstjórnar. Þá er horft til frekari endurnýjunar tölvuskjáa og búnaðar eftir þörfum, 

auk þess sem endurnýja þarf rimlagardínur í gluggum, en gert er ráð fyrir að það gerist í hlutum.  

Gert er ráð fyrir að allir bæjarfulltrúar, auk bæjarstjóra, bæjarritara og fjármálastjóra, fari á Fjármála-

ráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 2023. Gert er ráð fyrir fjármagni til ferða, gistingar og 

ráðstefnugjalda vegna þess, auk ferðalaga vegna Landssambands Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

svo og annarra þeirra ráðstefna sem nauðsynlegt er að sækja, þótt ávallt verði leitað leiða til að sækja 

fundi í gegnum fjarfundabúnað þegar það á við. 

Mið hliðsjón af kostnaði var ákveðið á árinu 2022 að bíða með að selja bifreið bæjarskrifstofa, en á 

árinu 2023 verði það mál þó endurskoðað, og jafnframt kannaðar aðrar lausnir, s.s. rekstrarleigu eða 

langtímaleigu. Umhverfissjónarmið munu spila hlutverk við val á leiðum. 

Áfram er unnið markvisst að því verkefni sem hófst síðla árs 2020 um að draga úr ýmsum útgjöldum 

sveitarfélagsins á sviðinu, s.s. að yfirfara alla samninga við ýmis fyrirtæki og hugbúnaðarfélög, hvort 

þjónusta sé nauðsynleg eða samræmist markmiðum sveitarfélagsins um að veita góða og hagkvæma 
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þjónustu til íbúa sinna, draga úr auglýsingum sem ekki eru nauðsynlegar, s.s. vegna fastra auglýsinga-

borða á fréttasíðum og aðrar styrktarlínur, segja upp áskriftum og tímaritum sem ekki eru lesin. Þá er 

markmið yfirferðar samninga jafnframt að kanna hvort hægt sé að nýta betur þá þjónustu sem greitt er 

fyrir. 

Endurskoðun 

Gert er ráð fyrir óbreyttum kostnaði við endurskoðun á árinu 2022 en örútboð fór fram í lok árs 

2020. Árlegur kostnaður eru um 4,2 m.kr. að teknu tilliti til verðbreytinga skv. samningi. 

Ónotað húsnæði 

Hér flokkast innri leiga frá eignasjóði vegna húsnæðis sem ekki er notað af stofnunum sveitarfélagsins 

eða stendur autt en ekki er ætlast til að Eignasjóður beri kostnað af slíku húsnæði. Um er að ræða átta 

eignir, Skólahúsnæði Bakkavegi 9, Bakkaskjól Bakkavegi 19-21, Svarta pakkhúsið Flateyri, Vallargata 

1 Þingeyri, Vallargata 3 Þingeyri, Salthús Þingeyri, Suðurtangi 2, og Sundstræti 14. Fjarðarstræti 20 var 

rifið á haustmánuðum 2022, og er þar fyrirhuguð bygging nemendagarða. Þá hefur bæjarstjórn 

samþykkt sölu tveggja íbúða í Sundstræti 14, en salan er liður í því verkefni að fækka eignum 

sveitarfélagsins, en meiri hluti eigna er til leigu á almennum markaði. Einungis er nauðsynlegt að 

sveitarfélagið eigi tæpar 30 íbúðir til leigu sem félagslegt húsnæði. 

Nauðsynlegt er þó að taka ákvörðun um hvaða eignir sveitarfélagið hyggst eiga áfram, af húsnæði sem 

ekki nýtist sem íbúðarhúsnæði, s.s. varðandi barnaskólann og leikskólann í Hnífsdal og þau fjögur 

félagsheimili sem sveitarfélagið rekur. Mikill kostnaður er af þessum eignum, s.s. vegna hita og/eða 

rafmagns, trygginga og nauðsynlegs viðhalds. Hluti verkefnis með KPMG er að skoða hvaða eignir ætti 

að setja í söluferli. 

Upplýsingakerfi 

Meginskjalakerfi sveitarfélagsins er One Systems, auk ýmissa viðbótarkerfiseininga. Keyptar voru þrjár 

viðbætur snemma árs 2022, og hafa þær nú verið að fullu innleiddar, þ.e. OneSign (rafrænar 

undirritanir), OneContract (samningakerfi) og OnePortalCitizen (þjónustugátt). Ekki eru fyrirhugaðar 

frekari kerfiseiningar til kaups á árinu 2023 frá One, en eins og fyrr segir hugað að ýmsum stafrænum 

lausnum í gegnum Microsoft, m.a. í samstarfi við starfhóp Sambandsins. Greitt er fyrir flest kerfi 

sveitarfélagsins með mánaðarlegum greiðslum, og mikilvægt er því að nýta vel þær lausnir sem greitt 

er fyrir, s.s. í gegnum leyfapakka Microsoft, en vera ekki stöðugt að horfa til nýrra dýrra lausna frá 

ýmsum aðilum.  

Unnið er áfram með Sambandi íslenskra sveitarfélaga við innleiðingu á stafrænum lausnum. Fyrirhugað 

er að bjóða út Microsoft leyfi snemma árs 2023, og vonast er þá eftir því að leyfamál, þjónusta og rekstur 

tölvukerfisins, auk prentlausna, muni leiða til lækkunar kostnaðar. Þá eru fyrirhugaðar aðrar lausnir, s.s. 

varðandi tímabókanir viðskiptavina við starfsfólk í gegnum Microsoft lausnir, frekari innleiðing Teams 

lausna, uppfærsla símstöðvar og símaþjónusta í gegnum tölvukerfi (með útleiðingu símtækja).  
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Aðrar lausnir sem horft er til með Sambandinu eru frekara samstarf við island.is, s.s. með rafrænu 

pósthólfi, „open source“ lausnum og X-road tækni. Áætlað er að sveitarfélagið taki þátt í öllum 

verkefnum Sambandsins á árinu 2023 um stafræna tækni. Þátttökugjald sveitarfélagsins vegna þessa 

á árinu 2023 er um 2,4 m.kr. 

Þá er fyrirhugað að hefja vinnu við að útbúa tölvu- og upplýsingatæknistefnu fyrir sveitarfélagið, þar 

sem sett yrði stefna til framtíðar og markmið við innleiðingu og uppsetningu kerfisins. Nauðsynlegt er 

fyrir frekari vinnu við innleiðingu stafrænna lausna að allir séu með sömu framtíðarhugmyndir og vinni í 

sömu átt. Það auðveldar ákvarðanatöku við kaup og/eða innleiðingu nýrra kerfa og lausna. Gert er ráð 

fyrir 1,0 m.kr. vegna þessa, en líklega þarf kaup á utanaðkomandi sérfræðiþjónustu til aðstoðar. 

Rekstrarkostnaður vegna grunnkerfa OneSystems er um 6,9 m.kr. (aukalega er greitt fyrir aukakerfis-

einingar á velferðar- og eignasviði), Navision Financials bókhaldskerfis og þjónustu við Wise er 

áætlaður um 12,0 m.kr., hýsing og rekstur hjá Origo og Microsoft leyfamála er um 43,0 m.kr. og rekstrar-

kostnaður vegna Advania (Vinnustundar og Kjarna launakerfis) er um 4,3 m.kr.  

Þá hafa gjöld vegna notkunar Workplace hækkað nokkuð á árinu, auk þess sem gera verður ráð fyrir 

kostnaði vegna rafrænna undirritana vegna greiðslna til Auðkennis eftir upptöku OneSign. Til framtíðar 

er horft til þess að hverfa frá notkun Workplace, og nýta betur Teams lausnir. Það þarf þó að gerast í 

skrefum með frekari kennslu og innleiðingu Microsoft lausna. 

Starfsmannakostnaður 

Fyrirhugað er að hafa árshátíð Ísafjarðarbæjar annað hvert ár (á sléttri tölu) og svo starfsmannadag á 

móti hitt árið (á oddatölu). Starfsmannadagur er fyrirhugaður að hausti 2023. Áætlaður kostnaður við 

starfsmannadag er um 3,4 m.kr. 

Ætlunin er að kaupa til prufu í eitt ár aðgang að fræðsluvef Akademias sem er afar aðgengilegur 

vettvangur fyrir menntun og þjálfun starfsmanna. Þar má m.a. nálgast fræðslu um vinnuvernd, heilsu-

eflingu, leiðtoga, samskipti og teymi, hugbúnað og upplýsingatækni. Unnið er að því að texta fræðsluna 

og verður hún því aðgengileg breiðari hóp starfsfólks. Áætlaður kostnaður er um 4,0 m.kr. sem ætti þó 

að fást endurgreiddur allt að 75-90%.  

Gert er ráð fyrir 4,5 m.kr. vegna utanaðkomandi ráðgjafar, bæði lögfræði- og sérfræðiráðgjafar í starfs-

mannamálum en krefjandi starfsmannamál eru því miður að verða algengari á vinnustöðum almennt.  

Gert er ráð fyrir 1,8 m.kr. í stjórnendaþjálfun fyrir forstöðumenn og sviðsstjóra ásamt bæjarstjóra.  

Gert er ráð fyrir 2,4 m.kr. í jólagjafir og um 1,3 m.kr. í íþróttastyrk.  

Þar sem Ísafjarðarbær er nýlega orðið heilsueflandi samfélag er jafnframt gert ráð fyrir að um þriðjungur 

starfsmanna fari í heilsufarsskoðun og um 100 starfsmenn í inflúensusprautu og er heildarkostnaðurinn 

þar um 1,3 m.kr. 
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FRAMLÖG TIL B-HLUTA FYRIRTÆKJA 

Samkvæmt 21. gr. reglugerðar nr. 1212/2015, um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitar-

félaga, ber aðalsjóði að reikna og færa árlega framlag til B-hluta fyrirtækja til að mæta rekstrarhalla 

þeirra í þeim tilvikum sem þeim er falið að sjá um lögbundin verkefni eða önnur venjubundin verkefni 

s.s. félagslegar þjónustustofnanir. Á árinu 2023 er áætlað framlag til Byggðasafns Vestfjarða að fjár-

hæð 28,45 m.kr. Hjúkrunarheimilið Eyri er þó rekið með viðvarandi rekstrarhalla, 42 m.kr., en ekki er 

gert ráð fyrir framlagi til þess þar sem viðræður eru í gangi við ríkissjóð um nýjan samning sem kæmi 

til móts við rekstrarhalla þess.  

LÍFEYRISSKULDBINDINGAR 

Í árslok 2023 er áætluð lífeyrisskuldbinding 2,355 milljarðar. Útreikningar gera ráð fyrir 5,5% launa-

hækkun og nemur hækkunin 180,0 m.kr. í rekstur og þar af eru 80,0 m.kr. áætlaðar í greiddan lífeyri. 

Hlutur sveitarfélagsins í fyrirframgreiddum lífeyri til lífeyrissjóðsins Brúar er 14,4 m.kr. 

ÓVENJULEGIR LIÐIR 

Á deild 27100 er áætlaður launapottur 20,3 m.kr. til að mæta langtímaveikindum og kjarasamnings-

hækkunum.   
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MENNINGARMÁL  

SAFNAHÚSIÐ 

Áætlað er að ljúka endurgerð tveggja rýma á 2. hæð með því að setja upp gluggatjöld og ljúka endur-

nýjun húsgagna, í samræmi við endurbætur á lessal. Enn fremur verður lýsing bætt í sýningarsal og 

lestrarsal. Áætlaðar eru um 1,3 m.kr. vegna þessa.  

Þá er gert er ráð fyrir allsherjar viðgerð á kjallara safnahússins (innandyra) en að því verki loknu þarf 

að innrétta kjallarann skv. áætlunum um framtíðarnotkun, m.a. þarf að kaupa nýjar bókahillur, 

listaverkarekka, húsgögn og huga að lýsingu í rýminu. Eru áætlaðar 5,0 m.kr. vegna þessa, en gert er 

ráð fyrir kostnaðar vegna viðhaldsins sjálfs í framkvæmdaáætlun. 

Starfsemi og fjárhagsáætlun er að öðru leyti að mestu óbreytt. 

LEIKHÚS 

Samningur Ísafjarðarbæjar við Kómedíuleikhúsið rennur út í lok árs 2022. Erindi hefur borist um 

endurnýjun samnings á grundvelli þess eldri, þ.e. 1,75 m.kr. árlegur styrkur, en á móti styrk eru ýmiss 

verkefni sem leikfélagið vinnur fyrir sveitarfélagið, s.s. í samstarfi við félagsstarf eldri borgara, leikskóla, 

skóla, Safnahús og 17. júní hátíðahöld. Þá er Kómedíuleikhúsið með styrktarsamning vegna húsaleigu 

að Vallargötu 3 að fjárhæð 3,2 m.kr. 

FÉLAGSHEIMILI 

Fjögur félagsheimili eru í eigu sveitarfélagsins, í Hnífsdal, Flateyri, Þingeyri og Suðureyri. Rekstur er 

óbreyttur á milli áætlana. Mikilvægt er þó að huga að því að samræma rekstur húsanna og/eða framtíð 

þeirra. Félagsheimilið á Þingeyri er í rekstri og meginrekstrarkostnaður greiddur af sveitarfélaginu. Þá 

er samningur við húsvörð um mánaðarlega þóknun, sem á að ganga til reksturs hússins, viðburða- og 

utanumhaldi, þrifum og fleiru. Félagsheimilið á Suðureyri hefur verið á forræði Hofsú (Hollvinasamtaka 

félagsheimilisins á Suðureyri) en sá rekstrarsamningur rann út fyrir nokkrum árum. Sveitarfélagið hefur 

þó greidd allan rekstrarkostnað og Hofsú séð um viðburða- og utanumhald, eins og samningur væri í 

gildi. Félagsheimilið á Flateyri hefur verið í notkun hjá Lýðskólanum, í gegnum styrktarsamning, og þá 

hefur félagsheimilið í Hnífsdal verði á forræði Björgunarsveitarinnar í Hnífsdal sem hluti af 

styrktarsamning, en Ísafjarðarbær greiðir allan fastan rekstrarkostnað. 

AÐRAR HÁTÍÐIR 

Áætlun á aðrar hátíðir er að upphæð 6,29 m.kr. sem er 0,3 m.kr. lægra en áætlað var árið 2022. 

Skýringin á lækkuninni er að fastir styrkir til Aldrei fór ég suður og ActAlone að upphæð samtals 1,4 

m.kr. hafa verið færðir frá öðrum hátíðum á deild 05890, ýmsir styrkir. Því hækkar framlag til annarra 

hátíða í raun um 1,1 m.kr. Hækkunin skýrist af hækkuðu verðlagi og bættri skilgreiningu á milli-

færslukostnaði vegna vinnu áhaldahúss. 
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Viðburðir sem bærinn kemur beint að eru Veturnætur, tendranir jólaljósa, brennur um áramót, 

Skíðavikan og 17. júní, auk ýmissa viðburða á vegum annarra en Ísafjarðarbæjar sem eru styrktir með 

fjárframlagi eða vinnuframlagi.  

Áfram verður horft til þess að fá aðkeypta þjónustu við utanumhald og skipulagningu stærstu við-

burðanna, auk þess sem gert er ráð fyrir fjármagni til kaupa á skemmtiatriðum. 

Gert er ráð fyrir ýmsum minni háttar styrkjum, bæði í formi beins fjármagns, millifærslna, aðkeyptrar 

þjónustu og greiðslu sorpgjalds. 

ÝMSIR STYRKIR 

Menningarstyrkir ársins 2022 eru áætlaðir 2,5 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir niðurgreiðslum fasteigna-

gjalda til félagasamtaka allt að 2,0 m.kr. Áætlaðir beinir styrkir til Aldrei fór ég suður og ActAlone eru 

0,7 m.kr. hvor, auk millifærslukostnaðar vegna vinnu áhaldahúss að upphæð 150.000 kr. á hvora hátíð. 

ATVINNU- OG FERÐAMÁL 

ATVINNUMÁL 

Gert er ráð fyrir greiðslu 3,75 m.kr. Vegna þjónustugjalda til Blábankans, í samræmi við nýjan þriggja 

ára samnings, auk greiðslu styrks vegna 25% stöðugildis þjónustuaðila, alls um 1,3 m.kr.  

Þá er gert ráð fyrir greiðslu launakostnaðar vegna verkefnastjóra á Flateyri í þá sex mánuði sem eftir 

eru af samningnum, en sveitarfélagið greiðir 50% launa á móti framlagi ríkisins, auk stjórnunar-

kostnaðar, en nettókostnaður sveitarfélagsins vegna launa er um 3,4 m.kr. Þá er gert ráð fyrir leigu-

greiðslum vegna starfsaðstöðu verkefnastjóra um 0,4 m.kr. auk ýmiss kostnaðar, s.s. vegna íbúaþings 

o.fl. 

TJALDSVÆÐI 

Samningur er við rekstraraðila um tjaldsvæði í Tungudal og óskað hefur verið eftir framlengingu á þeim 

samningi til 1. okt. 2024. Óvissa er með rekstraraðila á Flateyri, en þar var samið tímabundið við 

rekstraraðila í þrjá mánuði sumarið 2022. Lagt er upp með að bjóða aftur út á Flateyri. Tjaldsvæðið á 

Þingeyri er rekið af íþróttamiðstöð Þingeyrar. Gert er ráð fyrir viðhaldi tjaldsvæða upp á 2,0 m.kr.  

FRAMLÖG TIL FERÐAMÁLA OG ÝMSIR STYRKIR 

Samningur við Koltru á Þingeyri um rekstur upplýsingamiðstöðvar rennur út í lok árs 2022. Óskað hefur 

verið eftir endurnýjun samnings, þó með hækkun í ljósi hækkandi rekstrarkostnaðar á Salthúsinu. Þar 

sem ekki hefur verið tekin ákvörðun um áframhaldandi rekstur upplýsingamiðstöðvar á Þingeyri, er gert 

ráð fyrir fjármagni til mögulegrar endurnýjunar samnings í fjárhagsáætlun. Jafnframt er gert ráð fyrir 

fjármagni til Markaðsstofu Vestfjarða, alls 4,06 m.kr. í samræmi við ákvörðun Fjórðungsþings. 

Auglýsingar og aðrir kostnaðarliðir vegna ferðamála eru áætlaðar sambærilega og fyrri ár.  
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Þá var gerður tilraunasamningur við Edinborgarhúsið um að halda úti salernisaðstöðu fyrir almenning, 

íbúa, gesti og ferðamenn, yfir þá mánuði er mest er um ferðamenn, árið 2022. Fyrirhugað er að sá 

samningur verði endurnýjaður til lengri tíma. 

FJÓRÐUNGSSAMBAND VESTFJARÐA OG VESTFJARÐASTOFA 

Gert er ráð fyrir 3,7% hækkun á framlagi til Fjórðungssambandsins og Vestfjarðastofu í samræmi við 

ákvörðun stjórnar. 

 2022 2023 

  Mánaðargreiðslur Ársgreiðslur Mánaðargreiðslur Ársgreiðslur 

Rekstur skrifstofu 475.829 5.709.946 509.262 6.111.142 

Markaðsstofa 315.737 3.788.842 338.045 4.065.534 

Menningarmál 440.253 5.283.034 434.629 5.215.543 

Umhverfi 222.350 2.668.199 219.509 2.634.113 

Atvinnuþróun 302.396 3.628.751 320.484 3.845.805 

Samtals 1.756.564 21.078.772 1.821.928 21.863.137 

Tafla 12: Samanburður árstillaga 2022 og 2023 
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UMHVERFIS- OG EIGNASVIÐ 

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar hefur umsjón með öllum verklegum framkvæmdum, hreinlætis-

málum, skipulags- og byggingarmálum, umferðar- og öryggismálum, umhverfismálum, eignasjóði 

Ísafjarðarbæjar og Fasteignum Ísafjarðarbæjar. Undir umhverfis- og eignasvið heyrir einnig þjónustu-

miðstöð, vatnsveita, fráveita og Funi sorpeyðingarstöð. 

HREINLÆTISMÁL 

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða ásamt sorphirðu og sorpeyðingu heyrir undir hreinlætismál. Um mála-

flokkinn eru tvær samþykktir; Samþykkt um umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði Heilbrigðis-

nefndar Vestfjarða frá 2015 og Samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ frá 2019. 

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 

Lögbundið framlag Ísafjarðarbæjar var áætlað 22,3 m.kr. árið 2022. Engar tillögur liggja fyrir um hækkun 

gjaldskrár Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða en gera má ráð fyrir hækkun í samræmi við vísitölu launa og 

neysluverðs. 

Sorphirða og sorpeyðing 

Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna samnings milli Ísafjarðarbæjar og Kubbs geti numið um 91 m.kr. 

árið 2023 og kostnaður við urðun í Fíflholti um 16 m.kr. Þjónustugjöld vegna sorphirðu nema um 117 

m.kr. og endurgreiðslur vegna urðunar í Fíflholti um 16 m.kr. 

Töluverðar breytingar og stefnumótun eru fram undan í málaflokknum, vegna innleiðingar nýrra laga 

um meðhöndlun úrgangs. Sveitarfélögum er gert að innleiða nýtt verklag og gjaldskrár í sorphirðu í 

árslok, út frá fyrirkomulaginu borgað þegar hent er, skv. II. mgr. 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs. 

Innheimta vegna söfnunar og annarrar meðhöndlunar úrgangs mun taka breytingum með fyrrnefndri 

innleiðingu og er aðalbreytingin að sá borgi sem mengar. Sveitarfélög skulu innheimta gjald sem m.a. 

tekur mið af magni og tegund þess úrgangs sem til fellur. Núverandi fyrirkomulag um fast gjald á hverja 

fasteign mun því aðeins eiga við að hluta. 

SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL 

Tæknideild 

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við verkfræði- og lögfræðiþjónustu fyrir árið 2023 eða um 1,2 m.kr., 

fyrir árið 2023 vegna aðkeyptrar þjónustu s.s. lóðamælinga og útsetningu lóða.  

Gert er ráð fyrir að bæta við einu stöðugildi vegna almennra skrifstofustarfa, um er að ræða 87% starfs-

hlutfall fyrir árið 2023, stöðugildi færist af velferðarsviði yfir á tæknideild. 

 

https://www.isafjordur.is/static/files/ReglurOgSamthykktir/Umhverfismal/samthykkt_um_umgengni_og_thrifnad.pdf
https://www.isafjordur.is/static/files/ReglurOgSamthykktir/Umhverfismal/samthykkt_um_umgengni_og_thrifnad.pdf
https://www.isafjordur.is/static/files/ReglurOgSamthykktir/Umhverfismal/samthykkt_um_sorphirdu_b_nr_162_2019.pdf
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Aðalskipulag 

Kostnaður við verkfræði- og arkitektaþjónustu er áætlaður 10,0 m.kr. árið 2023. Kostnaðurinn kemur til 

vegna endurskoðunar Aðalskipulags Ísafjarðarbæjar 2008-2020 og annarra verkefna í vinnslu. Endur-

greiðslur úr Skipulagssjóði eru áætlaðar 5,0 m.kr. eða 50% af kostnaði við endurskoðun aðal-

skipulagsins. Gert er ráð fyrir að ferlið taki tvö ár, 2023 og fram til 2024, og heildarkostnaður verði um 

20,0 m.kr. Samningur var undirritaður 2019 við Arkís arkitekta um verkið. Heildarendurgreiðslur 

Skipulagsstofnunar vegna endurskoðunar geta eru um 50% vísan í 3. tölulið 18. gr. skipulagslaga 

123/2010. 

Deiliskipulag 

Kostnaður við verkfræði- og arkitektaþjónustu var áætlaður 6,3 m.kr. árið 2022. Kostnaðurinn felst í 

gerð deiliskipulags vegna fjölgunar íbúðalóða í sveitarfélaginu, s.s. Þingeyri, Suðureyri og Flateyri. 

Einnig er gert ráð fyrir auknum auglýsingarkostnaði vegna fleiri verkefna. Gert er ráð fyrir því að bæta 

fé í málaflokkinn vegna stórra verkefna sem bæjarstjórn hefur nú heimilað, t.a.m. endurskoðun mið-

bæjarskipulags, Pollgata og Hafnarstræti/Aðalstræti og endurskoðun við Suðurtanga og hjúkrunar-

heimilið Eyri. Á árinu 2023 er 9,0 m.kr. áætlað í aðkeypta þjónustu skipulagsráðgjafa og 760 þ.kr. í aðra 

þjónustu. 

Byggingarfulltrúi 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdaleyfisgjöld, byggingarleyfisgjöld og stöðuleyfisgjöld verði um 4,8 m.kr. 

Kostnaður við að fjarlægja leyfisskylt lausafé er áætlaður 1,0 m.kr., sá kostnaður bókast á lóðahreinsun 

en verður að fullu á forræði byggingarfulltrúa. Önnur aðkeypt þjónusta er útsetning lóða og 

lögfræðiþjónusta um 3,0 m.kr. 

UMFERÐAR- OG ÖRYGGISMÁL 

Gatnagerðargjöld 

Ekki er gert ráð fyrir tekjum við eignfærðar götur s.s. í Tunguhverfi, vegna þess að bæjaryfirvöld hafa 

komið til móts við húsbyggjendur við nýframkvæmdir við tilbúnar götur. Gert er ráð fyrir 10,0 m.kr. í 

gatnagerðargjöld af öðru húsnæði.  

Viðhald gatna 

Helstu kostnaðarliðir eru tilfallandi viðhald, 20,0 m.kr. í áframhaldandi átak í viðhaldi á götum sveitar-

félaginu og þar af 20,0 m.kr. í endurlögn á álagssvæði Aðalstrætis við Silfurtorg, ásamt olíumöl á Suður-

tanga og Hafnarstræti á Þingeyri.  

Snjómokstur og hálkueyðing 

Kostnaður við snjómokstur og hálkueyðingu er nokkuð breytilegur milli ára og er gert ráð fyrir að 

kostnaður verði 65,0 m.kr., sem er meðaltal síðastliðinna fimm ára.  
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Graf 16: Kostnaður við snjómokstur og hálkuvarnir 2018-2021 ásamt áætlun 2022 og 2023. 

Almenningssamgöngur 

Almenningssamgöngur eru samkvæmt samningi við Vestfirskar ævintýraferðir ehf. um almennings-

samgöngur og skólaakstur í Ísafjarðarbæ. Inni í samningnum er akstur á kvöldin í tengslum við opnun 

félagsmiðstöðva. Áætlaður kostnaður árið 2022 er 57,5 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir 2,5 m.kr. í að 

endurnýja eitt biðskýli. 

UMHVERFISMÁL 

Skrúður 

Gert er ráð fyrir fleiri ferðamönnum á árinu 2023 og aukinni innkomu, en baukur er á staðnum sem 

tæmdur er reglulega. Tekjur af ferðamönnum eru áætlaðar 1,5 m.kr. Aðkeypt þjónusta vegna salerna 

er áætluð um 500 þ.kr. 

Almenningsgarðar 

Áætlaður kostnaður á árinu 2023 er 3,6 m.kr. en þar af er viðhaldskostnaður um 3,0 m.kr. t.a.m. 

endurnýjun á plöntum og lýsingu í Jónsgarði og við Austurvöll. 

Opin svæði 

Áætlun óbreytt á milli ára. Sláttur var boðinn út árið 2019 og er áætluð aðkeypt þjónusta 11,5 m.kr. á 

árinu 2023, lækkar úr 12,9 m.kr. á árinu 2023 m.t.t. aðkeyptrar þjónustu samkvæmt samningi. 

Umhirða gatna 

Umhirða gatna er í umsjón áhaldahúss, áætlaður kostnaður á árinu 2023 er 23,0 m.kr. 
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Lóðahreinsun 

Áætlaðar eru 2,0 m.kr. í lóðahreinsun í sértæk verkefni á opnum svæðum á árinu 2023. 

Skreytingar jól, aðrar hátíðir 

Gert er ráð fyrir að kostnaður verði um 4,9 m.kr. árið 2022 en starfsmaður garðyrkjudeildar sér um 

skreytingar á opnum svæðum í öllum kjörnum, ásamt Hlíf og Eyri. Jafnframt gert ráð fyrir viðhaldi á 

seríum. 

Minka- og refaeyðing 

Áætlun er óbreytt á milli ára en gert er ráð fyrir 3,8 m.kr. Skotveiðifélag Ísafjarðar hefur séð um refa-

eyðingar samkvæmt samningi og samið var við Búnaðarfélagið Bjarma um minkaeyðingu. 

Fjallskil, fjárgirðingar og fjárréttir. 

Áætlun fjallskila hækkar aðeins m.t.t. vísitöluhækkana en er að öðru leyti óbreytt á milli ára. Gert er ráð 

fyrir 800 þ.kr. í smölun á Dynjandisheiði og nefndarlaunum. Gera má ráð fyrir því að það verði kostnaður 

við áframhaldandi vinnu við fjárgirðingu við Hafrafell og við Flateyri. 

MENNINGARMÁL 

Tjöruhúsið 

Húsaleigutekjur er um 5,5 m.kr. á ári, í samræmi við nýjan samning sem gerður var 2022.  
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EIGNASJÓÐUR 

Árið 2023 er gert ráð fyrir 114,5 m.kr. í viðhald á fasteignum eignasjóðs. Stærstu einstöku verkefni árið 

2023 eru við Grunnskóla Ísafjarðar, þar er gert ráð fyrir 23,0 m.kr. í viðhald þar af 20,0 m.kr. í glerskipti, 

í beinu framhaldi af framkvæmdum ársins 2022. Jafnframt er gert ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu 

á rými í kjallara á grunnskóla Suðureyrar, ásamt endurnýjun á útihurðum og lagfæringum á lóð. 

Framkvæmdir á Grunnskóla Flateyrar frestuðust á milli ára, vegna myglunnar sem þurfti að bregðast 

við í Grunnskólanum á Ísafirði. Á árinu 2023 er fyrirhugað að laga múrskemmdir og mála húsnæðið að 

utan. Á Þingeyri má búast við töluverðri endurnýjun á gluggum vegna fúa, þar er áætlað að hefja 

gluggaskipti á árinu 2023. Kostnaður við verkið er 17,0 m.kr., þar af 2,0 m.kr. í tilfallandi viðhald. Tekið 

hefur verið saman yfirlit yfir áætlað viðhald niður á deildir í töflu 13 hér að neðan. 

Viðhald eignasjóðs Ísafjarðarbæjar 2023       

Verkefni Skýring 
Áætlaður 

kostnaður 

Tilfallandi 

viðhald 

Sér 

verkefni 

Skólahúsnæði 

Ísafirði Áframhaldandi glerskipti og GÍ og tilfallandi viðhald 23.000 3.000 20.000 

Flateyri Tilfallandi viðhald og GÖ utanhússviðhald múr og mál  7.100 3.100 4.000 

Þingeyri Tilfallandi viðhald  2.216 0 0 

Suðureyri Tilfallandi viðhald kjallari gler og útihurðir 6m lóð 3.3m 9.300 3.300 6.000 

Íþróttamannvirki 

Ísafirði Torfnes gólf búningsklefa + tilfallandi málning utanhúss  10.850 7.850 3.000 

Flateyri Tilfallandi viðhald  12.000 12.000 0 

Þingeyri Gluggaskipti sundhöll, Íþróttamiðstöð  17.000 2.000 15.000 

Suðureyri Tilfallandi viðhald 2.500 2.500 0 

Þjónustubyggingar 

Ísafirði Endurnýjun járns á þaki smiðju + tilfallandi  14.700 8.700 6.000 

Flateyri Tilfallandi viðhald 200 200 0 

Þingeyri Tilfallandi viðhald og endurnýjun ofna 4.000 1.000 3.000 

innskatt. Tilfallandi viðhald þjónustuhús tjaldsvæðinu á Þingeyri  400 400 0 

Íbúðarhúsnæði 

Ísafirði 

Tilfallandi viðhald og gluggar Krambúð,  

klæðning N-gafl  
8.000 0 8.000 

Friðlýst hús  

og söfn 
Tilfallandi viðhald, Svarta pakkhúsið 1.300 1.300 0 

Opnir leikvellir Tilfallandi viðhald 2.000 0 0 

    114.566 47.350 65.000 

Tafla 13: Áætlað viðhald eignasjóðs Ísafjarðarbæjar árið 2023. 
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Samanburður á viðhaldskostnaði eignasjóðs Ísafjarðarbæjar er sýndur í grafi 17. 

 

Graf 17: Viðhald eignasjóðs 2018-2023. 

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ – ÁHALDAHÚS 

Gert er ráð fyrir því að séu óbreytt frá árinu 2022 í áætlun fyrir 2023 er gert ráð fyrir að launakostnaður 

áhaldahúss verði um 53,7 m.kr. m.t.t. launavísitölu, samanborið við 53,3 m.kr. á ársreikningi 2021. 

FUNI: FASTEIGNIR 

Gert er ráð fyrir 3,0 m.kr. í viðhald á húsnæði Funa á árinu 2023 

VATNSVEITA 

Árið 2023 er ætlunin að endurnýja vatnslögn frá brúarstæði í Staðardal upp í vatnslindir í Sunddal. 

Kostnaður við endurnýjun lagna er áætlaður um 40,0 m.kr. Gjaldskrá vatnsveitu er óbreytt í fjárhags-

áætlun 2023, en árið 2022 var lækkun úr 0,1% í 0,02% af fasteignamati, jafnframt kom til lækkunar 

grunngjald af seldum rúmmetrum. Áætlað er að rekstrarhagnaður vatnsveitu verði um 13,6 m.kr. á árinu 

2023, sem er óveruleg hækkun frá 2022 þar sem er gert ráð fyrir niðurstaða ársins var 8,1 m.kr. á árinu. 

Forsendur ársins 2022 miðast við áætlun í desember með viðaukum.  

FRÁVEITA 

Gjaldskrá fráveitu er óbreytt á milli áranna 2022 og 2023 og er 0,15% af fasteignamati íbúðarhúsa og 

íbúðarlóða. Rekstrarafgangur fráveitunnar er áætlaður 45,0 m.kr. fyrir árið 2023 samanborið við 36,0 

m.kr. árið 2022. Betri afkoma skýrist af hækkun fasteignamats. 
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EYRI 

Árið 2023 er áætlaður kostnaður við viðhald utanhúss á hjúkrunarheimilinu Eyru um 13,0 m.kr. vegna 

þarfar á viðhaldi tréverks utanhúss og málningu glugga.  

FASTEIGNIR ÍSAFJARÐARBÆJAR 

Gert er ráð fyrir 10,68 m.kr. í viðhaldi á eignum Fastís ehf. árinu 2023. Helstu áskoranir í viðhaldi eru 

vegna fasteignar við Pollgötu 4, þar hafa verið viðvarandi lekavandamál sem er brýnt að bregðast við. 

Áfram er gert ráð fyrir fækkun íbúða í eignasafni Fasteigna Ísafjarðarbæjar. 

Áætlað er að selja átta íbúðir á árinu 2023 og er áætlað söluverð þeirra um 134,0 m.kr. Söluhagnaður 

vegna þeirra er 100,0 m.kr. og uppgreiðsla á lánum nemur um 86,6 m.kr. 

Viðhald Fasteigna Ísafjarðarbæjar 2023  

Verkefni Skýring Áætlaður kostnaður Tilfallandi viðhald Sérverkefni 

Íbúðir Ísafirði Tilfallandi viðhald 15.000 4.000 11.000 

Íbúðir Þingeyri Tilfallandi viðhald 3.000 3.000 0 

Íbúðir Suðureyri Tilfallandi viðhald 2.200 2.000 0 

    20.200 9.200 11.000 

Tafla 14: Áætlað viðhald Fasteigna Ísafjarðarbæjar árið 2023 í þ.kr. 

  



36 
 

SLÖKKVILIÐ ÍSAFJARÐARBÆJAR 

Hjá slökkviliði Ísafjarðarbæjar er gert ráð fyrir sama fjölda í stöðugildum á árinu 2023, eða 5,77. 

 

Graf 18: Launakostnaður vegna brunamála og almannavarna 2019-2023. 

 

Graf 19: Stöðugildi vegna brunamála og almannavarna 2019-2023. 

Rekstrarkostnaður eykst um 13,0 m.kr. og er það vegna kjarasamningsbundinna hækkana, reyk-

köfunarálags og símakostnaðar. Einnig er hækkun vegna reksturs ökutækja; eldsneyti hefur hækkað 

sem og innkaup á varahlutum. Nýjasti bíll slökkviliðsins, af gerðinni Iveco, þarf að fara í breytingar á 

árinu 2023, setja þarf undir hann fleiri afturdekk en hann þarf að vera á fjórum dekkjum að aftan vegna 

þyngdar sinnar. 
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Graf 20: Rekstrartölur slökkviliðs Ísafjarðarbæjar 2020-2023. 

Slökkvilið mælir með gjaldskrárhækkun upp á 8% vegna viðvarandi verðbólgu. 

Slökkvilið ásamt brunahönum og rekstri bifreiða  

Slökkvilið 

Gerður hefur verið samningur við Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhrepp um aukið samstarf, 

eldvarnareftirlit og þjálfun. Fjarnám slökkviliðsmanna hefur verið sett í fastara form og er mikið samstarf 

við HMS. Allir þurfa að ljúka náminu með skriflegu verklegu prófi sem fer fram á slökkvistöðinni á Ísafirði.  

Verklegar æfingar á öllum slökkvistöðvum halda áfram einu sinni í mánuði undir stjórn þjálfunarstjóra. 

Mikið og gott samstarf er við hafnir Ísafjarðarbæjar, höfnin hefur keypt inn búnað til að ná olíu upp úr 

sjó og gám fyrir búnaðinn. Þessi búnaður er geymdur á slökkvistöðinni á Ísafirði. 

Helsti kostnaður: 

• Áframhaldandi endurnýjun á einkennisfatnaði fyrir alla starfsmenn, vetrar- og sumarfatnaður. 
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• Vinnufatnaður/eldgallar eru á innkaupalista fyrir 2,2 m.kr. 

• Tölvubúnaður: Ný fartölva og sími fyrir slökkviliðsstjóra, 400 þ.kr. 

• Gistikostnaður eykst vegna fjölgunar funda, námskeiða og endurmenntunar. 

• Endurmenntun slökkviliðs hækkar og fer í 950 þ.kr. 

• Sýnileikavesti fyrir stjórnendur. 

Brunahanar 

Gert er ráð fyrir 1,1 m.kr. í innkaup á tveimur brunahönum og viðhald. 
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Rekstur bifreiða 

Við rekstur bifreiða munar mest um hækkun á eldsneyti, sem hækkar um helming og fer í 1,633 m.kr. 

Gert er ráð fyrir kaupum á slökkvikerru fyrir Ísafjörð á 400 þ.kr. 

Áætlun gerir ráð fyrir 1,8 m.kr. í viðhald og öðru eins í efni. Er það hækkun upp á 250 þ.kr. 

Önnur aðkeypt þjónusta hækkar og fer í 380 þ.kr. meðal annars vegna hækkandi verðs á aðalskoðun, 

dekkjaskiptum og umfelgun. 

Sjúkraflutningar 

Samningur við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða um sjúkraflutninga miðar við 350 flutninga á ári, 43,0 m.kr. 

Samningurinn er vísitölutryggður. 

Árlegur fjöldi flutninga hefur aukist á svæðinu.  

Helsti kostnaður: 

• Vinnufatnaður og skór fyrir alla starfsmenn fer í 1,97 m.kr. 

• Innkaup á tveimur Tetra-talstöðvum: 350 þ.kr. 

• Fargjöld innanlands og gisting vegna endurmenntunar: 600 þ.kr. 

• Námskeið í EMT fyrir tvo, ACLS námskeið fyrir átta og endurmenntun: 2,0 m.kr. 

 

Graf 21: Rekstrartölur sjúkraflutninga 2020-2023. 
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Graf 22: Fjöldi útkalla sjúkrabíls og slökkviliðs 2019- 2022 (1. október). 

Slökkvitækjaþjónusta 

Slökkvilið fer yfir öll slökkvitæki í eigu bæjarins, sem er aukin þjónusta. Áfram verða seld slökkvitæki og 

annar eldvarnarbúnaður hjá slökkviliðinu. 

Helsti kostnaður: 

• Ný borðtölva og prentari: 500 þ.kr.  

• Sérhæfð verkfæri: 155 þ.kr. 

 

Graf 23: Rekstrartölur slökkvitækjaþjónustu 2020-2023. 
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Almannavarnir og náttúruhamfarir 

Ný aðstaða Almannavarna og Aðgerðastjórnar verður að veruleika á nýju ári. Hún verður sett upp í 

Guðmundarbúð og hefur samningur við björgunarsveit verið undirritaður.  

Öryggisþjónusta er áfram rekin af slökkviliði vegna vöktunar á brunaviðvörunarkerfum, bæði fyrir 

stofnanir bæjarins og fyrirtæki út í bæ. Vöktuðum kerfum er að fjölga. 

Gert er ráð fyrir innkaupum á sýnileika- og aðgerðavestum fyrir 120 þ.kr. 

Framlög til björgunarsveita hækka í 2,445 m.kr. 
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HAFNARSJÓÐUR 

SKEMMTIFERÐASKIP 

Árið 2022 komu 118 skemmtiferðaskip til Ísafjarðar með um 86.000 farþega. Heildartekjur hafnarsjóðs 

vegna þessara skipa nam um 200,0 m.kr. Það er ljóst að ferðir skemmtiferðaskipa hafa farið rösklega 

af stað og náð sama fjölda og 2019, sem var síðasta heila ár fyrir Covid-19 faraldurinn. Árið 2023 er 

stefnt að því að taka nýjan hluta Sundabakka í notkun. Stefnt er að því að sett verði svo kölluð þrifalögn 

af olíumöl næst kantinum og þekja verði síðan steypt haustið 2023. Telst þá verkinu lokið að fullu. 

Gera má ráð fyrir um 200 skemmtiferðaskipakomum 2023, með 140.000 farþega og áætlun um að 

heildartekjur geti numið um 300,0 m.kr. Bókunarstaða vegna komu skemmtiferðaskipa er góð fram í 

tímann en nú er verið að bóka 2024 til 2026 og virðist enn vera vöxtur. Allar framkvæmdir við 

hafnarsvæðið miðast við þetta, t.a.m. með byggingu þjónustuhúss. Lögð verða drög að því að minni og 

meðalstór skip geti tengst rafmagni á Sundahafnasvæðinu. Skemmtiferðaskipavertíðin er að lengjast í 

báðar áttir, skip eru að byrja að bóka komur í mars og fram í enda október. 

Nýr hafnarstjóri mun taka við keflinu í upphafi árs 2023. Til styrkingar hafnarskrifstofanna hefur verið 

ákveðið að upplýsingamiðstöðin verði lög niður í núverandi mynd, en forstöðumaður hennar muni koma 

til starfa sem deildarstjóri upplýsingamála hafnarinnar. Starf deildarstjóra mun snúa að upplýsinga-

miðlun til ferðamanna, á svipaðan hátt og verið hefur, þó með nokkuð meiri áherslu á rafræna miðla, 

auk þess sem deildarstjóri mun taka þátt í kynningarmálum fyrir höfnina sjálfa með hafnarstjóra, s.s. 

með því að sækja ráðstefnur og eiga í samskiptum við skipafyrirtæki og aðra viðskiptavini, auk útgáfu 

reikninga til viðskiptavina. 

Yfir háferðamannatímann mun deildarstjóri sjá um starfsmannahald sumarstarfsmanna sem munu 

sinna upplýsingagjöf til ferðamanna, svipað og verið hefur, bæði á höfninni og í Neðstakaupstað. Gert 

er ráð fyrir tveimur starfsmönnum, auk hlutastarfsmanns í kirkjunni. 

Vonast er til að nýr dráttarbátur komist á samgönguáætlun Vegagerðarinnar á næsta ári en það verður 

Ísafjarðarhöfn nauðsynlegt að eignast öflugan dráttarbát þegar tekið verður á móti tveimur stórum 

skipum við Sundabakka svo að segja daglega yfir háannatímann. 
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Graf 24: Komur skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar 2017-2023. 

SJÁVARAFLI OG AFURÐAVERÐ 

Gert er ráð fyrir að minni sjávarafla verði landað í höfnum Ísafjarðarbæjar 2023 þar sem Hafrannsóknar-

stofnun hefur gefið út að þorskveiðiheimildir verði skornar niður um 6% en 13% samdráttur var á milli 

áranna 2021 og 2022. Stór útgerðarfyrirtæki á svæðinu hafa ákveðið að fækka skipum sínum, meðal 

annars vegna samdráttar í aflaheimildum. Þó er fyrirhugað að kvóti og aflaheimildir fyrirtækjanna færist 

á önnur skip á svæðinu og því má gera ráð fyrir að aflagjöld haldist svipuð á milli ára. 

Fiskverð hefur haldist hátt og stöðugt árið 2022 og eru engin ummerki á mörkuðum um að það breytist. 

Þó er ávallt óvissa með gengi íslensku krónunnar í því efnahagsástandi sem ríkir nú og mun sennilega 

vara fram eftir ári 2023. 

 

Graf 25: Tekjur hafnarsjóðs 2019-2023. 
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Minna hefur verið um landanir aðkomuskipa en oft áður og er erfitt að geta sér til hver þróunin verður 

en þar spilar tíðarfar og flutningskostnaður inn í. Tíðarfar hefur verið með besta móti á fiskveiðiárinu 

2022.  

Tekjur vegna útgerðar smábáta á öllum starfsstöðvum hafnarinnar hafa verið nokkuð stöðugar. 

Smábátaútgerð yfir sumarmánuðina hefur verið í hægum vexti en gera má ráð fyrir að afli verði minni 

2023 vegna óvissu um úthlutun heimilda á svokölluð veiðihólf í strandveiðum. Mikil aukning strandveiði-

báta hefur orðið á Suðureyri og er orðið mjög aðkallandi að auka þar við flotbryggju viðlegu og hefur 

verið sótt um það inn á samgönguáætlun 2023. 

 

Graf 26: Tekjur, gjöld og rekstrarafgangur hafnarsjóðs 2019-2023. 

FRAMKVÆMDIR VIÐ HAFNIR ÍSAFJARÐARBÆJAR 

13. júní 2021 var undirritaður samningur við Borgarverk ehf. um hafnargerð á Suðurtanga og er þeirra 

verkþætti að ljúka í október 2022. Samið var við Sjótækni ehf. um að setja upp fendera á nýja kantinn 

og er það verk nú hafið og mun ljúka snemma á nýju ári. Ákveðið var að í suðurenda nýja viðlegu-

kantsins yrði gerð dokk til að hægt verði að taka á land smábáta til viðgerða og er það aukakostnaður 

upp á um það bil 70,0 m.kr. sem er án ríkisframlags. Vélsmiðjan Þrymur hafði uppi áform um að kaupa 

lyftibúnað til að landsetja báta sem teknir yrðu upp í dokkinni sem vonandi gengur eftir. Dýpkun við 

nýjan Sundabakka var boðin út í byrjun árs og samið var við Björgun ehf. Átti verkið að vinnast frá maí 

til október 2022 en hefur dregist óþægilega mikið, fyrst vegna skráningarmála á nýju dýpkunarskipi sem 

fyrirtækið keypti frá Spáni en síðar vegna þess að skipið hefur verið fast við vinnu í Landeyjahöfn. Nú 

liggur fyrir að dýpkun muni vinnast öðru hvoru megin við áramótin 2022-2023 og ætti að vera lokið áður 

en nýr Sundabakki verður tekinn í notkun, á vormánuðum 2023. 

Áætlað er að endurnýja löndunarkrana á Suðureyri en krani sem var á nýja kantinum var tekinn niður 

og gerður upp og settur niður á Þingeyri. Einnig er bílavoginn á Ísafirði komin til ára sinna og hefur hún 

síðustu misseri verið að bila án sýnilegrar ástæðu. Upprunalegur búnaður er frá árinu 1993 og erfitt er 

að fá varahluti. Því er stefnt að því að endurnýja kraftnema og pall á næsta ári en tölvubúnaður var 

endurnýjaður fyrir nokkrum árum og mun nýtast við nýja vog.  
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Samkvæmt samgönguáætlun er komið að því að hefja endurbyggingu á innri hafnarmannvirkjum á 

Þingeyri og fyrsti hluti þess verks hefst 2023 og er styrkt af Hafnabótasjóði um 75%. Lengi hefur staðið 

til að malbika norðurhluta gámaplans en syðri hlutinn var malbikaður 2018 og stefnt að ljúka því 2023. 

Árið 2021 fékk hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar verkfræðistofuna Verkís til að vinna fyrir sig tillögur vegna 

endurskipulagningar á Sundahafnasvæði í tengslum við uppbyggingu þar og stefnt er að því að byrja á 

að hluta það verkefni niður og velja einhvern af þeim valkostum sem þar koma fram. 

Gert er ráð fyrir að hönnuð verði þjónustubygging á gamla olíumúlanum á Ísafirði þar sem verður afdrep 

fyrir skútusiglingar. Þar munu áhafnir aðkomuskútubáta geta baðað sig og þvegið og mun þjónustan 

verða tengd hafnargjöldum. Reynslan hefur sýnt að mikil þörf er á þessari þjónustu. 

Gert er ráð fyrir að hefjast handa við að endurnýja aðstöðu vigtarmanna á harðviðarbryggjunni á Ísafirði 

sem og á Flateyri og væri hugsanlegt að mætti byggja eins hús úr einingum á báðum stöðum. Aðstöðu 

á þessum tveimur starfsstöðum er mjög ábótavant. 

Sett verður upp ný girðing og eftirlitsmyndavélakerfi á nýja Sundabakka fyrir vorið 2023 til þess að 

uppfylla þær kröfur sem gerðar eru vegna móttöku skemmtiferðaskipa og annara kaupskipa sem hingað 

koma. Einnig verður byrjað á hönnun og skipulagningu á móttökuhúsi (Terminal) fyrir farþega og 

þjónustuaðila skemmtiferðaskipa.  

VIÐHALD HAFNARSJÓÐS 

Viðhald hafnarsjóðs 2023       

Verkefni Skýring 
Áætlaður 

kostnaður 
á deild 

Tilfallandi 
viðhald 

Sér- 
verkefni 

Rafmagn, vatn til 
endursölu 

  2.100.000     

Flateyri Tilfallandi viðhald    100.000   

Ísafjörður Tilfallandi viðhald    1.800.000   

Suðureyri Tilfallandi viðhald    100.000   

Þingeyri Tilfallandi viðhald    100.000   

Hafnarmannvirki og -lýsing   10.180.000     

Flateyri Tilfallandi viðhald    2.000.000   

Ísafjörður Tilfallandi viðhald    4.180.000   

Suðureyri Tilfallandi viðhald    2.000.000   

Þingeyri Tilfallandi viðhald    2.000.000   

Leiðamerki   300.000     

Flateyri Tilfallandi viðhald    0   

Ísafjörður Tilfallandi viðhald    150.000   

Suðureyri Tilfallandi viðhald    150.000   

Þingeyri Tilfallandi viðhald    0   

Hafnavernd og 
mengunarvarnir 

  840.000     

Flateyri Myndavélakerfi    50.000   
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Ísafjörður Myndavélakerfi/mengunarvarnir/landamæraskúr    690.000   

Suðureyri Myndavélakerfi    50.000   

Þingeyri Myndavélakerfi    50.000   

Hafnsögubátur   3.900.000     

ÍS642 Hafnsögubátur Sturla Halldórsson, slippur    400.000 3.500.000 

Hafnarhús   2.200.000     

Ísafjörður Hafnarhús Suðurgata 8    2.200.000   

Hafnarvogir   1.450.000     

Flateyri Tilfallandi viðhald    250.000   

Ísafjörður Tilfallandi viðhald    700.000   

Suðureyri Tilfallandi viðhald    250.000   

Þingeyri Tilfallandi viðhald    250.000   

Bifreiðar og vélar   1.300.000     

DRS43 Toyota Rav4 árg. 2017 keyptur 2018 HÖFN    162.500   

IBD83 VW Caddy HÖFN IS    162.500   

JF0492 Bobcat skotb.lyftari '06 keyptur 2014 HÖFN    162.500   

JF0897 Merlo lyftari árg. 2012, keyptur 2019 HÖFN    162.500   

NE673 Toyota Hilux árg. '97 HÖFN    162.500   

PND45 Toyota Hilux, árg. 2012 keyptur 2015 HÖFN    162.500   

UKY58 Nissan Visia 2017 HÖFN    162.500   

YHD01 Ford Transit 350 2021 HÖFN    162.500   

Hafnarskrifstofur   20.000     

  Tilfallandi viðhald áhalda    20.000   

    22.290.000 18.790.000 3.500.000 

Tafla 15: Viðhald hafnarsjóðs 2023.  
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BYGGÐASAFN VESTFJARÐA 

Rekstraraðilar Byggðasafns Vestfjarða eru Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkur-

hreppur og skiptist rekstrarhlutdeild þeirra eftir íbúafjölda. Gert er ráð fyrir að rekstrarframlag sveitar-

félaga hækki á milli ára. Gestir safnsins (Smiðjan ekki meðtalin) það sem af er árinu 2022 er 11.200 en 

árið 2020 voru þeir 5.196. Eins og sést á meðfylgjandi súluriti eru gestirnir fyrst og fremst af skemmti-

ferðaskipum allt til ársins 2020 en hlutföllin eru aftur að breytast.  

Starfsemi safnsins verður með nokkuð hefðbundnu sniði árið 2023. Stefnt er á að opnunartími verði frá 

miðjum maí til loka september. Opið verður frá kl. 10-17 alla daga vikunnar fram að 15. september en 

eftir það styttist opnunartíminn út september og eftir það opnað eftir beiðnum. Stefnt er á að hafa opið 

um páska, Veturnætur og jól og safnið verður áfram með móttöku skólahópa af öllum skólastigum. Gert 

er ráð fyrir fjölgun gesta frá yfirstandandi ári og því áætlað að innkoma vegna aðgangseyris hækki. 

Unnið er áfram í að auka úrval söluvarnings m.a. sem tengist safninu. Áætlað er að aukning verði í 

innkaupum og þá sölu.  

Sótt verður um styrki í ýmis verkefni sem lúta að lifandi safni, breytingu á sýningum sem og verkefnum 

á sviði faglegs safnastarfs s.s. skráningu og forvörslu. Þá verður unnið áfram í að tryggja reglulega 

opnun Smiðjunnar á Þingeyri en ekki tókst að manna þar stöðu yfirsetufólks í sumar.  

Þeir bátar safnsins sem eru sjóhæfir verða sjósettir í vor og er gert ráð fyrir þeim kostnaði í áætlun. 

Einnig er gert ráð fyrir viðhaldi á þeim bátum og haldið áfram að leita styrkja í þá báta sem ekki eru 

sjóhæfir. Við vonumst til að í þann flota sem sjósettur verður bætist Eljan ÍS en í hana fékkst styrkur úr 

fornminjasjóði. Á árinu 2023 verður unnið í að meta báta safnsins til að fá raunsanna mynd af ástandinu 

og þeim kostnaði sem leggja þarf í.  

Gætt verður aðhalds í rekstri safnsins eins og kostur er án þess að skerða þjónustu við gesti þess og 

íbúa á svæðinu. 

 

Graf 27: Gestir Byggðasafns Vestfjarða eftir flokkum 2018-2022. 
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FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD 

Fjármagnstekjur 

Árið 2023 eru fjármagnstekjur áætlaðar 93,9 m.kr. Reiknaðar verðbótatekjur af langtímakröfu Eyrar 

hjúkrunarheimilis á ríkissjóð eru 54,0 m.kr. á árinu 2023. Einnig eru reiknaðar vaxta- og verðbótatekjur 

af innri lánum Aðalsjóðs 64,4 m.kr. Við útreikninginn er miðað við 2,53% innri vexti. Þá er reiknað með 

að verðbólga verði 6%. Varðandi aðrar vaxtatekjur er reiknað með að vanskil viðskiptavina verði sam-

bærileg og fyrri ár og gert er ráð fyrir sambærilegum vaxtatekjum af innistæðum. 

Tekjur af eignarhlutum 

Ekki er gert ráð fyrir arði af eign bæjarins í Lánasjóði sveitarfélaga. 

Vaxta- og verðbótagjöld 

Við útreikning vaxta- og verðbótagjalda er reiknað með að verðbólga verði 6%.  

SAMREKSTRAREININGAR 

Samkvæmt breytingu sem gerð var á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og árs-

reikninga sveitarfélaga þurfa sveitarfélögin nú að meðhöndla byggðasamlög og önnur samstarfs-

verkefni sem veruleg áhrif geta haft í reikningsskilum sveitarfélaga á sama hátt og aðrar B-hluta 

stofnanir.  

Á þetta við um: Fjórðungssamband Vestfjarða, BsVest, Náttúrustofu Vestfjarða og Heilbrigðiseftirlit 

Vestfjarða. 

Áætlanir þessara eininga fyrir árin 2023-2026 um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi liggur ekki fyrir og 

því hafa áhrif þeirra ekki verið tekin með í fjárhagsáætlun bæjarins. Gerður verður viðauki við áætlun 

2023 um leið og áætlanir þessara rekstrareininga liggja fyrir. 
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FJÁRFESTINGAR 2023-2027 

Fjárfestingar árið 2023 

Á árinu 2023 er áætlað að fjárfestingar Ísafjarðarbæjar nemi 1.100,0 m.kr., áætlaður beinn kostnaður 

sveitarfélagsins er 655,0 m.kr. 

Verkefni Áætlaður kostnaður Endurgreiðslur Fjárfesting  

Fjárfestingar A-hluta 

Eignasjóður 

Íþróttamannvirki 95.000 0 95.000 

Skólahúsnæði 22.000 0 22.000 

Annað húsnæði 55.000 0 55.000 

Gatnakerfi 61.600 -600 61.000 

Opin svæði 34.000 0 34.000 

Eignasjóður samtals 267.600 -600 267.000 

 

Þjónustumiðstöð 13.230 -230 13.000 

Samtals fjárfestingar A-hluta 280.830 -830 280.000 

 

Fjárfestingar B-hluta 

Hafnarsjóður 525.000 -285.000 240.000 

Vatnsveita 75.000 -16.000 59.000 

Þjónustuíbúðir 12.000 0 12.000 

Fráveita 66.429 -19.929 46.500 

Eyri  2.500  2.500 

Funi 15.000  15.000 

Samtals fjárfestingar B-hluta 695.929 -320.929 375.000 

 

Samtals fjárfestingar A- og B-hluta 976.759 -321.759 655.000 

Áætluð sala Bókfært verð Söluhagnaður Uppgreidd lán 

Fasteignir Ísafjarðarbæjar  31.300 100.000 86.600 

Tafla 16: Áætlaðar fjárfestingar árið 2023 í þ.kr. 

Fjárfestingaráætlun 2023-2027 

Fjárfestingar næstu fjögurra ára eru áætlaðar alls 2.960,0 m.kr. ef horft er til fjárhagsáætlunar næsta 

árs og næstu þriggja þar á eftir. Fimm ára áætlun gerir ráð fyrir fjárfestingum fyrir alls 3.735,0 m.kr. 

Fjárfestingaráætlun 2023 2024 2025 2026 2027 

Fjárfestingar A hluti 

Eignasjóður 267.000 267.700 374.276 363.500 362.600 

Þjónustumiðstöð 13.000 22.300 25.724 36.500 37.400 

Samtals fjárfesting A hluti 280.000 290.000 400.000 400.000 400.000 

Fjárfestingar B hluti 

Hafnarsjóður 240.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
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Fráveita 46.500 70.000 60.000 50.000 50.000 

Vatnsveita 59.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Eyri 2.500 95.000 15.000 0 0 

Þjónustuíbúðir 12.000 0 0 0 0 

Funi 15.000 0 0 0 0 

Byggðasafn Vestfjarða 0 0 0 25.000 25.000 

Samtals fjárfesting B hluti 375.000 465.000 375.000 375.000 375.000 

Samtals fjárfesting A+B 655.000 755.000 755.000 755.000 755.000 

Áætluð sala B hluti 

Fasteignir Ísafjarðarbæjar  36.931 40.000 40.000 40.000 0 

Tafla 17: Áætlaðar fjárfestingar 2023-2027 í þ.kr. 

STÖÐUGILDI 

Í áætlun 2023 er gert ráð fyrir að stöðugildi hjá Ísafjarðarbæ verði 338,8 og lækkar um 3,3 stöðugildi frá 

áætlun 2022 með viðaukum. Á fræðslusviði fjölgar um 1,3 stöðugildi. Undir skipulags- og byggingar-

málum fjölgar um eitt stöðugildi. Í hafnarsjóði fjölgar um 4,0 stöðugildi. 

 2019 2020 2021 2022_mv 2023_áæ 

02 Velferðarsvið 59,4 61,5 58,7 66,7 64,9 

04 Fræðslusvið 142,7 158,1 154,9 163,6 164,9 

05 Menningarmál 8,3 8,5 9,3 8,8 8,2 

06 Æskulýðs- og íþróttamál 28,2 30,8 31,6 31,6 28,1 

07 Brunamál og almannavarnir 14,8 16,4 13,8 13,5 12,6 

09 Skipulags- og byggingarmál 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 

11 Umhverfismál 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

13 Atvinnumál 1,8 1,8 2,6 2,9 0,5 

21 Sameiginlegur kostnaður 15,8 16,3 17,9 19 16,4 

31 Eignasjóður 0,9 0,7 1,0 0,0 0,0 

33 Þjónustumiðstöð 13,3 13,5 13,0 9,6 9,5 

41 Hafnarsjóður 18,8 16,8 15,3 19,0 23,0 

53 Þjónustuíbúðir 2,0 2,1 0,0 0,0 0,0 

57 Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 

58 Byggðasafn Vestfjarða 1,4 2,8 2,7 3,6 3,4 

 312,3 334,7 326,1 342,3 338,8 

Tafla 18: Fjöldi stöðugilda hjá Ísafjarðarbæ 2019-2023.  
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ÁÆTLUN STYRKJA OG FRAMLAGA 2023 

Í áætlun 2023 er gert ráð fyrir 345,0 m.kr. í styrki og annað og 30,6 m.kr. í framlög til B-hluta. Lækkun 

á milli ára er því um 36,0 m.kr. og má sjá sundurliðun í töflu 19. 

Deild Nafn Áætlun 2022 Áætlun 2023 

9711 LÖGBUNDIN FRAMLÖG - STYRKIR OG FRAMLÖG SKV. LÖGUM 

02310 Umdæmisráð barnavernd 0 1.500.000 

02590 Útgj.framl.v. Bjargs 700.000 700.000 

02590 Útgj.framl.v. Reykjadals 370.000 370.000 

02590 Útgj.framl.v. Tölvumiðstöðvar fatlaðra 130.000 130.000 

02740 Orlofssjóður húsmæðra 420.000 420.000 

04200 Útgj.framl. v. Námsgagnasjóðs 650.000 650.000 

04200 Útgj.framl.v. Endurmenntunarsjóðs grunnskóla 550.000 550.000 

04520 Umferðarskólinn 150.000 110.000 

03221 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 22.300.000 22.300.000 

21710 Fjórðungssamband Vestfirðinga 9.340.310 9.957.000 

    34.610.310 37.375.000 

9911 LANGTÍMAFRAMLÖG - STYRKIR OG FRAMLÖG MEÐ SAMNING 5 ÁR EÐA LENGUR 

04810 Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar 23.779.000 24.179.000 

05550 Leikhús 1.750.000 2.000.000 

06820 HSV (Nýtt 2023) 84.062.801 84.062.801 

11890 Ýmsir styrkir (Náttúrustofa Vestfjarða) 3.100.000 6.207.000 

13800 Styrkir, framlög (Fjórðungssamband Vestfirðinga) 3.840.365 4.056.534 

    116.532.165 120.505.335 

9921 ÖNNUR FRAMLÖG - STYRKIR OG FRAMLÖG 2-5 ÁR 

02490 Félag eldri borgara, leiga, styrkur 3.929.850 0 

02890 Ýmsir styrkir, Vesturafl 7.937.962 10.331.067 

02890 Ýmsir styrkir, Fjölsmiðja 1.808.327 0 

04510 Tónlistarskóli Ísafjarðar, samningur v. fasteignagjalda 2.092.200 2.500.000 

04530 Lýðskólinn á Flateyri 6.000.000 2.000.000 

05890 Ýmsir styrkir (Fjórðungssamband Vestfirðinga) 5.299.945 5.216.000 

05890 Ýmsir styrkir v. fasteignagjalda VerkVest 800.000 800.000 

05890 Ýmsir styrkir 700.000 6.450.000 

06530 Líkamsræktarstöð IS 5.020.000 5.040.000 
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06650 Skíðasvæði 886.000 967.000 

06820 HSV, samstarfssamningur 34.900.000 38.900.000 

06890 Æskulýðs- og íþróttamál, aðrir styrkir 3.333.000 2.659.517 

06890 Aðrir styrkir, samninga fasteignagjöld félagasamtök 928.000 740.483 

07410 Almannavarnir v. samninga fasteignagjöld Björgunarsveitir 2.000.000 2.445.000 

13090 Atvinnumál, almenn 100.000 0 

21790 Annað samstarf sveitarfélaga, stafrænt Ísland 2.500.000 2.700.000 

21810 Ýmsir styrkir og framlög v. fasteignagjalda félagasamtaka 400.000 0 

21810 Ýmsir styrkir og framlög (stjórnmálaflokkar) 1.100.000 800.000 

41710 Hafnarskrifstofur, björgunarbátasjóður 2.500.000 0 

41710 Hafnarskrifstofur, hafnargjöld björgunarbátur 1.500.000 1.200.000 

    83.035.284 82.749.067 

9951 STYRKIR NEFNDA - STYRKIR OG FRAMLÖG 

02890 Velferðarsvið, ýmsir styrkir 1.250.001 1.000.000 

04530 Lýðskólinn á Flateyri 6.917.927 4.000.000 

05540 Bæjarlistamaður 250.000 250.000 

05720 Aðrar hátíðir 1.500.000 100.000 

05890 Ýmsir styrkir, menningarstyrkir 2.000.000 2.500.000 

05890 Ýmsir styrkir, Tungumálatöfrar 400.000 0 

05890 Ýmsir styrkir v. fasteignagjalda 1.000.000 800.000 

06820 Héraðssamband Vestfirðinga íbúðir 8.183.000 8.888.949 

06870 Önnur íþróttafélög, uppbyggingasamningar 4.666.000 12.000.000 

06890 Aðrir styrkir v. fasteignagjalda 260.000 390.000 

06890 Aðrir styrkir, afreksíþróttabraut 1.000.000 1.000.000 

06890 Aðrir styrkir, íþróttamaður ársins 150.000 150.000 

06890 Aksturstyrkur 600.000 600.000 

11890 Ýmsir styrkir, Fjórðungssamband Vestfirðinga 2.200.000 2.700.000 

21030 Ýmsar nefndir, Hverfisráð 30.000 0 

21810 Ýmsir styrkir og framlög ýmislegt 3.755.000 1.055.000 

    41.661.928 39.551.949 

9952 STYRKTARLÍNUR 

21810 Ýmsir styrkir og framlög 50.000 50.000 

05890 Ýmsir styrkir 100.000 1.000.000 

    150.000 1.050.000 
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ANNAÐ 

02110 Fjárhagsaðstoð 20.857.201 25.790.001 

02120 Móttaka flóttamanna 0 690.000 

02150 Stuðningsþjónusta 4.900.000 3.955.599 

02180 Húsaleigubætur 4.400.000 4.664.000 

02190 Fasteignagjöld aldraðra og öryrkja 13.800.000 16.070.000 

02310 Barnavernd 87.754.444 23.483.445 

02510 Málefni fatlaðra, sameiginlegt 7.626.511 8.665.881 

02550 Stoðþjónusta 57.900.000 46.757.213 

02610 Áfengis- og vímuefnavarnir 540.000 540.000 

04100 Leikskólar, sameiginlegt 5.200.000 5.650.000 

    202.978.156 136.266.139 

  

   

Styrkir samtals skv. sundurliðun 478.967.843 417.997.490 

Tafla 19: Áætlaðir styrkir og annað 2023. 
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