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Frá orðum til athafna 
Borgarstjóri kynnir frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2008  
 
 
Einn milljarður í uppbyggingu opinna svæða og útivistaraðstöðu í öllum hverfum borgarinnar 
í samvinnu við stórefld hverfaráð og íbúa hverfanna, markvissar aðgerðir í húsnæðismálum, 
áframhaldandi áhersla á mannauð og framsækna starfsmannastefnu eru meðal helstu 
áhersluatriða í frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2008, sem 
borgarstjóri lagði fram í borgarstjórn í dag.  
 
Jafnframt er gert ráð fyrir endurgerð Lækjartorgs og Ingólfstorgs og flutningi gamalla húsa á 
staði í miðborginni þar sem þau munu sóma sér vel. Borgarstjóri segir að frumvarpið hafi skýr 
félagshyggjumarkmið að leiðarljósi, sem endurspeglist í mikilli áherslu á þjónustu við börn og 
eldri borgara.  
 
Að sögn borgarstjóra hvílir rekstur Reykjavíkurborgar á traustum grunni, enda sé það ekkert 
launungarmál að fjármálastjórn borgarinnar hafi einkennst af ábyrgð, framsýni og festu um 
árabil. Fjárhagsáætlunin sé raunsæ um þróun rekstrarútgjalda, en varfærin varðandi horfur um 
tekjuþróun og endurspegli þannig þá ábyrgu meðferð skattfjár sem borgaryfirvöldum beri að 
stunda. 
 
Jákvæð rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs 
 
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs gerir ráð fyrir tæpum tveggja milljarða króna hagnaði á árinu 
2008 eftir fjármagnsliði. Áætlað er að útsvarstekjur borgarinnar á næsta ári muni nema 
rúmum 42 milljörðum króna, en til samanburðar er reiknað með að útsvarstekjur á þessu ári 
verði 39,3 milljarðar króna. Tekjur af fasteignaskatti og lóðarleigu eru áætlaðar um 11,2 
milljarðar króna. Samantekið eru skatttekjur borgarinnar áætlaðar 50,7 milljarðar króna að 
frádreginni greiðslu í Jöfnunarsjóð. Samanlagðar skatttekjur og þjónustutekjur eru áætlaðar 
rétt tæpir 58 milljarðar á árinu 2008, sem er um 9% hækkun frá útkomuspá fyrir þetta ár. Þá 
koma að auki, inn í Aðalsjóð, tekjur vegna fjármagnsliða upp á tæpa 5.9 milljarða.  
 
Gert er ráð fyrir að útgjöld Aðalsjóðs hækki um 6,6 milljarða milli ára miðað við útkomuspá 
fyrir árið 2007 og verði tæpir 62 milljarðar fyrir fjármagnsliði. Sú hækkun skýrist að 
meginhluta til af breytingum á lífeyrisskuldbindingum, hækkaðri innri leigu, verðlagsþróun 
og launahækkunum, en einnig eiga þó sérstakar aðgerðir í starfsmannamálum, aðgerðir í 
húsnæðismálum og aukin hreinsun gatna og borgarlandsins sinn hlut í þessari 
útgjaldaaukningu. 
 
 



 
 
 
 
Ábyrgur  eignarekstur  
 
Í rekstri Eignasjóðs er gert ráð fyrir verulegum fjárfestingum í fasteignum og götum á árinu 
2008 eða alls að fjárhæð um 13,1 milljarðar. Tekjur vegna gatnagerðargjalda eru áætlaðar 5,7 
milljarðar, sem færast á móti fjárfestingum í götum. Tekjur vegna byggingaréttar eru áætlaðar 
9,8 milljarðar. Gert er ráð fyrir að heildartekjur Eignasjóðs verði 21,2 milljarðar, en það er 
16,5% hækkun frá yfirstandandi ári. Rekstrargjöld eru áætluð 8,6 milljarðar, þannig að gert er 
ráð fyrir rétt ríflega 10 milljarða króna hagnaði af rekstri Eignasjóðs eftir fjármagnsliði. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hagnaður  af rekstr i A-hluta og skuldir  greiddar niður  
 
Samanlagður hagnaður Aðalsjóðs og Eignasjóðs, eða A hluta í heild, er áætlaður um 12 
milljarðar krónur. Gert er ráð fyrir að handbært fé A-hluta í árslok næsta árs verði um 21 
milljarður og hafi þá vaxið um tæp 60% frá lokum þessa árs. Heildarskuldir A hluta aukast 
ekki hvað neinu nemur og er raunar gert ráð fyrir að Eignasjóður greiði niður skuldir um 
4,5%.  
 

 
 
 
Mikill vöxtur  eigna B hluta fyr ir tækja 
 
Heildartekjur A og B hluta, samstæðunnar allrar, eru áætlaðar 97,3 milljarðar. Rekstrargjöld 
samstæðunnar eru áætluð 81,8 milljarðar. Rekstrarniðurstaða eftir fjármagnsliði gerir ráð fyrir 
12 milljarða króna hagnaði. Vert er að veita vexti eigna sérstaka athygli en áætlað er að þær 
nemi 357 milljörðum í árslok árið 2008 og hafi þá aukist um 15,4% á milli ára. Breytingin 
skýrist fyrst og fremst af aukningu fastafjármuna í veitukerfum. Samhliða þessu aukast skuldir 
samstæðunnar um 36 milljarða á milli ára og eru áætlaðar um 187 milljarðar í árslok 2008. 
Eigið fé eykst jafnframt verulega eða um 12 milljarða. 
 
 
Stóreflt hver falýðræði og bætt umhver fi 
 
Um einum milljarði króna, eins og áður segir, verður varið í endurnýjun og lagningu nýrra 
hjóla- og göngustíga, gróðurreita, hverfatorga, leikvalla, sparkvalla og margvíslegrar 
útivistaraðstöðu. Að auki verður 250 milljónum króna varið til að byggja upp skólalóðir. Þetta 
verkefni verður undirbúið í samráði við unga sem aldna í öllum hverfum borgarinnar á fyrstu 
mánuðum næsta árs undir forystu stórefldra hverfisráða sem fá þannig áþreifanlegt verkefni til 
að forgangsraða framkvæmdum sem skipta miklu máli fyrir lífsgæðin í hverfunum. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aðgerðir  í húsnæðismálum 
 
Nýr meirihluti mun ráðast í sérstakar aðgerðir í húsnæðismálum og er því gert ráð fyrir 
óbreyttu álagningarhlutfalli fasteignaskatts. Með þeirri aðgerð fást 270 milljónir sem nýtast til 
þess að mæta brýnustu húsnæðisþörf þeirra sem höllum fæti standa, og er þá ekki bara átt við 
ungt fólk heldur fjölmarga hópa aðra, eins og eldri borgara. Auk þessa beina framlags leggur 
Reykjavíkurborg einnig til atlögu við vandann á húsnæðismarkaði með því að leggja til lóðir 
sem munu nýtast til uppbyggingar á leiguhúsnæði, til að mynda fyrir stúdenta en einnig fyrir 
aðra hópa sem þess þurfa. 
 

 
 
 
 
 
 


