
 

 

Skýringar með fjárhagsáætlun SASS 2022 

13. október 2021 

 

1. Líkt og á yfirstandandi ári fellur starfsemi Sóknaráætlunar og Uppbyggingasjóðs Suðurlands undir 

starfsemi SASS, sem er í samræmi við breytingar sem gerðar voru á samningum við ríkið 2015 um 

framlög til atvinnu-, nýsköpunar- og menningarmála. Samningur gildir fyrir árin 2020 - 2024. Í 

stað þess að færa styrki Uppbyggingarsjóðs inn og út er sérstaklega haldið utan um þær færslur 

neðst í áætluninni í sérgreindu yfirliti fyrir Sóknaráætlun og Uppbyggingarsjóð.  
 

2. Gert er ráð fyrir að gjald á íbúa í árgjaldi til SASS verði kr. 2.100.- sem er hækkun um 3% frá 

yfirstandandi ári og miðað er við fjölda íbúa 1. janúar 2021 og þeim fjölgi um 500. Gjaldið er árið 

2021 kr. 2.037.- og var var árið 2020 kr. 2.037.-, 2019 kr. 1.974.-, 2018 kr. 1.880.- og 2017 kr. 

1.783.- 
 

3. Helsta breytingin á hefðbundnum kostnaðarliðum er hækkun launaliðarins vegna kjarasamninga 

og er miðað við umsamda hækkun þeirra árið 2022. Einnig er gert ráð fyrir 3% hækkun á öðrum 

kostnaðarliðum sem er sama og áætluð breyting á vísitölu neysluverðs milli áranna 2021 og 2022.  
 

4. Óvissu um framtíð ART verkefnisins var eytt með gerð þriggja ára samnings við 

félagsmálaráðuneytið í september 2021. Áætlunin gerir ráð fyrir 2,4 m.kr. tapi af rekstri ART 

verkefnisins árið 2022 og verður því mætt með lækkun á eigið fé verkefnisins. 
 

5. Miðað er við að framlag sveitarfélaganna til Sóknaráætlunar Suðurlands verði óbreytt á milli ára 

eða um 14,4 m.kr. en framlag ríkisins lækki vegna hagræðingarkröfu hjá ríkinu í um 97 m.kr. 
 

6. Breytingar frá fjárhagsáætlun fyrir árið 2022: 

 Tekjur: Árgjöld aðildarsveitarfélaga til SASS hækki um 3% frá fyrra ári. Önnur framlög eru að 

mestu óbreytt s.s. framlag Byggðastofnunar og framlag Jöfnunarsjóðs. 

 Gjöld: Almennt 3% hækkun á kostnaðarliðum og launaliðum skv. kjarasamningum. 

 Gert er ráð fyrir að verja 1,5 m.kr. í annan kostnað tengt ráðgjafaþjónustu og 1,2 m.kr. til 

kynningar- og markaðsmála. Tölvubúnaður verði að hluta endurnýjaður sem hefur í för með 

sér 1 m.kr. útgjöld, bílar verði seldir og þess í stað verði tveir bílar keyptir eða leigðir, áfram 

verði liður sem nefnist sérverkefni skv. ákvörðun stjórnar að fjárhæð 1,3 m.kr. og liður að 

fjárhæð 0,9 m.kr. til reksturs Ungmennaráðs Suðurlands. 

 Frágangi eldri skjala hjá samtökunum er lokið en taka þarf upp skjalavistunarkerfi. Gert er 

ráð fyrir þeim kostnaði í áætlun. 

 Gert er ráð fyrir að samið verði að nýju við samstarfsaðila en eldri samningar eru frá því í 

ársbyrjun 2016. Áætlaður samtals útgjaldaauki er að fjárhæð 5,3 m.kr. 
 

7. Nokkur óvissa er tengd afgreiðslu á fjárlögum ríkisins. 
 

8. Um rammafjárhagsáætlun er að ræða og stefnt er að því að heildarútgjöld verði ekki meiri en 

áætlunin gerir ráð fyrir þótt einstakir liðir geti hækkað umfram þá meðaltalshækkun sem tilgreind 

er hér að ofan. 


