FW: Jöfnunarsjóður sveitarfélaga - óvissa um tekjur á árinu 2020.
Til

:

Birgir Gunnarsson;Bryndís Ósk Jónsdóttir

Frá

:

Edda María Hagalín

Heiti

:

FW: Jöfnunarsjóður sveitarfélaga - óvissa um tekjur á árinu 2020.

Málsnúmer

:

2020040015

Málsaðili

:

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

Skráð dags

:

07.04.2020 15:45:05

Höfundur

:

Edda María Hagalín

Sæl, þetta eru heldur slæmar fréttir, ég var nú að vona að ríkissjóður myndi verja auknu fé í jöfnunarsjóð til að
halda tekjustreymi til sveitarfélaga stöðugu.
Kveðja
Edda María Hagalín, fjármálastjóri
450 8013 –emh@isafjordur.is

From: Guðni Geir Einarsson [mailto:gudni.g.einarsson@srn.is]
Sent: 7. apríl 2020 15:28
To: halldora.karadottir@reykjavik.is; ingolfura@kopavogur.is; gunnarlu@seltjarnarnes.is; ludvik@gardabaer.is;
rosas@hafnarfjordur.is; Petur@mos.is; oddviti@kjos.is; Regina.F.Gudmundsdottir@Reykjanesbaer.is;
jont@grindavik.is; magnus@sudurnesjabaer.is; asgeir@vogar.is; steinar.adolfsson@akranes.is;
skorradalur@skorradalur.is; hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is; eirikur@borgarbyggd.is;
sigurlaug@grundarfjordur.is; helgafellssveit341@gmail.com; thor@stykkisholmur.is;
eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is; kristinn@snb.is; dalir@dalir.is; jonpall@bolungarvik.is; Edda María Hagalín ;
sveitarstjori@reykholar.is; sveitarstjori@talknafjordur.is; vesturbyggd@vesturbyggd.is; sudavik@sudavik.is;
arneshreppur@arneshreppur.is; drangsnes@drangsnes.is; sveitarstjori@strandabyggd.is; margeir@skagafjordur.is;
hunathing@hunathing.is; blonduos@blonduos.is; skagastrond@skagastrond.is; skagabyggd@simnet.is;
hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is; akrahreppur@akrahreppur.is; dan@akureyri.is; drifa@nordurthing.is;
elias@fjallabyggd.is; gp@dalvikurbyggd.is; esveit@esveit.is; snorri@horgarsveit.is;
sveitarstjori@svalbardsstrond.is; sveitarstjori@grenivik.is; sveitarstjori@myv.is; skrifstofa@tjorneshreppur.is;
dagbjort@thingeyjarsveit.is; svalbardshreppur@svalbardshreppur.is; sveitarstjori@langanesbyggd.is; sfk@sfk.is;
snorri.styrkarsson@fjardabyggd.is; skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is; fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is;
borg@eldhorn.is; sveitarstjori@djupivogur.is; gudlaugur@egilsstadir.is; matthildur@hornafjordur.is;
sigurbergur@vestmannaeyjar.is; inga@arborg.is; sveitarstjori@vik.is; sveitarstjori@klaustur.is;
sveitarstjori@asahreppur.is; hvoltsvollur@hvolsvollur.is; ry@ry.is; jon@fludir.is; hk@hveragerdi.is;
gudni@olfus.is; sveitarstjori@gogg.is; kristofer@skeidgnup.is; asta@blaskogabyggd.is;
floahreppur@floahreppur.is
Subject: Jöfnunarsjóður sveitarfélaga - óvissa um tekjur á árinu 2020.
Komið þið sæl og blessuð.
Þar sem mikil óvissa ríkir um áætlaðar tekjur í Jöfnunarsjóðs á árinu 2020 verður að framkvæma nýja
greiðsluáætlun vegna framlaga ársins 2020. Ljóst er að tekjur sjóðsins muni lækka nokkuð í ár miðað við fyrri spár.
Þar sem erfitt er að spá fyrir um þróun skatttekna ríkissjóðs og útsvarstekna sveitarfélaga verður ekki unnt að gefa
út nýja greiðsluáætlun fyrir sjóðinn vegna ársins 2020 fyrr en að nokkrum vikum liðnum. Í kjölfarið verða framlög
ársins 2020 enduráætluð.
Ef einhverjar spurningar vakna er ykkur velkomið að hafa samand.

Kær kveðja,
Guðni Geir
898-0225
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