
Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 5. desember 
 
 
Ráðuneytið er að vinna svör við þeim spurningum sem lúta að umsögn SFV og mun ráðuneytið koma þeim 
svörum á nefndina við fyrsta tækifæri. Í tengslum við þessa yfirferð vill ráðuneytið þó koma á framfæri 
upplýsingum til nefndarinnar varðandi fjármögnun á betri vinnutíma í vaktavinnu (BVV) hjá 
hjúkrunarheimilum sbr. umræðu og spurningar sem fram hafa komið á nefndarfundum og er hluti af umsögn 
SFV og spurningum nefndarinnar til FJR. 
  
Við aðra umræðu fjárlaga 2022 var veitt 1.200 m.kr. aukin fjárheimild vegna áætlaðs kostnaðar við BVV á 
hjúkrunarheimilum. Fjárheimildin var vistuð á málaflokki 34.10 Almennur varasjóður en í greinargerð 
tillögunnar sem fylgdi nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar segir: 
  
„Gerð er tillaga um 1,2 mia.kr. fjárveitingu vegna betri vinnutíma í vaktavinnu. Í vor var áætlað að kostnaður 
vegna betri vinnutíma í vaktavinnu hjá hjúkrunarheimilum á daggjöldum hjá Sjúkratryggingum Íslands yrði 
um 1,2 mia.kr. á ársgrundvelli, en gera átti frekari greiningu á kostnaðinum og breyta fyrri áætlun ef með 
þyrfti til samræmis við niðurstöður. Verkefnastjórn á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins hefur unnið 
með Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga að þessari greiningu og er 
þeirri vinnu ekki lokið. Því er í þessari tillögu miðað við fyrstu áætlun um aukin útgjöld vegna betri tíma í 
vaktavinnu þangað til niðurstaða liggur fyrir.“ 
  
Tillagan var ekki tímabundin og áréttað er að engin tillaga var gerð um niðurfellingu fjárheimildarinnar í 
fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2023. Á hinn bóginn hefur ekki fengist niðurstaða um kostnað verkefnisins sem 
rekja má til þess að SFV hefur ekki afhent Kjara- og mannauðssýslu ríkisins (KMR) fullnægjandi gögn. Þar til 
endanleg niðurstaða fæst í þessu mati verður fjárheimildin áfram vistuð á almennum varasjóð og millifærð á 
málaflokk 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými, þegar niðurstaðan liggja fyrir. 
Við þetta er síðan að bæta að heilbrigðisráðuneytið tók ákvörðun í byrjun árs 2022 að fella hækkunina vegna 
betri vinnutíma inn í nýtt daggjald sem tók gildi í byrjun árs 2022. Þá var gjaldið hækkað sem nemur 7,6%. 
Innifalið í þeirri hækkun var einnig hækkun vegna launa- og verðlagsbreytinga. Fjármagnið, þ.e. fyrrgreindar 
1.200 m.kr., sem gert var ráð fyrir í BVV og vistað er á almenna varasjóðnum er því komið inn í daggjaldið sem 
Sjúkratryggingar Íslands greiða til stofnana og hefur verið greitt að fullu allt þetta ár. Þessi hækkun 
daggjaldsins vegna BVV var gerð í góðri trú um að stofnanirnar myndu skila inn fullnægjandi gögnum um þær 
umbætur sem ráðist hefði verið í og gögnum um þann kostnað sem af breytingunum hlytist. 
Samandregið þá hefur frá og með fjárlögum yfirstandandi árs verið gert ráð fyrir 1,2 ma.kr. í fjárheimild vegna 
áætlaðs kostnaðar við BVV hjá hjúkrunarheimilum. Þá liggur enn fremur fyrir að hjúkrunarheimilin hafa fengið 
greiðslur allt þetta ár vegna verkefnisins í gegnum daggjaldagreiðslur frá Sjúkratryggingum Íslands. Það sem 
kann að vera að valda misskilningi í umræðunni er að fjárheimildin hefur ekki enn verið millifærð af 
málaflokki 34.10 Almennur varasjóður yfir á 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými og þar á lið 08-403 
Öldrunarstofnanir, daggjöld og er fjárhæðin þar með ekki sýnileg inn í fjárveitingu liðarins. Helgast það af 
framangreindum útskýringum að beðið er eftir viðeigandi gögnum og yfirferð á þeim áður en hægt er að 
millifæra fjárheimildina varanlega. 

 

 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 3. desember  

Við leituðum til tengiliðar í URN (Trausta Ágústs Hermannssonar). Þar og hér skortir sundurliðuð gögn til að 
reikna með nægilega nákvæmum hætti, að okkar mati, svar við spurningunni, þ.e. hver yrðu áhrifin á 
tekjuáætlunina af þessum breytingum á skilagjaldi og umsýslugjaldi. URN telur að leita þurfi til 
Endurvinnslunnar, Helga Lárussonar. Ég vildi heyra í þér fyrst, varðandi forsendurnar. Í upphaflegu erindi 
Endurvinnslunnar til URN (einnig í umsögn hennar um bandorminn) voru mismiklar lækkanir á 
umsýslugjaldinu í einstökum gjaldflokkum. Í spurningu nefndarinnar í morgun er talað um 0,5 kr. lækkun 
sem ég skil sem svo að sé yfir alla gjaldflokka. Eini munurinn á forsendum tillagna Endurvinnslunnar og 
spurningar þinnar í morgun, virðist vera þau tilvik þar sem einstakir gjaldflokkar umsýslugjalds lækka um 
meira en 0,5 kr./stk. 



Því vildi ég spyrja þig, áður en ég tala aftur við URN og þau eftir atvikum við Endurvinnsluna, hvort tilvikið 
nefndin sé að hugsa um: 
  

a. Hækkun skilagjalds á skilagjaldsskyldar umbúðir um 2 kr. – fer úr 18 í 20. Samhliða því lækki 
umsýsluþóknun um 50 aura. 

b. Hækkun skilagjalds á skilagjaldsskyldar umbúðir um 2 kr. – fer úr 18 í 20. Samhliða því lækki 
umsýsluþóknun um 50-70 aura eftir gjaldflokkum. (Þetta er sama tillaga og Endurvinnslan 
sendi URN í ágúst og mat á henni liggur því fyrir hjá URN.) 
 

 

 

 

 

Fjármála- og  

efnahagsráðuneytið 
 

M i n n i s b l a ð 

Viðtakandi:  Fjárlaganefnd Alþingis 

Sendandi: Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

Dagsetning: 2. desember 2022 

Málsnúmer: FJR22010089 

Bréfalykill: 3.1 

Jafnréttismat: Nei 

  

Efni: Langtímahagvöxtur og skammtímasveiflur í hagvexti 

Vísað er til fyrirspurnar fjárlaganefndar þann 10. nóvember sl. þar sem í lið 3 var óskað eftir minnisblað um 

kosti og galla þess að miða einkum við langtímahagsvaxtarþróun í fjármálaáætlun og fjárlögum og horfa 

framhjá skammtíma sveiflum í hagvexti. Meðfylgjandi er svar ráðuneytisins. 

 

3. Óskað er eftir stuttu minnisblað um kosti og galla þess að miða einkum við langtímahagvaxtarþróun 

í fjármálaáætlun og fjárlögum og horfa framhjá skammtíma sveiflum í hagvexti. 

Við stefnumótun í opinberum fjármálum, hvort sem er í fjármálaáætlun eða fjárlögum hvors árs, er nauðsynlegt 

að taka mið af bæði skammtímastöðu hagsveiflunnar og langtímahagvaxtarþróun. Innbyrðis vægi þessara þátta 

ræðst af ytri aðstæðum og til hversu langs tíma er litið. 

Við gerð fjárlaga og fjármálaáætlunar þarf að liggja fyrir áætlun um skatttekjur ríkissjóðs og tiltekna 

útgjaldaliði, svo sem atvinnuleysisbætur, sem grundvallast á spá um ýmsar efnahagsstærðir. Eðlilegt er að sú 

spá feli í sér besta mat á líklegri þróun. Það er í grundvallaratriðum háð stöðu hagsveiflunnar til skamms tíma. 

Á það við bæði um þá áætlanagerð sem liggur til grundvallar frumvarpi til fjárlaga, þar sem horft er til eins 

árs, og fjármálaáætlun, þar sem horft er til fimm ára þótt eðli málsins samkvæmt ríki meiri óvissa um stöðu 

hagsveiflunnar til svo langs tíma litið. 

Mat á stöðu hagsveiflunnar er einnig nauðsynlegt til þess að leggja mat á hvort ástæða sé til eftirspurnar 

hvetjandi eða -letjandi aðgerða til að stuðla að efnahagslegum stöðugleika. Svo dæmi sé tekið lá fyrir árið 2020 

að hagkerfið væri í djúpri en tímabundinni efnahagslægð vegna kórónuveirufaraldursins. Óhjákvæmilegt var 

að taka tillit til þess við stefnumótun í opinberum fjármálum á þeim tíma. Því voru ákvarðanir teknar um 

umfangsmiklar stuðningsaðgerðir við heimili og fyrirtæki sem leiddu til tímabundið mikils halla á rekstri 

ríkissjóðs. Sá halli var réttlætanlegur með hliðsjón af stöðu hagsveiflunnar jafnvel þótt svo mikill halli sé ekki 

sjálfbær til langs tíma litið. 

Að sama skapi er nauðsynlegt að horfa einnig til langtímahagvaxtarþróunar við stefnumótun í opinberum 

fjármálum. Staða hagsveiflunnar er enda bæði háð sveiflum í hagvexti til skamms tíma og framleiðslugetu 



þjóðarbúsins en hún er helsti áhrifaþáttur hagvaxtar til langs tíma. Trúverðugleiki opinberra fjármála 

grundvallast á því að sú afkomu- og skuldaþróun til milli langs tíma sem er boðuð með fjármálastefnu og 

fjármálaáætlun – og útfærð í fjárlögum hvers árs – sé talin samrýmast sjálfbærni til langs tíma litið. Það ræðst 

í grundvallaratriðum af mati á langtímahagvaxtarhorfum. Þá geta opinber fjármál haft áhrif á hagvaxtarhorfur 

til langs ekki síður en skamms tíma, svo sem með ákvörðunum um opinbera fjárfestingu og uppbyggingu 

skattkerfis, opinberrar þjónustu og tilfærslukerfa. 

 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2. desember 

Ráðuneytið staðfestir þennan skilning nefndarinnar. Verðbólguspá yfirstandandi árs skv. uppfærðri 
þjóðhagsspá Hagstofu Íslands er 8,2% en var 7,5% í forsendum fjárlagafrumvarpsins. Þá hefur 
verðbólguspá næsta árs verið hækkuð úr 4,9% í 5,6%. Að teknu tilliti til framangreindra breytinga og 
miðað við sömu forsendur og lágu til grundvallar ákvörðun um hækkun bóta í frumvarpinu þá er gert ráð 
fyrir að bætur almannatrygginga hækki um 7,4% 1. janúar nk. í stað 6% skv. forsendum 

fjárlagafrumvarpsins. Kemur þessi hækkun til viðbótar 3% hækkun bóta almannatrygginga þann 1. júní 

sl. Rétt er að taka fram að fjárheimildir næsta árs vegna þessara hækkana eru auknar samanlagt um 
10,6% þar sem 3% hækkunin sl. sumar var ekki hluti af talnagrunni fjárlaga 2022. 

Til upprifjunar þá er hér meðfylgjandi greinargerðartextinn um bótahækkanirnar í fjárlagafrumvarpinu: 

„Í 69. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007, er kveðið á um að bætur almannatrygginga skuli 

breytast árlega og taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt 
vísitölu neysluverðs. Bætur almannatrygginga, þ.e. elli- og örorkulífeyris og bóta samkvæmt lögum um 
félagslega aðstoð, hækka í fjárlögum ársins 2023 um 6% til viðbótar við 3% hækkun frá því í júní sl. Í 
ljósi þess að ekki eru fleiri kjarasamningshækkanir fyrirliggjandi á yfirstandandi kjarasamningstímabili 
miðast hækkun bóta almannatrygginga við 4,9% verðbólguspá Hagstofunnar. Auk þess hefur ríkisstjórnin 
ákveðið að hækka að þessu sinni bætur almannatrygginga um 1,1% til viðbótar svo að heildarhækkun 
bóta almannatrygginga nemi 6%. Það 1,1% sem bæturnar hækka um umfram skilyrði laganna er 

tvíþætt. Annars vegar er gert ráð fyrir 0,5%. hækkun til samræmis við forsendu um 0,5% 
kaupmáttaraukningu á árinu 2023 í gildandandi fjármálaáætlun 2023–2027. Hins vegar er horft til þess 
að Hagstofan spáir 7,5% verðbólgu á árinu 2022. Í forsendum fjárlaga 2022 voru bætur 

almannatrygginga hækkaðar um 3,8% vegna ársins 2022. Auk þess voru bætur almannatrygginga 
hækkaðar um 3% í júní síðastliðnum í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar til að draga úr áhrifum 
verðbólgu á lífskjör viðkvæmustu hópa samfélagsins. Auk þess hefur ríkisstjórnin ákveðið að þessu sinni 

að leggja til að bætur almannatrygginga verði hækkaðar til viðbótar um sem nemur 0,6% til þess að 
hækkun ársins 2022 verði ekki minni en hækkun verðlags samkvæmt vísitölu neysluverðs.“  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menningar-  og 

viðskiptaráðuneyti 
 

M i n n i s b l a ð 
 

Viðtakandi: Fjárlaganefnd Sendandi:

 Guðrún Gunnarsdóttir 

Dagsetning: 01.12.2022 

Málsnúmer: MVF22120010 

Bréfalykill: 00.07.05 

 
Efni: Fyrirspurn frá fjárlaganefnd Alþingis um endurgreiðslur vegna bókaútgáfu 

 
Endurgreiðslur  vegna  bókaútgáfu á  íslensku hófst á  árinu  2019. Framlag  ársins 2019 var 

400 m.kr. sem  varð ekki fullnýtt þar  sem  um nýtt átak var að ræða en höfuðstóll ársins var 

felldur niður.  Á árunum 2020 og 2021 var heildarfjárveiting ársins nýtt nánast að fullu. 

Á  árinu   2022  er  framlag til endurgreiðslna  vegna   bókaútgáfu 384,8  m.kr.  Heildargjöld ársins 

eru  komin  í 385,4 m.kr., sem  búið  er að  greiða út, og er  því fjárveiting ársins orðin fullnýtt. Er 

þetta  fyrsta árið  sem  fjárveitingin klárast í september.  Samkvæmt heimild í reglugerð nr. 

393/2019 er því verið að fresta greiðslum fram á næsta ár, að öllu óbreyttu. 

 
 2019 2020 2021 2022 

Framlag 400.000.000 400.000.000 392.000.000 384.800.000 

Raungjöld 78.614.650 396.649.282 391.996.615 385.354.478 

Afgangur (halli) 321.385.350 3.350.718 3.385 -554.478 

Árslokastaða felld niður -321.385.350 -3.350.718 -3.385  
 

Ákveðinn ófyrirsjáanleiki er varðandi fjárhæð þeirra sem  sækja um endurgreiðslu á hverju ári, 

þar sem  endurgreiðslurnar fara  eftir þróun í bókaútgáfu hverju  sinni. 

Vilyrði fyrir endurgreiðslu sem  búið  er að samþykkja en ekki greiða út eru  að fjárhæð 47,7 m.kr. 

Umsóknir  um endurgreiðslu sem  eru  í vinnslu og verða  afgreiddar fyrir áramót en eru  ekki 

greiddar út er að fjárhæð 41,2 m.kr. 

Fjárþörfin  út árið  vegna  endurgreiðslnanna er  því  a.m.k.  89,4  m.kr.  miðað  við stöðuna í dag.  

Þá er ekki búið  að  taka tillit til þeirra umsókna sem  munu  berast það  sem  eftir er af árinu.  Gera 

má ráð fyrir álíka vexti í íslenskri bókaútgáfu í takt við áherslur stjórnvalda um að styrkja íslenska 

tungu. 
 

Í frumvarpi til fjáraukalaga 2022 var  sett inn  beiðni um  auknar fjárveitingar til að  mæta þeirri  

fjárþörf sem  lá fyrir á þeim  tíma. Hins vegar  náði  sú tillaga ekki ná fram  að ganga og mun  því ekki 

vera  inni  tillaga um aukningu til þessa fjárlagaliðar í væntanlegu frumvarpi til fjáraukalaga fyrir 

árið 2022. 

 
Óskað   er  eftir  því  að  fjárlaganefnd  komi  til móts  við  þessa miklu  grósku   í  íslenskri 

bókaútgáfu með  tillögu um  aukið  200 m.kr. aukið  fjármagn milli 2. og 3 umræðu fjárlaga 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 

Skrifstofa fjárlaga og rekstar 

18. nóvember 2022 

 

 

 

Svar 
 

félags- og vinnumarkaðsráðuneytis við beiðni fjárlaganefndar Alþingis um upplýsingar. 

 

 

Eftirfarandi eru svör félags- og vinnumarkaðsráðuneytis við beiðni frá fjárlaganefnd Alþingis um 

upplýsingar, dags. 29. september 2022.  

 

1. Óskar er eftir minnisblaði um stöðu og þróun samninga, m.a. hvort og með hvaða hætti sér farið með 

verðbótarþátt vegna þeirra.  

 

Greitt er vegna samninga við félagasamtök af nokkrum fjárlagaliðum félags- og vinnumarkaðsráðuneytis (svo 

nefndum safnliðum) og verður hér gerð grein fyrir þeim samningum sem og með hvaða hætti farið er með 

verðbótaþátt vegna þessara fjárlagaliða í frumvarpi ársins 2023. Hér verður ekki verður gerð grein fyrir 

einskiptis eða tilfallandi styrkjum eða samningum við félagasamtök innan fjárlagaársins.  

 

Fjárlagaviðfang 07-190-190 Ýmislegt  

Á þessu fjárlagaviðgangi er haldið utan um samninga við félagasamtök, auk þess sem heimildir eru millifærðar 

á stofnanir málaflokksins (32.40 (stjórnsýsla félagsmála)). Kostnaður vegna velferðarvaktar fellur hér undir 

og á umliðnum árum hefur kostnaður vegna aðgerðaráætlunar um ofbeldi fallið hér undir. Loks má geta þess 

að samningur við Neytendasamtökin vegna húsaleigu féll hér undir en hefur nú færst til innviðaráðuneytis. 

Áður var samningur um rekstur og húsnæði Bjargs, á Seltjarnarnesi færður hér undir, en hann hefur nú færst 

til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.  

 

Samningar til lengri tíma á liðnum eru eftirfarandi: 

✓ Hagstofa Íslands – samningur um félagsvísa, 12,4 m.kr. á ári (langtímasamningur). Fjárhæðin 

breytist í samræmi við almennar launa- og verðlagsforsendur fjárlaga. Framkvæmd greiðslunnar er 

með þeim hætti að Hagstofan sendir ráðuneytinu reikning fyrir samningsfjárhæðinni einu sinni á ári.  

✓ Bjarkahlið – samkomulag með gildistíma 2019-2022, samtals 60 m.kr. eða 15 m.kr. föst fjárhæð á 

ári.  

 

Auk ofangreindra samninga þá hefur ráðuneytið gert samning við Heimilisfrið til skamms tíma í hvert sinn 

og hefur greiðslan farið af þessum fjárlagalið. Samningsfjárhæðin er ákveðin í hvert sinn og er í samræmi við 

þjónustukaupin. 

 

Aðrir samningar/samkomulög við félagasamtök sem greiddir hafa verið af þessum lið hafa verið einskiptis 

og innan hvers fjárlagaárs.  

 

Fjárveiting liðarins 07-190-190 Ýmislegt er skv. frumvarpi til fjárlaga 2023 samtals 107,1 m.kr. Á liðinn 

koma verðbætur sem nema um 9% á önnur rekstrargjöld og tilfærslur. Þá kemur 2% hagræðingarkrafa á 

heildarfjárveitingu liðarins.   

 



Fjárlagaviðfang 07-190-198 Ýmis framlög félags- og vinnumarkaðsráðuneytis 

Tilgangur þessa fjárlagaviðfangs er tvíþættur. Annars vegar er þar að finna fjárheimildir til áherslumála 

ráðherra hverju sinni og hins vegar til greiðslu ættleiðingarstyrkja, sbr. lög þar um. Vinnumálastofnun sér um 

greiðslu ættleiðingarstyrkja, en ráðuneytið endurgreiðir þau útgjöld skv. reikningi. Styrkur til Jöfnunarsjóðs 

vegna Sólheima, sem greiddur var af þessum lið, hefur verið færður til innviðaráðuneytis. 

 

Engir fastir samningar eru færðir á liðinn.  

 

Tilfallandi samningar/samkomulög við félagasamtök sem greiddir hafa verið af þessum lið hafa verið 

einskiptis og innan hvers fjárlagaárs.  

 

Fjárveiting liðarins 07-190-198 Ýmis framlög félags- og vinnumarkaðsráðuneytis er skv. frumvarpi til 

fjárlaga 2023 samtals 204,2 m.kr., þar ef eru 130 m.kr. útgjaldasvigrúm sem ætlað er til nýs kerfis 

starfsendurhæfingar og greiðslna vegna skertrar starfsgetu. Án útgjaldasvigrúms er fjárveiting liðarins 

samtals 74,2 m.kr.  

 

Hvorki verðbætur né aðhald kemur á launaliðinn. Engar verðbætur koma á önnur gjöld, en um 9% á 

tilfærslur. Þá kemur 2% hagræðingarkrafa á önnur gjöld og tilfærslur.   

 

Fjárlagaviðfang 07-700-115 Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 

Heimild þessa fjárlagaviðgangs er ætlað að mæta kostnaði við framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks, 

sbr. 37. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og kostnað vegna notendastýrðrar 

persónulegrar aðstoðar (NPA samningar). 

 

Engar verðlagsbætur hafa verið færðar á þennan fjárlagalið í gegnum árin. Aðhaldskrafa skv. forsendum 

fjárlaga hverju sinni hefur hins vegar verið færð á liðinn og hefur henni verið deilt hlutfallslega út á verkefni 

liðarins. Í frumvarpi til fjárlaga ársins 2023 er lögð 2% aðhaldskrafa á heildafjárveitingu liðarins, en 

aðhaldskrafan nemur samtals 16,4 m.kr. í eftirfarandi yfirliti má sjá hvernig fjárveiting liðarins skiptist á 

einstök verkefni tímabilið 2019 til 2023 (frumvarp 2023). 

 

Ár  
Fjárlög (+ 

fjáraukalög) 
NPA 

samningar 

Samningur 
um 

öndunarvélar  
Námskeið 

NPA/annað 

Framkvæmda- 
áætlun í 

málefnum 
fatlaðra 

Frístundaþj. 
við fatlaða 
nemendur  

2019 516.800 410.000  15.800 61.000 30.000 

2020 673.800 544.800 30.000 8.000 61.000 30.000 

2021 805.800 678.500 29.600 7.900 60.200 29.600 

2022 816.400 690.000 29.200 8.500 59.500 29.200 

2023* 799.700 679.300 28.600 5.000 58.200 28.600 
*frumvarp 2023  

 

Hluti af fjárveitingu til framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðra hefur verið nýttur til verkefna á vegum 

félagasamtaka fatlaðra (s.s. Landsamband Þroskahjálpar og  Íþróttasamband fatlaðra), en ákvörðun um slíka 

verkefnastyrki hefur verið tekin innan hvers fjárlagaárs. 

 

Framlög til NPA samninga, samnings um öndunarvélar og frístundaþjónustu við fatlaða nemendur eru 

millifærð á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.  

 

 
    

     
     
     
     



Ráðuneytið hefur reynt að fá framlög til NPA samninga hækkuð sem og bent á nauðsyn þess að liðurinn fái 

verðbætur í samræmi við forsendur fjárlaga.  

 

Fjárlagaviðfang 07-981-111 Ýmis vinnumarkaðsmál 

Á þessu fjárlagaviðfangi eru fjárheimildir til rekstrar Félagsdóms, greiðslu samnings við Hagstofu Íslands um 

kjararannsóknarnefnd, framlag til Félagsmálaskóla alþýðu og Menningar– og fræðslusambands alþýðu, árgjald 

Íslands til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) og óskipt framlag.  

 

Fjárveiting liðarins 07-981-111 Ýmis vinnumarkaðsmál er skv. frumvarpi til fjárlaga 2023 samtals 546,0 

m.kr., þar af er u.þ.b. 230 m.kr. óútfært útgjaldasvigrúm (100 m.kr. vegna ársins 2023 og 130 m.kr. frá árinu 

2022 og 2021).    

 

Liðurinn verðbætist þannig að á önnur gjöld koma 9%  verðbætur, en hvorki koma verðbætur á laun eða 

tilfærslur. Ólíkt því sem verið hefur þá er ekki sett 2% hagræðingarkrafa á liðinn 2023.   

 

Samningar við Hagstofuna, Félagsmálaskóla alþýðu og Menningar- og fræðslusamband alþýðu eru verðbættir 

í samræmi verðlagsforsendur fjárlagaviðfangsins og kröfu um aðhaldskröfu í samræmi við forsendur fjárlaga. 

Samningsbundnar greiðslur á árinu 2022 voru eftirfarandi: 

• Samningur við Hagstofuna um kjararannsóknarnefnd, 63,5 m.kr.  

• Framlag til Félagsmálaskóla alþýðu, 17,6 m.kr.  

• Framlag til Menningar- og fræðslusambands alþýðu 2,9 m.kr.  

 

Samningar við félagasamtök sem greiddir hafa verið af þessum lið hafa verið einskiptis og innan hvers 

fjárlagaárs.  

 

Fjárlagaviðfang 07-999-121 Fjölskyldumál, ýmis starfsemi   

Á þessu fjárlagaviðfangi hafa verið heimildir til greiðslu samninga við félagasamtök og sveitarfélög er varða 

barna- og fjölskyldumál. Um síðustu áramót fluttust barnamálin til mennta- og barnamálaráðuneytis.  

 

Eftirfarandi eru samningar til lengri tíma greiðast af liðnum (fjárhæðir 2022):  

✓ Samningur um rekstur Krísuvíkur, 149,9 m.kr. 

✓ Samningur um Kópavogsbraut 5a, 110 m.kr.  

✓ Aflið. 18 m.kr. (verður fært á liðinn 07-999-142)  

✓ Grófin, gerðrækt, 15 m.kr.  

✓ Pietasamtökin, 25 m.kr.  

 

Samningar við Aflið, Grófina og Pietasamtökin voru gerðir í september 2021 með þriggja ára gildistíma eða 

til loka árs 2024. Samningsfjárhæðir þessara samninga taka mið af verðlagsforsendum fjárlaga hverju sinni.    

 

Samningur við Krísuvíkursamtökin var endurnýjaður í desember 2021og gildir hann frá og með 1. janúar 2022 

til og með 31. desember 2022. Samningsfjárhæðin nemur 149,9 m.kr. fyrir árið 2022 og þar sem gildistími 

samningsins er til eins árs er ekki kveðið á um verðbætur. Viðræður eru í gangi um endurnýjun samningsins 

frá og með næstu áramótum.  

 

Samningurinn um Kópavogsbraut 5 er með gildistíma frá 1. janúar 2020. Samningsfjárhæðin hefur verið 

endurskoðuð árlega frá árinu 2021 m.t.t. breytinga á launa- og verðlagsforsendum, breyttra aðstæðna eða 

breytinga á fyrirkomulagi rekstarins. Samningurinn tók upphaflega til fjögurra einstaklinga með langvarandi 

stuðningsþarfir, en þeim hefur fækkað frá því samningurinn var undirritaður.  

 



Fjárveiting liðarins 07-999-121 fjölskyldumál, ýmis starfsemi er skv. frumvarpi til fjárlaga 2023 samtals 

936,7 m.kr., þar af er 380 m.kr. tímabundin fjárveiting til tímabundinna verkefna í tengslum við Covid 

faraldurinn. Á framlags til Covid verkefnanna stendur liðurinn í 556,7 m.kr.         

 

Liðurinn verðbætist þannig að á önnur gjöld koma um 9%  verðbætur, en hvorki koma verðbætur á laun eða 

tilfærslur. Þá er sett 2% hagræðingarkrafa á liðinn.   

 

Fjárlagaviðfang 07-999-142 Samningar við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa 

Þetta fjárlagaviðgang hefur að geyma fjárheimildir vegna samninga við nokkur félagasamtök og 

Reykjavíkurborg um rekstur athvarfa og þjónustu við þolendur ofbeldis.  

 

Fjárveitingu þessa viðfangs skiptist á eftirfarandi máta á árinu 2022: 

✓ Kvennaathvarf, 81,9 m.kr. 

✓ Stígamót, 82,4 m.kr. 

✓ Reykjavíkurborg 37,3 m.kr. 

✓ Bjarkahlíð, 20,8 m.kr. 

✓ Bjarmahlíð, 7,0 m.kr. 

✓ Sigurhæðir 6,0 m.kr.  

 

Fjárveiting til Bjarmahlíðar og Sigurhæða kom tímabundið inn á árinu 2022 í gegnum fjárlaganefnd 

Alþingis.  

 

Fjárveiting liðarins 07-999-142 Samningar við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa er skv. frumvarpi til 

fjárlaga 2023 samtals 231 m.kr. Á liðinn, önnur gjöld og tilfærslur, koma tæplega 4% verðbætur. Engin 

hagræðingarkrafa kemur a liðinn 2023.   

 

Fjárhæðir samninga á þessum fjárlagalið hafa tekið hækkunum í samræmi við verðlagsforsendur 

fjárlagaliðarins.  

 

 

2. Óskað er eftir að ráðuneytið skili minnisblaði um aðgerðir og fjárhæðir tengdar málefnasviðum ráðherra 

úr stjórnarsáttmála, sjá eftirfarandi hlekk  

https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/ 

Ráðuneytið hefur dregið saman í meðfylgjandi skjali allar þær aðgerðir sem tilheyra félags- og 

vinnumarkaðsráðuneyti, ásamt því að gera grein fyrir stöðu þeirra og fjármögnun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/


Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, dagsetning: 18.11.2022  

 

M i n n i s b l a ð  

 

Efni: Svar við erindi vegna beiðni um stuðning til Rannsóknarseturs um menntun og hugarfar 

við HÍ  

Vísað er til erindis fjárlaganefndar dags. 14. nóvember 2022, þar sem óskað er eftir afstöðu 

háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis vegna beiðni um stuðning til Rannsóknarseturs 

um menntun og hugarfar við HÍ sem hefur borist nefndinni.  

Við úthlutun styrkja og framlaga styðst ráðuneytið við sjónarmið um jafnræði, hlutlægni, 

gagnsæi og samkeppni í samræmi við 1. mgr. 42. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál. 

Ráðuneytið leggur áherslu á að styrkveitingar fari í gegnum samkeppnissjóði eins og kostur er, 

svo ráðstöfun fjármagns sé í sem mestu samræmi við ofangreint ákvæði laga um opinber 

fjármál.  

Ráðuneytinu barst beiðni um fjárstuðning vegna verkefnisins, dags. 31. maí og 25. ágúst 2022. Þeim 

beiðnum var hafnað með bréfi dags. 15. september 2022 á þeim grundvelli að ráðuneytið hafði þá 

þegar skipulagt ráðstöfun á fjárheimildum fjárlaga 2022-3 og hefði ekki tök á því að veita umbeðinn 

fjárstuðning. Um leið var bent á væntanlegar úthlutanir styrkja úr Samstarfi háskóla og 

Menntarannsóknasjóði. 

 

 
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið, svar 11. nóvember 
 
 
Vísað er til erindis fjárlaganefndar Alþingis dags. 8. nóvember sl. varðandi afstöðu félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytisins til erindi Soroptimistaklúbbs Suðurlands og Sigurhæða. Afstaða ráðuneytisins er 
eftirfarandi. 
  
Afstaða félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins til starfsemi Sigurhæða 
  
Að mati félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins er um að ræða fyrirmyndar úrræði sem þolendum kynbundins 
ofbeldis á Suðurlandi stendur til boða, í sinni heimabyggð. Verkefnið er unnið af mikilli fagmennsku og á 
skömmum tíma hafa Sigurhæðir náð að virkja lykilaðila á Suðurlandi til samstarfs. Samkvæmt niðurstöðum 
ytra mats á verkefninu frá maí sl. ríkir almenn ánægja með úrræðið bæði meðal þjónustuþega og meðal 
samstarfsaðila. Ráðuneytið mælir því eindregið með stuðningi við verkefnið. 
  
Til frekari upplýsinga: 
Í samstarfi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, dómsmálaráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis, er nú unnið 
að greiningu á núverandi stöðu þolendamiðstöðva sem starfa eftir „Family Justice Center“ módelinu, þ.m.t. 
Sigurhæðir, þar sem markmiðið er að þolendum ofbeldis sé veitt öll sú þjónusta sem á þarf að halda á einum 
stað, með tillögum um framtíðarfyrirkomulag varðandi aðkomu ráðuneytanna, sveitarfélaga, mögulegra 
annarra ráðuneyta og frjálsra félagasamtaka að rekstri þeirra. Gert er ráð fyrir að niðurstöður greiningarinnar 
liggi fyrir um áramót. 
  
Þá hefur félags og vinnumarkaðsráðherra skipað starfshóp sem taka á til skoðunar hvernig hátta megi laga- 
og reglugerðarumhverfi þjónustu vegna ofbeldis, einkum í samræmi við ákvæði samnings Evrópuráðsins um 
forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi (Istanbúl-samningur) sem íslensk stjórnvöld hafa 
undirritað og fullgilt. Starfshópnum er falið að skila tillögum til ráðherra í vorið 2023.   
  
Með kveðju, 
Svanhvít 



 

 

 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, svar 11. nóvember. 

 

Fjárlaganefnd Alþingis 

Austurstræti 8-10 

150 Reykjavík 
 

Reykjavík, 10. nóvember 2022 
 
 
Efni: Áhrif aðhaldskröfu til lengri tíma á rekstur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarðsvæðinu. 

 
Í fyrirliggjandi frumvarpi til fjárlaga 2023 er gert ráð fyrir um 2% aðhaldskröfu á málaflokk löggæslu. Fyrir 

embættið þýðir það um 134 m.kr. lækkun á 6.626 m.kr. rekstrarframlögum fjárlaga yfirstandandi árs. Hlutfall 

launa af rekstrarfé er um 84% en 16% fara í lögreglubúnað og -bifreiðar, húsnæði og aðra nauðsynlega 

rekstrarliði. Hlutfallið hjá embættinu er hærra en almennt gengur og gerist hjá stofnunum ríkisins. Vegna 

þess er ekki mikið svigrúm fyrir hagræðingu í öðrum rekstrarþáttum en launum. Almennt telur embættið 

gagnlegt að þurfa að endurskoða reglulega hvað megi betur fara og reynir eftir fremsta megni að nýta betur 

þann fjárlagaramma sem því er settur. Aðhaldskröfur hafa hins vegar þveröfug áhrif á stofnanir sem búa við 

hátt hlutfall launa af rekstrarfé. Til að tryggja störf og þjónustu í aðhaldsaðgerðum þarf embættið að draga 

úr þáttum sem er ætlað að betrumbæta verkferla og innleiða tækninýjungar til að auka framleiðni til lengri 

tíma. 

 
Minnisblaði þessu er ætlað að rekja hvaða áhrif embættið telur að fyrirlögð aðhaldskrafa í fjárlögum 

2023 muni hafa á framleiðni í rekstri, árangur í rannsóknum og öryggi við almenning: 
 

 
Dregur úr árangri í rannsóknum 

 

 
Stór þáttur í rannsóknum, á til að mynda peningaþvætti og skipulagðri brotastarfsemi, eru forvirkar 

greiningar og tengslagreiningar milli brotahópa. Embættið hefur haft það markmið að innleiða greiningar frá 

sérhæfðu starfsfólki í auknum mæli inn í rannsóknir, enda hafa erlend fordæmi sýnt hvaða langtíma árangri 

það hefur skilað. Sérhæfðar greiningar umbreyta rannsóknartengdum gögnum yfir í þekkingu og gerir 

embættinu kleift að taka aðgerðamiðaðar ákvarðanir út frá hlutlægu hagsmunamati um árangur og kostnað. 

Til að mæta fyrirliggjandi aðhaldskröfu mun embættið þurfa að setja þau markmið á ís með tilheyrandi 

langtíma áhrifum á árangur í rannsóknum, einkum rannsóknum á skipulagðri brotastarfsemi. 

 
Uppbygging á þekkingu á netglæpum og  rannsóknum á stafrænum gögnum hefur setið á hakanum 

undanfarin ár. Víða erlendis þar sem embættið þekkir til eru starfræktar deildir sem eingöngu sinna málefnum 

er tengjast netglæpum (e. Cybercrime centres). Netglæpir eða þættir í rannsókn annarra brota sem kalla á öflun 

rafrænna gagna hafa vaxið hvað mest undanfarið. Segja má að hefðbundinn brotavettvangur hafi tekið 

stakkaskiptum síðastliðin ár. Bráðnauðsynlegt er að efla þekkingu og getu lögreglu í þeim málum. 

Aðhaldskrafa mun hindra embættið í að viðhalda þeirri þekkingu sem þarf til að geta þjónað brotaþolum á 

viðunandi hátt í síbreytilegu umhverfi netglæpa.  

 

Einnig má benda á að nýverið fékk embættið styrkingu, í formi fjölgunar um sjö stöðugildi, sem ætlað er að 

stytta málsmeðferðartíma í kynferðisbrotamálum. Nú þegar er árangur af þeirri styrkingu orðinn vel 

sýnilegur. Aðhaldskrafa beint ofan í sérstakar styrkingar sem þessa má líkja við að styrkingin hafði ekki 

komið til. 

 
Sýnileiki í löggæsla hverfur 

 

 



Í dag eru að jafnaði 20 lögreglumenn við störf á hverjum degi við almenna löggæslu á öllu 

höfuðborgarsvæðinu að undanskildum föstu- og laugardags næturvöktum, sem er sami fjöldi og var eingöngu 

í Reykjavík fyrir sameiningu embætta árið 2007. Fjölgun íbúa og sérstaklega aukning ferðamanna á 

höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár hefur fjölgað verkefnum lögreglu verulega auk þess sem nýtt 

viðskiptamódel skipafyrirtækja, með aukinni viðkomu á Íslandi þar sem farþegaskipti eiga sér stað, verða 

mikil áskorun á næsta ári. 

 
Milli verkefna hafa lögreglumenn í almennri löggæslu reynt að vera almennt sýnilegir á þjónustusvæðinu og 

myndað þannig tengsl við íbúa svæðisins. Nokkur forvarnarverkefni er tengjast ungmennum standa nú yfir 

og eru framkvæmd af reynslumeiri lögreglumönnum á vöktum auk annarra sérfræðinga en lögreglan er 

skilgreind sem þjónustuaðili í lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Mikið ákall er frá 

sveitastjórum að lögreglan sinni virku forvarnarstarfi til að fyrirbyggja ofbeldi er tengist börnum hvort sem 

þar varðar stafrænt ofbeldi eða annarskonar ofbeldi. Með milliliðalausum samskiptum lögreglu við borgara 

aukast líkur á að hægt sé að grípa fyrir inn í aðstæður og jafnvel áður en skaðinn er skeður. Aðhaldskrafan 

mun gera það að verkum að þrengja þarf enn að í mönnun almennar löggæslu og mun þá sýnileikinn nánast 

hverfa og fenna yfir það góða forvarnastarf sem nú er verið að sinna. 

 
Hægari stafræn þróun 

 

 
Reynslan hefur sýnt okkur að í hvert skipti sem draga þarf saman í rekstrinum eru það verkefni sem ætlað er 

að bæta verkferla og innleiða tækninýjungar sem eru fyrst tekin af dagskrá. Embættið er á þeirri vegferð  að  

stafræna  sem  mest  þá  þjónustu  sem  það  veitir,  til  að  mynda  við  leyfisveitingar, sektagerðir,  

þjónustugátt fyrir þolendur kynferðisofbeldis, rafræna gæðahandbók lögreglu, stafræna upplýsingagjöf út á 

við og fleira. Aðhaldskrafan mun gera embættinu verulega erfitt fyrir að halda í við þá þróun sem ætlast er til 

af nútíma þjónustustofnunum en unnið er að ýmsum stafrænum þróunarmálum með áherslu á verkefni 

stjórnvalda um Stafrænt Íslands. 

 

Að lokum 
 

 
Embættið metur það svo að aðhaldskrafa hafi íþyngjandi áhrif á framtíðarárangur og framleiðni. Lagt er til 

að fyrirlögð aðhaldskrafa á embættið í fjárlögum 2023 verði endurhugsuð með langtímamarkið í löggæslu í 

huga. 

 
Mikilvægt er að lögregla tryggi öryggi og veiti bestu þjónustu sem möguleg er á hverjum tíma í samræmi 

við það hlutverk sem henni er falið. Það er mat embættisins að bæta þurfi verulega við stöðugildi hjá LRH 

til að mæta þeim kröfum sem samfélagið gerir til lögreglu auk þeirra krafna sem koma fram í lögum, 

fyrirmælum ríkissaksóknara og þeim áhersluatriðum sem fram koma í stefnuskjölum stjórnvalda um 

starfsemi lögreglu, þ. á m., löggæsluáætlun. Hið minnsta þarf að tryggja óbreytt ástand án frekari 

aðhaldskrafna. 
 
 
 

Virðingarfyllst, 
 

 
 
 
 

Halla Bergþóra Björnsdóttir, 

lögreglustjóri. 
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Vísað er til erindis frá fjárlaganefnd til fjármálastjóra aðalskrifstofa ráðuneyta dagsett 19. apríl 2022 um 

útgjöld í fjármálaáætlun 2023-27 til umhverfis-, loftslags- og náttúruverndarmála. 
 

Vísað er til tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027. Við vinnslu áætlunarinnar 
er ætlunin að  taka saman yfirlit sem nái yfir heildarútgjöld ríkisins  til umhverfis - náttúruverndar- og 
loftslagsmála. 

Vísað er til 4. mgr. 25. gr. laga nr. 55/1991. Í samráði við formann fjárlaganefndar er óskað eftir yfirliti 

sem sýni árleg gjöld sem eru á ábyrgðarsviði ráðuneytisins á gildistíma áætlunarinnar til: 
1. Umhverfismála 

2. Náttúruverndarmála 
3. Loftslagsmála 

4. Óskað er eftir að í svarinu verði tilgreind helstu verkefni í hverjum flokki ár hvert og áætluð fjárhæð 

til hvers verkefnis. 

 
Sé engum slíkum útgjöldum til að dreifa á ábyrgðarsviði ráðuneytisins er óskað staðfestingar þess efnis. 

 
 

Að höfðu samráði við einstök fagráðuneyti og fjárlaganefnd var tekin ákvörðun um að fjármála- og 

efnahagsráðuneytið og umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið tækju saman svör ráðuneytanna í eitt 

heildstætt skjal í stað þess að þau svöruðu hvert og eitt fyrir sig. 
 

Vakin er athygli á því að þegar fyrirspurnirnar bárust hafði fjármála- og efnahagsráðherra lagt fram 

þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun 2023-27 en sú tillaga var enn í meðförum þingsins og hefur nú 

verið samþykkt á Alþingi. Í fjármálaáætlun er eingöngu gerð grein fyrir áætluðum fjárheimildum á gildistíma 

áætlunarinnar fyrir einstök málefnasvið. Í áætluninni er ekki gerð grein fyrir framlögum til einstakra 

málaflokka heldur birtist sú útfærsla í fjárlögum ár hvert. Þá er í fylgiriti fjárlaga gerð grein fyrir sundurliðun 

fjárveitinga niður á stofnanir og verkefni. Ráðuneytin hafa því í einhverjum tilvikum í meðfylgjandi svörum 

áætlað útgjöld byggt á fylgiriti fjárlaga 2022 og eigin áætlunum fyrir árin 2023 til 

2027. 
 

Í fyrirspurninni er spurt um framlög til umhverfismála, náttúruverndarmála og loftslagsmála og er rétt að 

vekja athygli á nokkrum atriðum sem þarf að hafa í huga varðandi flokkun útgjalda í fjármálaáætlun og 

fjárlögum við yfirferð á svörum ráðuneytanna. 

 

1.   Í fjármálaáætlun eru settir fram útgjaldarammar fyrir 35 málefnasvið sem síðar eru útfærðar nánar 

niður á yfir 100 málaflokka í fjárlögum fyrir komandi ár. Flokkun útgjalda eftir málefnasviðum og 



málaflokkum byggist í grunninn á svonefndum COFOG1-staðli Sameinuðu þjóðanna en flokkunin 

hefur þó verið aðlöguð að þeirri stjórnskipan sem ríkir hér á landi. Í fjármálaáætlun og fjárlögum er 

það málefnasvið 17 sem nær utan um umhverfismál. Sú flokkun nær á hinn bóginn ekki með 

nákvæmum hætti yfir þá þætti sem spurt er um enda er eðli útgjalda vegna umhverfis-, 

náttúruverndar- og loftslagsmála þess eðlis að þau geta skarast innbyrðis og einnig við önnur 

málefnasvið og jafnframt verið hluti af útgjöldum sem hafa annan megin tilgang. Þá er sundurliðun 

fjárheimilda í fjárlögum, fjárveitinga í fylgiriti fjárlaga og útgjöldum í bókhaldi stofnana ríkisins 

með þeim hætti að ekki er á einfaldan hátt hægt að draga fram framlög til þeirra þátta sem spurt er 

um.. Því þarf að kafa sérstaklega ofan í útgjöldin með nánari hætti en núverandi sundurliðun býður 

upp á. Við vinnslu svaranna þá svaraði hvert og eitt ráðuneyti spurningunum samkvæmt sínum 

skilningi á hugtökunum og sínu mati á flokkun útgjaldanna. 

2.   Í þessu samhengi er einnig rétt að vekja athygli á nýlegum samantektum er varða framlög til 

loftslagsmála og sjálfbæra fjármögnun ríkissjóðs. 

a. Þann   24.   september   20212     gaf   fjármála-   og   efnahagsráðuneytið   út   sjálfbæran 

fjármögnunarramma sem vottaður var af óháðum vottunaraðila, Cicero – Shades of green. 

Við vinnuna við þann ramma var farið yfir flest öll útgjöld ríkisins og voru þau útgjöld sem 

töldust hæf undir slíka fjármögnun flokkuð og metin. Ramminn fékk hæstu einkunn eða 

„dökkgræna“ sem felur í sér að þau „grænu“ verkefni sem voru valin í rammann og teljast 

hæf útgjöld undir sjálfbæra fjármögnun eru talin stuðla að lágkolefna framtíð og aðlögun að 

loftslagsbreytingum. Sá rammi er í samræmi við helstu staðla/leiðbeiningar sem eru til um 

skilgreiningar og flokkun grænnar fjármögnunar. Þar má nefna Green Bond Principles, 

Green Loan Principles, Climate Bonds Standard. Auk þess var horft til fyrirliggjandi draga 

að EU Taxonomy. Í sjálfbæra fjármögnunarrammanum og vottuninni frá  Cicero –  Shades 

of green má sjá sjö tegundaflokka „grænna“ verkefna og fimm tegundaflokka „blárra“ 

verkefna og dæmi um hvers konar verkefni hægt er að fjármagna undir rammanum, t.d. með 

grænum skuldabréfum. Vottun Cicero – Shades of green gildir í þrjú ár og að þeim tíma 

loknum þarf að endurskoða forsendur rammans. 

b.  Í júní síðastliðnum gaf Loftslagsráð út skýrslu sem ber heitið Opinber fjármál og 

loftslagsmál. Í aðdraganda þeirrar skýrslu vann fjármála- og efnahagsráðuneytið í samráði 

við umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti gögn fyrir loftslagsráð sem varða ýmsar 

fjárhagslegar upplýsingar svo sem útgjöld, skattstyrki o.fl. sem tengjast loftslagsmálum og 

eru þau birt í töflum í skýrslunni3. Í þeirri samantekt eru framlögum til loftslagsmála skipt í 

fernt. Þrír flokkar útgjalda eru samgöngur, landbúnaður og beinar aðgerðir. Líkt og kemur 

fram í skýrslunni er gert ráð fyrir að þau útgjöld séu um 9,5 ma.kr. á árinu 2022. Auk þess 

nema skattstyrkir sem styðja við loftslagsmál um 8,5 ma.kr. Heildarframlögin samkvæmt 

þeirri samantekt eru því áætluð um 18 ma.kr. á árinu 2022. 
 
 
 

Vert er að hafa í huga að útgjöld geta haft fjölþættan tilgang. Fæst útgjöld hafa að fyrsta tilgangi að vera 

„græn” þó þau geti verið græn í einhverjum skilningi. Dæmi um slíkt er að nú eru velflestar nýbyggingar á 

vegum Framkvæmdasýslunnar – Ríkiseigna með umhverfisvottun. Tilgangur þeirra framkvæmda er þá að 

hýsa starfsemi stofnana ríkisins en gætt er að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum bygginganna. 

Það eru fordæmi fyrir því hjá ESB og OECD að útgjöldum séu gefnir stuðlar eftir því hversu græn þau eru 

eða hver megin tilgangur þeirra er. Þá er tiltekið hlutfall útgjaldanna metið sem grænt. Í þessari samantekt 
 
 

1 Classification of the Functions of Government 
2https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/24/Sjalfbaer-fjarmognunarrammi-rikissjods/ 
3https://www.loftslagsrad.is/library/Greinargerdir/Opinber%20fj%c3%a1rm%c3%a1l%20og%20loftslagsm%c3%a1l%20- 

%20Loftslagsr%c3%a1%c3%b0%202022-06-09.pdf 

 

á svörum ráðuneyta er ekki gerð tilraun til slíkra útreikninga heldur eru útgjöldin annað hvort að fullu undir 

þá þætti sem spurt er um eða ekki. 
 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/24/Sjalfbaer-fjarmognunarrammi-rikissjods/
https://www.loftslagsrad.is/library/Greinargerdir/Opinber%20fj%c3%a1rm%c3%a1l%20og%20loftslagsm%c3%a1l%20-%20Loftslagsr%c3%a1%c3%b0%202022-06-09.pdf
https://www.loftslagsrad.is/library/Greinargerdir/Opinber%20fj%c3%a1rm%c3%a1l%20og%20loftslagsm%c3%a1l%20-%20Loftslagsr%c3%a1%c3%b0%202022-06-09.pdf


Það er mat FJR og URN eftir yfirferð á svörum ráðuneytanna, ábendingum Loftslagsráðs og a.t.t. aukinnar 

almennrar umræðu um loftslagsmál að fullt tilefni sé til að bæta gagnsæi og framsetningu upplýsinga um 

kostnað og tekjur vegna aðgerða í loftslagsmálum svo að upplýst umræða geti átt sér stað. Sú vinna er þegar 

hafin innan stjórnarráðsins og mun byggja á þeirri vinnu sem varið var í samantekt Loftslagsráðs og græna 

fjármögnunarrammann. Með því væri unnt að birta þessar upplýsingar með forvirkari og reglulegri hætti en 

nú er gert, t.d. í greinargerð fjármálaáætlunar eða fjárlaga eða eftir atvikum á öðrum vettvangi. 
 
 
 

Eftirfarandi eru samantekin svör ráðuneyta við fyrirspurninni: 
 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 
 

Taflan hér á eftir sýnir skiptingu fjármuna á málefnasviði 17 Umhverfismál þar sem útgjaldaflokkum hefur 

verið skipt eftir þeim flokkum sem gefnir voru upp í fyrirspurn fjárlaganefndar. Vert er að benda á að 

málefnasvið 15 Orkumál í fjármálaáætlun heyrir nú undir ráðuneytið, og má þar finna útgjöld sem skilgreina 

mætti sem loftslagstengd útgjöld. Má þar helst nefna Orkusjóð sem hefur úthlutað styrkjum til orkuskipta. 

Fyrirvari er á þessari framsetningu hér fyrir neðan og flokkun útgjalda. Í vinnu sinni flokkar ráðuneytið 

útgjöld á annan hátt en hér er unnið með upplýsingar til að svara fyrirspurn nefndarinnar. 

 

Helstu skýringar við töflu URN 
 

Stærsti hluti fjárheimilda málefnasviðs 17 fer til umhverfismála eða um 34%, um 20% til loftslagsmála og 

15% í náttúruvernd, samtals um 70%. Ef tekin eru með verkefni í blandaðri flokkun þá falla um 90% 

verkefna á málaefnasviði 17 í þessa þrjá flokka. 

Blönduð flokkun: 

Umhverfisstofnun  er  með  blandaða  starfsemi  sem  fellur  bæði  undir  náttúruvernd,  umhverfismál  og 

loftslagsmál. Ekki liggur fyrir nánari greining á umfangi hvers flokks fyrir sig. 
 

Aðalskrifstofa URN er færð undir „Blandaða flokkun“ þar sem hún sinnir verkefnum þvert á starfsemi 

málefnasviðs 17, svo og annarra málefnasviða sem ráðuneytið ber ábyrgð á. 

Loftslagsmál: 

Undir flokkinn loftslagsmál eru færð verkefni aðgerðaráætlunar stjórnvalda í loftslagsmálum sem birtast 

undir liðnum 14-190-190, styrkir, framlög og verkefni. 
 

Það  er  gróft  mat  ráðuneytisins  að  rúmlega  10%  af  fjárheimildum  Ofanflóðasjóðs  fari  í  annað  en 

snjóflóðavarnir og falli undir flokkinn loftslagsmál. 
 

Það er mat URN og Veðurstofunnar að í víðum skilningi megi flokka alla starfsemi stofnunarinnar undir 

loftslagsmál. 
 

Önnur verkefni: 
 

Hér eru færð þau verkefni sem ekki falla undir náttúruvernd, umhverfismál eða loftslagsmál. Meðal annars 

um 90% af fjárveitingum Ofanflóðasjóðs sem ætla má að fari til snjóflóðavarna. 
 
 

Dómsmálaráðuneyti 
 

Samkvæmt svörum frá dómsmálaráðuneyti voru í fyrirliggjandi fjármálaáætlun 2023-27 engar sérgreindar 

fjárveitingar til þessara mála á ábyrgðarsviði ráðuneytisins. 
 
 
 

Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 
 



Samkvæmt félags- og vinnumarkaðsráðuneyti voru á ábyrgðarsviði félags- og vinnumarkaðsráðherra engin 

útgjöld til þessara mála. 
 
 
 

Fjármála og efnahagsráðuneytið 
 

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum útgjöldum á málefnasviðum fjármála- og efnahagsráðuneytis sem falla beint 

undir þessi málefni. Þó eru útgjöld á ábyrgðarsviði ráðuneytisins sem styðja við umhverfis- og loftslagsmál. 

Má þar nefna fjárveitingar til Stafræns Íslands (1,5 ma.kr. á ári), vinnu við útgáfu sjálfbærs 

fjármögnunarramma ríkissjóðs þætti í starfsemi Ríkiskaupa sem snúa að grænum innkaupum og þætti í 

starfsemi Ríkiseigna sem snúa að grænum byggingum. Þar fyrir utan styðja ýmsar aðgerðir í skattamálum 

við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum. Þá eru ýmsir þættir í starfsemi ráðuneytisins sem og í starfsemi 

stofnana þess sem fela í sér jákvæð áhrif á umhverfis- og loftslagsmál og má nefna að allar stofnanir taka 

þátt í grænum skrefum í ríkisrekstri. Auk þess heyra grænir skattstyrkir undir fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

Grænir skattstyrkir nema um 8,5 ma.kr á árinu 2022 en meiri óvissa er með þá í framtíðinni þar sem þeir eru 

yfirleitt ákvarðaðir tímabundið. Til grænna skattstyrkja má nefna vsk. endurgreiðslur vegna vistvænna bíla, 

hleðslustöðva, rafhjóla o.fl. 
 
 
 

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið 
 

Á ábyrgðarsviði ráðuneytisins eru ýmis gjöld sem styðja við umhverfis- og loftslagsmál. Má þarf nefna að 

Markáætlun gegnir mikilvægu hlutverki sem framlag stjórnvalda til stuðnings við umsóknir í erlendar 

stefnumótandi áætlanir ESB um rannsóknir og nýsköpun, m.a. á sviði loftslagsmála. Af öðrum stefnumótandi 

stuðningi stjórnvalda má nefna stuðning við grænar tæknilausnir og hugverkaiðnað í þágu loftslagsmála, þ. 

á m. stuðning við sókn í alþjóðleg samstarfsverkefni. Í fjarskiptamálum er stefnt að því að stuðla að 

aðgengilegum og greiðum, hagkvæmum og skilvirkum, öruggum og umhverfisvænum fjarskiptum. 

Mikilvægt er að tryggja að fjárveitingar styðji við greinar sem gera Ísland að sjálfbærari þjóð t.d. varðandi 

tæknigreinar, matvælaframleiðslu, veiðar, umhverfisvernd og sjálfbærni. Áhersla verður lögð á sjálfbærni en 

í því felst meðal annars áhersla á öflugt nám og rannsóknir í umhverfismálum. Þá eru ýmsir þættir í starfsemi 

ráðuneytisins sem og í starfsemi stofnana þess sem fela í sér jákvæð áhrif á umhverfis- og loftslagsmál  og  

má  nefna  að  alls  staðar  er  unnið að  grænum  skrefum  í  ríkisrekstri.  Umhverfis-, náttúruverndar- og 

loftslagsmál eru leiðarljós í ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Hægt er að bæta úr því í fjárlagagerð 

í samvinnu við undirstofnanir, samningsaðila og sjóði en slík samræming þyrfti að vera á ábyrgð 

fjármálaráðuneytis. 
 

Tegundalyklar bókhaldskerfa undirstofnana ráðuneytisins endurspegla illa þá sundurliðun sem óskað er eftir 

upplýsingum um og því erfitt um vik. Viðamestu undirstofnanir ráðuneytisins er tengjast umhverfis-, 

náttúrverndar- og loftslagsmálum eru Háskóli Íslands þ.m.t. Raunvísindastofnun og Landbúnaðarháskóli 

Íslands. Raunvísindastofnun ver árlega um 480 m.kr. í verkefni á ofangreindum sviðum en þau verkefni eru 

öll fjármögnuð með sértekjum og styrkjum úr samkeppnissjóðum en ekki beinum fjárveitingum. Fjárframlög 

til Háskóla Íslands eru til kennslu, rannsókna, búnaðar, húsnæðis o.fl. Ef kostnaður vegna námsbrauta 

skólans t.d. í umhverfis- og auðlindafræði og umhverfisverkfræði teljast sem útgjöld til umhverfis- og 

loftslagsmála þyrfti að fara fram ítarleg greining á kennslu og rannsóknum við háskólann. Við 

Landbúnaðarháskóla Íslands er unnið að fjölmörgum verkefnum sem beint tengjast umhverfisvernd, 

náttúruvernd og/eða loftslagsmálum. Heildarumfang verkefnanna er um 350 m.kr. á ári en þau eru að 

langstærstum hluta til fjármögnuð með sókn í samkeppnissjóði og styrktarsjóði. Á undanförnum árum hefur 

umfang rannsókna aukist hjá Landbúnaðarháskóla Íslands og gert er ráð fyrir áframhaldandi vexti á næstu í 

samræmi við áherslu stjórnvalda á þessum málaflokkum. 
 
 
 

Heilbrigðisráðuneytið 
 

Það liggur fyrir að ekkert sérstakt fé er lagt í þessi mál í fjármálaáætlun, en vissulega eru stofnanir með 

ýmsar aðgerðir til að vernda umhverfið og draga úr loftslagsmengun. Þar má nefna samgöngustyrki, kaup á 



rafbílum, flokkun á rusli og innleiðingu grænna skrefa. Margt af þessu hefur ekki í för með sér aukin útgjöld 

og getur í einhverjum tilvikum sparað kostnað. 
 
 
 

Innviðaráðuneytið 
 

Innviðaráðuneyti hefur dregið saman eftirfarandi atriði sem talið er að falli undir fyrirspurnina og vísar til 

tölvupósts um málefnið dags 29.4.2022 þar sem ofangreindir aðilar taka að sér að yfirfara og samræma 

sameiginlegt svar ráðuneytanna til fjárlaganefndar. Tölvupósturinn vísar til að það vinnulag sé vilji 

samstarfsnefndar ráðuneytisstjóra um loftslagsmál og með samþykki fjárlaganefndar. Áætluð útgjöld 

verkefna innviðaráðuneytis á tímabili fjármálaáætlunar 2023-2027. Um er að ræða göngu- og hjólastígagerð 

sem fellur undir fjárveitingu á liðnum Framkvæmdir á vegakerfinu. Þá eru það útgjöld sem skv. 

samgönguáætlun sem ætluð eru í Borgarlínu og hjóla- og göngustígagerð og falla undir fjárveitingu á liðnum 

Samgöngusáttmálinn á höfuðborgarsvæðinu. Að lokum eru það samningar um almenningssamgöngur falla 

undir fjárveitingu á liðnum Styrkir til almenningssamgangna. Tölur eru á verðlagi fjárlaga 2022. 
 
 

Matvælaráðuneytið 
 

Vakin er athygli á því að í fjármálaáætlun er eingöngu gerð grein fyrir áætluðum fjárheimildum á gildistíma 

áætlunarinnar fyrir einstök málefnasvið. Þannig er ekki gerð grein fyrir sundurgreindum framlögum til 

einstakra málaflokka eða ríkisaðila. Í svari ráðuneytisins við þessari fyrirspurn er því stuðst við fylgirit 

fjárlaga 2022 sem almennt á gefa góða grein fyrir undirliggjandi forsendum á þróun útgjalda fyrir 

fjármálaáætlun 2023-2027. 
 

Undir málefnasviðum ráðuneytisins er þrjár stofnanir sem segja má að falli beint undir þau verkefni sem 

fyrirspurn þessi lítur að. Þar má í fyrsta lagi nefna Skógræktina en gera má ráð fyrir að árleg framlög til 

hennar verði tæplega 1,8 ma.kr. Í öðru lagi er það Landgræðsla ríkisins en framlög til hennar eru áætluð um 

1,7 ma.kr. á ári. Innifalið í þeim framlögum er tímabundin fjárveiting til verkefnisins Náttúrumiðaðar lausnir í 

loftslagmálum en gert er ráð fyrir 300-400 m.kr. árlegri fjárveitingu til verkefnisins til ársins 2026 sem 

skiptist til jafns milli stofnananna. Verkefnið er hluti af aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum. Í þriðja 

lagi er það síðan Umhverfissjóður sjókvíaeldis en framlög til þess sjóðs eru áætluð í kringum 200 m.kr. á 

ári. Auk þess má nefna samninga við garðyrkjubændur um starfsskilyrði framleiðslu garðyrkjuafurða sem 

nemur um 1 ma.kr. á ári. 
 

Til viðbótar við þetta má svo nefna samning við Skógræktarfélag Íslands upp á 55 m.kr. á ári og 

loftslagsaðgerðir í landbúnaði þar sem að jafnaði er gert er ráð fyrir um 105-135 m.kr. framlagi til ársins 

2026 en það verkefni er hluti aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum. Auk þessa er gert ráð fyrir um 100 

m.kr. til verkefna innan búvörusamninganna sem snúa að umhverfis-, lofslags- og náttúruverndarmála. Þar 

er um að ræða verkefni er lúta að kolefnishlutleysi í garðrækt og nautgriparækt, verkefna á sviði skógarafurða 

og mat á gróðurauðlindum. 
 

Að lokum má nefna að hjá ráðuneytinu og stofnunum þess eru ýmsar aðgerðir til að vernda umhverfið og 

draga úr loftslagsmengun. Þar má nefna samgöngustyrki, kaup á rafbílum, flokkun á rusli og innleiðingu 

grænna skrefa. Margt af þessu hefur ekki í för með sér aukin útgjöld og getur í einhverjum tilvikum sparað 

kostnað. 
 

Samtals má því ætla að framlög til umhverfis-, loftslags- og náttúruverndarmála á tímabili fjármálaáætlunar 

2023-2027 séu í kringum 5 ma.kr. á ári. 

 

Menningar- og viðskiptaráðuneytið 
 

Einu framlögin hjá menningar- og viðskiptaráðuneytinu sem væri hægt að heimfæra sérstaklega upp á að 

tengdust umhverfismálum, náttúruverndarmálum og loftslagsmálum eru framlög til Framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða. Hlutverk og markmið sjóðsins er að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndum 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða um land allt. Einnig er markmið sjóðsins að stuðla að jafnari dreifingu 

ferðamanna um landið og styðja við svæðisbundna þróun. 



 

Að öðru leyti er ekki sérstök framlög veitt sérstaklega í verkefni tengd umhverfismálum, 

náttúruverndarmálum og loftslagsmálum hjá ráðuneytinu. 
 

 

 

Mennta- og barnamálaráðuneytið 
 

Það liggur fyrir að ekkert sérstakt framlag er lagt til þessara mála í fjármálaáætlun 2023-2027 undir 

málefnasviðum og málaflokkum sem ráðuneytið ber ábyrgð á. 
 

En vissulega er ráðuneytið og stofnanir þess með ýmsar aðgerðir til að vernda umhverfið og draga úr 

loftslagsmengun. Þar má nefna samgöngustyrki, flokkun á rusli og innleiðingu grænna skrefa auk fræðslu á 

þessum málefnum. Margt af þessu hefur ekki í för með sér aukin útgjöld umfram veittar fjárveitingar og 

getur í einhverjum tilvikum sparað kostnað. 
 

Þá er ráðuneytið ásamt umhverfis- orku og loftslagsráðuneytin með samning við Landvernd með gildistíma 

2022-2026 og er áætlað að heildarskuldbindin samningsins sé um 224 m.kr. eða 44 m.kr. á ári fyrstu þrjú 

árin og síðan 46 m.kr. síðustu tvö ár samningsins. 
 
 
 

Utanríkisráðuneytið 
 

Málefnasvið 04 Utanríkismál 
 

Utanríkisráðuneytið hefur innleitt Loftslagsstefnu Stjórnarráðsins með innleiðingu aðgerðaáætlunar 

loftslagsstefnunnar. 
 

Þá hefur ráðuneytið einnig innleitt aðgerðaáætlun grænna skrefa í ríkisrekstri og fengið viðurkenningu fyrir 

öll fimm skrefin frá Umhverfisstofnun. 
 

Þá eru í eftirfarandi töflu upplýsingar um greiðslur til umhverfismála af norðurslóðalið 

utanríkisráðuneytisins: 

 
Málefnasvið 35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 

Eitt markmiða alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands í fjármálaáætlun er að auka hlutfall heildarframlaga til 

loftslagsverkefna. Það er vísað bæði til sjóða sem heyra undir loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna 

(UNFCCC), sem eru Græni loftslagssjóðurinn, Aðlögunarsjóðurinn og Sjóður fyrir lágtekjuríki. Tölfræði 

sem byggir á alþjóðlegum viðmiðum og umhverfisstikum þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD DAC) er nýtt til að reikna fjárframlög í þróunarsamvinnu til umhverfis- og 

loftslagsmála. Framlög til þróunarsamvinnu eru flokkuð samkvæmt leiðbeiningum nefndarinnar með 

svokölluðum Rió-stikum sem gefa til kynna hvort að verkefni leggi til mótvægisaðgerða eða 

aðlögunaraðgerða, eða hvort tveggja. Verkefnin eru ýmist sértæk loftslagsverkefni eða leggja til 

loftslagsaðgerða meðfram öðrum markmiðum. 
 

Markmið alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands er að hlutfall heildarframlaga til loftslagsverkefna nái, eða 

fari yfir 30% á tímabili núverandi fjármálaáætlunar 2023-2027. 
 

Fjármögnun loftlagsaðgerða í þróunarríkjum er eitt af lykilákvæðum Parísarsamningsins. Er þar byggt á 

samþykkt frá loftlagsráðstefnunni í Kaupmannahöfn 2009 (COP15) þar sem þróuð ríki skuldbundu sig til 

að auka framlög til loftslagsaðgerða í þróunarríkjum þannig að þau næmu alls 100 milljörðum bandaríkjadala 

á ári árið 2020. Árið 2019 námu framlögin 80 milljörðum bandaríkjadala. Lokatölur fyrir árið 2020 liggja 

ekki fyrir en líklegt þykir að markmiðinu verði ekki náð fyrr en árið 2023. 
 

Fjármögnun loftslagsaðgerða felur í sér beina styrki og annars konar fjármögnun, s.s. hagstæð lán og 

ábyrgðartryggingar til opinberra aðila og einkageirans. Fyrir utan opinber framlög er gert ráð fyrir 

umtalsverðum framlögum einkageirans til verkefna í þróunarríkjum. Þessi framlög eru ekki meðtalin í 

opinberum tölur um þróunaraðstoð en nýju alþjóðlegu samstarfi um heildarframlög til þróunarsamvinnu (e. 



total official support for sustainable development eða TOSSD) er ætlað að ráða bót á því. Á vettvangi UN 

Energy í september 2021 var kallað eftir auknum framlögum frá ríkjum og fyrirtækjum sem miðuðu við að 

efla aðgerðir fyrir Heimsmarkmið 7 um sjálfbæra orku fyrir alla og hafa fyrirtæki og góðgerðastofnanir í 

framhaldi lagt fram metnaðarfullar áætlanir um að auka framlög til orkuskipta og orkuaðgengis fátækustu 

ríkja sem nemur um 2.000 milljörðum bandaríkjadala. Eru þetta nýjar skuldbindingar umfram fyrri 

skuldbindingar ríkja heims. 
 

Stefna Íslands um alþjóðlega þróunarsamvinnu skilgreinir sjálfbæra þróun sem leiðarljós í þróunarsamvinnu 

Íslands. Stjórnvöld styðja þróunarríki jafnt í aðgerðum til að sporna gegn loftlagsbreytingum og til að 

aðlagast að auknum áhrifum þeirra og er rík áhersla lögð á að svo verði áfram. Samkvæmt OECD DAC er 

Ísland í hópi þeirra fimm ríkja sem hlutfallslega verja mestu til loftslags- og umhverfistengdrar 

þróunarsamvinnu, samkvæmt viðmiðum nefndarinnar. Eru þar ekki talin kjarnaframlög til fjölþjóðastofnana 

og -sjóða. Framlög til loftslagstengdra verkefna námu tæpum 2,4 milljörðum króna árin 2018 og 2019 en 

lækkuðu árið 2020 m.a. þar sem heimsfaraldur tafði framkvæmd verkefna. Áætlað er að framlögin nemi 

tæpum 3,3 milljörðum í ár. 
 

Ísland styður sem dæmi eftirfarandi verkefni: 
 

• Græna  loftslagssjóðinn  (e.  Green  Climate  Fund),  en  sjóðurinn  er  stærsti  fjármögnunarsjóður 

loftslagsaðgerða og heyrir undir loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna. 

• Aðlögunarsjóðinn  (e.  Adaptation  Fund),  sjóðurinn  er  mun  minni  að  umfangi  en  Græni 

loftslagssjóðurinn og einbeitir sér að fjármögnun aðlögunaðgerða í fátækustu ríkjum heims, 

sjóðurinn heyrir undir loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna. 

• Loftslagsverkefni   lykilstofnana   Sameinuðu   þjóðanna   og   Alþjóðabankans,   sem   er   stærsti 

fjármögnunaraðili loftslagstengdra verkefna í marghliða þróunarsamvinnu. Ísland veitir 489 

milljónum á ári hverju til Alþjóðaframfarastofnunar Alþjóðabankans (IDA) sem veitir hagstæð lán 

og styrki til 74 fátækustu ríkja heims. Fyrirsjáanlegt er að framlög Íslands til stofnunarinnar hækki 

á næsta fjármögnunartímabili hennar. 

• Einnig  styður  Ísland  sérstaklega  við  loftslagstengda  sjóði  Alþjóðabankans.  Annars  vegar  er 

orkusjóður bankans (ESMAP) þar sem Ísland leggur sérstaka áherslu á nýtingu jarðhita og vatnsafls



Hins vegar er stuðningur við sjóð bankans um bláa hagkerfið (PROBLUE) þar sem meðal annars 

er lögð áhersla á sjálfbæra fiskveiðistjórnun, verndun sjávar, plast og aðra mengun í hafinu, og 

orkuskipti í flutningum, fiskveiðum og vinnslu. 

• GRÓ- Þekkingarmiðstöð þróunarsamvinnu, sem starfrækt er undir merkjum UNESCO, 

rekur fjóra skóla á Íslandi sem vinna að því að efla getu stofnana, samtaka og einstaklinga 

í þróunarríkjum til að vinna að framgangi Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun. Skólarnir leggja allir af mörkum til umhverfis-, náttúruverndar og 

loftslagsmála. Jarðhitaskólinn vinnur að því að auka sjálfbæra notkun jarðvarma í heiminum 

og þannig stuðla að aukinni notkun endurnýjanlegra orkugjafa. Landgræðsluskólinn vinnur 

að endurheimt landgæða og takmörkun landeyðingar. Starf Sjávarútvegsskólans miðar að 

því að stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda sjávar og vatna, t.d. með sjálfbærri 

fiskveiðistjórnun, betri nýtingu á afla og umhverfisvænni vinnsluaðferðum. Allir nemendur 

Jafnréttisskólans sitja áfanga um umhverfismál og loftslagsbreytingar og margir vinna 

verkefni á þessum sviðum. Framlög til skólanna hafa lengst af verið stór hluti af 

heildarframlögum íslenskra stjórnvalda til loftslags- og umhverfismála. 

• Í samstarfslöndum Íslands, Úganda og Malaví, hefur verið stutt við loftslagsvænar 

aðferðir við innleiðingu skólamáltíða og sólarorkuvæðingu heilbrigðis- og skólabygginga, 

auk þess að auka aðgang að vatni, sem er lykilþáttur í aðlögunaraðgerðum. Þessi verkefni 

hafa að jafnaði numið um 

30-40% af heildarverkefnaframlagi 

Íslands. 

• Í Síerra Leóne, nýju samstarfsríki, verður lögð áhersla á sjálfbæra nýtingu sjávarauðlinda, 

auk þess sem aðgengi að heilnæmu vatni hefur verið þungamiðja þróunarsamvinnu Íslands 

þar í landi. Aðlögun að loftslagsbreytingum á strandsvæðum þar í landi verður skoðuð 

sérstaklega, meðal annars með bættu aðgengi að hreinu vatni í fiskimannasamfélögum og 

verndun flæðiskóga (e. mangroves). 

• Í nýjum stefnumiðum í tvíhliða þróunarsamvinnu er lögð aukin áhersla á samvinnu við 

stjórnvöld í samstarfslöndum um loftslags- og umhverfismál, til viðbótar við héraðsverkefni 

sem eru meginstoð samstarfsins. 

• Í umhverfis- og loftlagstengdri þróunarsamvinnu Íslands hefur verið lögð áhersla á taka 

höndum saman með atvinnulífinu um að nýta íslenska sérþekkingu og lausnir við úrlausnir 

verkefna í þróunarríkjum. Þannig hefur þátttaka íslenskra jarðhita- og vatnsaflssérfræðinga 

í verkefnum Alþjóðabankans verið fjármögnuð í gegnum ráðgjafalista 

utanríkisráðuneytisins. 

• Heimsmarkmiðasjóður  atvinnulífs  um  þróunarsamvinnu  var  stofnaður  til  að  auka  

þátttöku atvinnulífs í uppbyggingu í þróunarríkjum. Sjóðurinn hefur nú þegar styrkt á þriðja 

tug fyrirtækja til þróunarsamvinnu í um tuttugu löndum. Meðal annars hefur sjóðurinn styrkt 

verkefni sem lúta að undirbúningi heildstæðrar löggjafar um orkuskipti á Kómoreyjum sem 

mun skapa tækifæri til nýtingar endurnýjanlega orkugjafa í stað dísilolíu, fjölnýtingu 

jarðvarma í Kenía til að draga úr eyðingu skóga og útblæstri koltvísýrings, og nýtingu 

jarðhita til kælingar fyrir matvælaframleiðslu (eplaframleiðslu) á Indlandi. Mótframlag 

einkafyrirtækja til verkefna sem styrkt eru af sjóðnum eru dæmi um framlag einkageirans til 

loftslagsaðgerða í þróunarlöndum. 
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Efni: Svar við fyrirspurn fjárlaganefndar Alþingis um breytingar á greiðslubyrði 

heimila 
 

 
 

Inngangur 

Tilefni þessa minnisblaðs er að gera grein fyrir breytingum á greiðslubyrði 

fasteignalána til neytenda vegna fyrirspurnar sem borin var upp á fundi 

fjárlaganefndar Alþingis með fulltrúa Seðlabanka Íslands 14. september sl. vegna 

umsagnar bankans um frumvarp til laga um fjárlög 2023. Nánar tilgreint var spurt 

hvernig greiðslubyrði fasteignalána til neytenda hefði þróast sundurgreint eftir aldri 

og tekjum lántaka eftir að Seðlabankinn hóf að hækka vexti í maí 2021. 
 

Seðlabanki Íslands safnar gögnum um fasteignalán til neytenda frá stærstu 

lánveitendum, nánar tiltekið Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Landsbankanum hf., 

níu stærstu lífeyrissjóðum landsins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem heldur 

meðal annars utan um útlán ÍL-sjóðs. Lýsingu á gagnasöfnuninni má finna á 

heimasíðu Seðlabankans.1 Þar má m.a. sjá að ekki er safnað upplýsingum um aldur 

lántaka og því ekki hægt að greina greiðslubyrði fasteignalána eftir aldri þeirra. 
 

Seðlabankinn safnar hins vegar upplýsingum um ráðstöfunartekjur lántaka þegar 

lán er tekið. Í gagnasöfnuninni eru ráðstöfunartekjur skilgreindar á sama hátt og í 

1. mgr. 27. gr. laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda, þ.e. sem „væntar 

viðvarandi tekjur að frádregnum beinum sköttum og gjöldum.“. Nánar er fjallað um 

þetta hugtak í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á fyrrgreindum 

lögum, nánar tiltekið í umfjöllun um 3. gr. frumvarpsins í þingskjali nr. 1431, 791. 

mál á 151. löggjafarþingi 2020-2021.2  Ráðstöfunartekjur þannig skilgreindar eru 

þær sömu og lánveitendur taka mið af við framkvæmd greiðslumats í samræmi við 

reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda. Þannig er tryggt að miðað sé 

við sömu ráðstöfunartekjur í gagnasöfnun Seðlabankans og lánveitendur taka mið 

af við framkvæmd greiðslumats á lántakendum. Þess ber að geta að upplýsingarnar 

sem Seðlabankinn safnar um ráðstöfunartekjur fela í sér samtölu tekna allra lántaka 

sem standa að baki hverri lántöku, einn eða fleiri. Ekki er safnað upplýsingum um 

hversu margir standa að baki hverri lántöku. Einnig er mikilvægt að hafa í huga í 

þessu sambandi að þessum upplýsingum er aðeins safnað fyrir nýjar lánveitingar 

hverju sinni. 
 
 

1 Sjá nánar hér: https://www.fme.is/thjonustugatt/rafraen-skil/skuldbindingaskra/ 
2 Sá nánar hér: https://www.althingi.is/altext/151/s/1431.html 

https://www.fme.is/thjonustugatt/rafraen-skil/skuldbindingaskra/
https://www.althingi.is/altext/151/s/1431.html


 

 
 
 

Greiðslubyrði fasteignalána til neytenda 

Ef lántakendum er skipt í tvo hópa eftir því hvort ráðstöfunartekjur þeirra eru lægri 

eða hærri en 650 þús. kr. á mánuði sést að almennt er greiðslubyrði tekjulægri 

hópsins minni. 
 

Í úrtakinu sem er til umfjöllunar hér eru skoðaðir allir nýir lántakar á tímabilinu frá 

janúar 2020 til og með ágúst 2022. Heildarfjárhæð lánveitinga til þeirra var um 

1.950 ma.kr. sem er um 80% af heildarfjárhæð útistandandi fasteignalána til 

neytenda m.v. ágúst 2022 og um 60% af heildarfjölda lántaka. Úrtakið ætti því að 

gefa nokkuð góða mynd af stöðu lántakenda.3 Útreiknuð greiðslubyrði í eftirfarandi 

greiningu miðast við stöðu lána í ágúst 2022 en ekki þegar lánið var tekið. Því er 

tekið tillit til breytinga á vöxtum lána viðkomandi lántaka frá því að lán var tekið 

ásamt öðrum þáttum sem geta haft áhrif á greiðslubyrði lána. Tekjur lántakenda í 

þessum útreikningum eru hins vegar þær sömu og þegar lánið var tekið, enda hefur 

Seðlabankinn einungis tekjuupplýsingar úr greiðslumati sem skilað er inn þegar ný 

lán eru veitt. 
 

Meðalgreiðslubyrði lántaka með ráðstöfunartekjur undir 650 þús. kr. var í ágúst 

2022 um 127 þús. kr. á mánuði. Hjá lántakendum með ráðstöfunartekjur yfir 650 

þús. kr. var meðalgreiðslubyrði um 186 þús. kr. á mánuði. Hlutfall tekjulægri 

lántaka (undir 650 þús. kr.) með greiðslubyrði undir 200 þús. kr. á mánuði var um 

90% en 60% í tilfelli tekjuhærri (yfir 650 þús. kr.) lántakenda. 
 

Þar sem tekjuhærri hópurinn skuldar að jafnaði meira en tekjulægri hópurinn hefði 

mátt búast við því að greiðslubyrði hans hefði aukist meira en tekjulægri hópsins 

þegar vextir hækkuðu. Ef skoðað er nánar hvernig greiðslubyrðin breyttist frá 

lántöku til ágúst 2022 kemur hins vegar í ljós að aukningin var að meðaltali svipuð 

hjá báðum tekjuhópum eða á bilinu 13-14 þús. kr. á mánuði. Það sem helst skýrir 

þetta er að tekjuhærri hópurinn er líklegri en sá tekjulægri til að taka óverðtryggð 

lán með föstum vöxtum. Séu slík lán tekin með jöfnum greiðslum helst 

greiðslubyrðin óbreytt í krónum talið út fastvaxtatímabilið sem alla jafna er annað 

hvort þrjú eða fimm ár. 
 
 

Gögnin sýna einnig að greiðslubyrði fasteignalána hefur minnkað hjá 20-25% 

lántaka á umræddu tímabili, í meiri mæli hjá tekjuhærri hópnum en hinum 

tekjulægri. Ástæðan fyrir þessu er helst sú, gefið að vextir haldist óbreyttir, að í 

tilviki láns með jöfnum afborgunum lækkar heildargreiðslubyrðin að nafnvirði yfir 
 
 
 

3 Meðaltöl fyrir þessa tvo tekjuhópa eru líklega ofmetin þegar úrtakið er borið saman við alla lántakendur, þar sem 
þeir sem hafa nýlega tekið lán (úrtakið) skulda að meðaltali meira en þeir sem hafa ekki tekið lán nýlega. 
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líftíma þess ef um óverðtryggt lán er að ræða en að raunvirði sé lánið verðtryggt. Sumir lánveitendur 

krefjast þess raunar að s.k. viðbótarlán séu með jöfnum afborgunum. Slík lán bera þyngri greiðslubyrði til 

að byrja með en lán með jöfnum greiðslum en tryggja jafnframt hraðari niðurgreiðslu lánsins. 
 

 
 

Í umræðu um vaxtahækkanir Seðlabankans hafa útreikningar á áhrifum þeirra á greiðslubyrði 

óverðtryggðra lána með breytilegum vöxtum verið áberandi og oft nefndar nokkuð háar tölur í því 

samhengi og sérstök dæmi tekin til að sýna það. Því kann að koma á óvart að greiðslubyrði lántaka hefur 

almennt ekki hækkað meira en raun ber vitni. Raunar hefur greiðslubyrði 57% nýrra lántaka minnkað eða 

vaxið um minna en 10 þús. kr. á mánuði. Greiðslubyrði 82% lántakenda í tekjulægri hópnum hefur 

minnkað eða vaxið um minna en 30 þús. kr. á mánuði, en hjá 77% lántakenda í tekjuhærri hópnum. Ein af 

ástæðunum fyrir þessu er að lántakar blanda gjarnan saman lánaformum. Þannig er algengt að tekin séu tvö 

til þrjú lán sem eru oft blanda af verðtryggðum og óverðtryggðum lánum með breytilega og/eða fasta 

vexti. Því hafa vaxtahækkanir Seðlabankans aðeins haft áhrif á greiðslubyrði hluta þeirra lána sem lántakar 

hafa tekið. Nánar tiltekið breytast vextir lána með fasta vexti ekki frá lántöku þar til fastvaxtatímabili 

lýkur. Hvað varðar verðtryggð lán með fasta vexti er það breyting vísitölu neysluverðs sem hefur áhrif 

á hvernig greiðslubyrði þeirra þróast, ekki vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Vaxtabreytingar Seðlabankans 

hafa því aðeins áhrif á greiðslubyrði lána með breytilega vexti, a.m.k. til skamms tíma þangað til 

fastvaxtatímabili lýkur. 
 

 
 

Gagnasöfnun vegna húsnæðislána og greiðslubyrði lántakenda 

Svo gera megi ítarlegri greiningar á raunverulegri stöðu lántakenda, sem allt í senn nýttust við 

greiningarstarf og stefnumörkun Seðlabankans sem og við upplýsingamiðlun til annarra stjórnvalda telur 

Seðlabankinn að æskilegt væri að geta samkeyrt gögn sem bankinn safnar við aðrar upplýsingar sem 

safnað er af öðrum opinberum aðilum. Gagnlegt væri t.d. að geta nýtt upplýsingar úr skattskrám um tekjur 

og aldur með upplýsingum sem bankinn safnar um lán og lánveitingar. Treysta þarf lagalegan grundvöll 

slíkrar samkeyrslu. Þannig mætti meta fjárhagsstöðu allra lántakenda en ekki aðeins þeirra sem nýlega 

hafa tekið lán og lokið greiðslumati, þ.e. þeirra sem fjallað er um í þessu minnisblaði. Með því móti mætti 

m.a. afla upplýsinga um fjölda lántakenda að baki hverri lánveitingu og upplýsinga um aldur, 

fjölskyldugerð og menntunarstig. Tryggja þyrfti að öllum kröfum um persónuvernd yrði fylgt, eins og 

gert hefur verið hingað til með notkun dulkóðaðra lykla til að para viðbótarupplýsingarnar sem hér hafa 

verið nefndar saman við þær lánaupplýsingar sem Seðlabankinn safnar. 

 

 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, 7. nóvember 

 

Svör umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytis 
við spurningum fjárlaganefndar Alþingis frá 6. október 2022. 

 
5)   Hvernig er haldið utan um mismunandi hlutverk forsætisráðuneytisins og umhverfis- orku og 

loftslagsráðuneytis við stefnumótun og eftirlit með aðgerðum í loftslagsmálum til að koma í veg fyrir 

tvíverknað og önnur vandamál sem upp kunna  að koma þegar tveir aðilar sjá um sama verkefnið? 

 
a)   Hvernig var árangurinn tryggður í fjármálaáætlun? 

Árangri af verkefninu er ekki fylgt eftir undir málefnasviðum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti. 

 
b)   Hvernig er árangurinn tryggður í fjárlagafrumvarpinu? 

Árangri af verkefninu er ekki fylgt eftir undir málefnasviðum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti. 

 



23  
c)   Óskað er eftir að grein verði gerð fyrir samstarfi um verkefnið sjálfbært Ísland og hvernig árangur af 

því hefur verið tryggður með skilgreiningum á hlutverki þeirra sem bera ábyrgð á verkefninu. 
 

Umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti er ekki ábyrgt fyrir sömu hlutverkum í loftslagsmálum og 

forsætisráðuneytið. Forsætisráðuneytið vinnur að stefnumörkun um sjálfbært Ísland en það verkefni hefur mun 

breiðari skýrskotun heldur en eingöngu loftslagsmál, snýr að sjálfbærri þróun og heimsmarkmiðum þess efnis. Í 

fjármálaáætlun og frumvarpi til fjárlaga 2023 er gert ráð fyrir útgjöldum til stefnumótunar vegna loftslagsmála og 

verkstjórnar og framkvæmdar aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum. Eftirfylgni með loftslagsaðgerðum er 

samstarfsverkefni þeirra ráðuneyta sem koma saman í verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar undir forrystu umhverfis-, 

orku- og loftslagsráðuneyti og byggt á greiningum sem Umhverfisstofnun heldur utan um. 
 

Gert er ráð fyrir aðkomu umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti að verkefninu Sjálfbært Ísland sem er leitt af 

forsætisráðuneytinu og snýr að sjálfbærri þróun og heimsmarkmiðum vegna hennar. Gera má ráð fyrir að fulltrúi úr 

Umhverfis, orku og loftslagsráðuneyti muni sitja í stýrihóp verkefnisins en að auki verði vinnuframlag frá 

sérfræðingum skrifstofu loftslagmála og fleiri skrifstofum ráðuneytis eins og þörf verður á. 
 
 
6)   Hversu áreiðanlegt er losunarbókhald Íslands að mati ráðuneytisins? 

a)   Er hægt að byggja stefnumótun, aðgerðir og mælingar á árangri á ábyggilegum gögnum þess? 
 

Stefnumótun, aðgerðir og mælingar á árangri loftslagsaðgerða eru gerðar með hliðsjón af losunarbókhaldi 

Íslands. Fyrir árið 2023 hefur verið lögð áhersla á að bæta framreikninga með tilliti til einstakra aðgerða í 

aðgerðaáætlun. Aukinheldur er yfirstandandi umbótavinna við að bæta þekkingu og gæði grunnupplýsinga fyrir 

mat á losun gróðurhúsalofttegunda og binding kolefnis vegna landnotkunar, breyttrar landnotkunar og skógræktar 

skv. útgefinni umbótaáætlun 2020-2023. 
 

Loftslagsbókhald Íslands er í umsjón Umhverfisstofnunar samkvæmt evrópsku regluverki þar að lútandi. 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) tekur út aðferðafræði við vinnslu loftslagsbókhaldsins árlega. 
 

Mat á losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis í losunarbókhaldi Íslands byggir á samþykktri 

aðferðarfræði IPCC sem aðilar að loftslagssamningsins og Parísarsamningsins hafa samþykkt. Aðferðafræðin er 

því samræmd og samanburðarhæf milli ríkja. Óvissa frá hverri uppsprettu og viðtaka er metin sérstaklega í 

losunarbókhaldi Íslands, en breytileg eftir gæði gagna hverju sinni. Til að draga úr óvissu, samræma aðferðafræði 

og tryggja gæði losunarbókhaldsins er bókhaldið rýnt reglulega af úttektarnefnd Loftslagssamningsins og 

Framkvæmdastjórn ESB. 
 

Ljóst er að það er munur milli bókhaldsflokka hver óvissan í matinu og gæði gagnanna er og má segja að mest 

óvissa sé í bókhaldsflokknum um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt (LULUCF). Undanfarið hafa kröfur 

um gæði gagna vegna mats á losun og bindingu sem fellur undir LULUCF aukist verulega og framtal vegna 

losunar og bindingar frá landi hefur fengið meira vægi í loftslagsskuldbindingum, en hún hefur ekki talið gagnvart 

loftslagsskuldbindingum á sama hátt og til dæmis losun frá vegasamgöngum. 
 
 
7)   Óskað er eftir stuttri lýsingu á því með hvaða hætti sviðsmyndir eru notaðar til að ná árangri í 

umhverfismálum og til að draga úr losun. 
 

Skil Umhverfisstofnunar á skýrslu um stefnur, aðgerðir og framreikninga um losun gróðurhúsalofttegunda er 

mikilvægur grundvöllur stefnumótunar í loftslagsmálum. Ennfremur byggir hluti slíkra framreikninga á 

eldsneytisspá sem Orkustofnun vinnur og sem er í sífelldu endurmati. 
 

Frekari þróun og notkun sviðsmynda vegna væntrar losunar miðað við mismunandi aðgerðapakka eru 

eftirsóknarverð og hefur ráðuneytið fjármagnað tilraunaverkefni sem getur nýst við greiningu loftslagsaðgerða. 

Slík tól byggð á mismunandisviðsmyndum geta stutt við ákvarðanatöku og aukið líkur á góðu vali 

loftslagsaðgerða. 
 

Þá eru sviðsmyndir um áhrif loftslagsbreytinga mikilvægur grundvöllur aðlögunaraðgerða. Milliríkjanefnd 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar útfærir grunn sviðsmyndir fyrir þróun loftslagsbreytinga í 

matsskýrslum sínum og Vísindanefnd um loftslagsbreytingar undir formennsku Veðurstofu Íslands vinnur að því 

að skala sviðsmyndir niður fyrir Ísland til að styðja við mótun aðlögunaraðgerða. Sviðsmyndir og mat áhættu 

vegna áhrifa loftslagsbreytinga er umfangsmikið verkefni til framtíðar sem mismunandi stofnanir, fyrirtæki og 

aðilar munu þurfa að koma að með hliðsjón af aðlögunarstefnu Íslands. 
 

 
8)   Óskað er eftir stuttu  minnisblaði  þar sem fram gerð er grein fyrir áformum ráðuneytisins um 

loftslagshagstjórn og hvernig ætlunin  er að nýta það tæki. 
 

Að mati umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytisins er mjög mikilvægt að fyrir hendi sé skýr forgangsröðun 

stjórnvalda í þágu loftslagshagstjórnar og loftslagsmarkmiða. 
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Þetta þýðir að áður en stjórnvald ákveður að ráðast í eða styðja við verkefni verði lagt mat á áhrif verkefnisins á 

loftslagsbókhald Íslands, þannig að metið sé hvort verkefnið dragi úr losun og hversu mikið. Virk 

loftslagshagstjórn þýðir að þetta mat verði ávallt hluti af forsendum við ákvarðanatöku á öllum málaefnasviðum. 
 

Byggja þarf upp skipulag og þekkingu innan stjórnarráðsins varðandi loftslagsmiðað mat á opinberum 

fjármálum og hagstjórn. og innleiða það inn í ákvarðanatöku. Greinargerð Loftslagsráðs „Opinber fjármál og 

loftslagsmál“ er mjög gagnleg til að auka skilning á mikilvægi ríkisfjármála í samhengi loftslagsmála en eins og 

fram hefur komið í máli formanns Loftslagsráðs er greinargerð ráðsins fyrsti áfangi en ráðið hyggst áfram vinna að 

þessu verkefni. Sjá: https://www.loftslagsrad.is/efst-a-baugi/faersla/2022/06/24/Ny-greinargerd-Opinber-fjarmal- 

og-loftslagsmal/ 
 

Í bígerð er að að skilgreina verkefni tengd loftslagsfjármálum innan Stjórnarráðsins og gagnlegt að fá álit 

fjárlaganefndar á því þegar skilgreining liggur fyrir. Þá er mikilvægt að huga að samlegð við undangengna og 

áframhaldandi vinnu vegna sjálfbærrar fjármögnunar ríkissjóðs. Yfirstandandi undirbúningur fyrir útgáfu 

ríkisskuldabréfa sem ætlað er að fjármagna sjálfbær verkefni í samræmi við sjálfbæran fjármögnunarramma 

ríkissjóðs sem fjármála- og efnahagsráðuneytið gaf út síðasta haust. 
 

 
 
9)   Er það hluti af stefnumörkun í umhverfismálum að einstaklingar kaupi notaða rafbíla af bílaleigum til að 

flýta orkuskiptum í samgöngum? 
 

 
a)   Ef svo er, er það skynsöm stefna? 

 

Bílaleigur gegna mikilvægu hlutverki í orkuskiptunum þar sem þær kaupa inn stóran hluta allra nýskráðra bíla 

hérlendis. Bílaleigubílar vega þannig þungt í fólksbílaflota landsins og af landfræðilegum ástæðum eru þeir 

almennt ekki seldir úr landi þegar þeim er skipt út. Vegna þessa hafa bílaleigubílar um árabil myndað stóran hluta 

eftirmarkaðar með fólksbíla. Af þessum sökum hafa bílaleigur tvenns konar mikilvægi í orkuskiptum fólksbíla. Í 

fyrsta lagi vegna nýskráninga við kaup og í öðru lagi vegna sölu á eftirmarkaði. 
 

b)   Telur ráðuneytið skynsamlegra að beita annarri stefnumörkun á þessu sviði? 
 

Ísland hefur sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum og til að þau náist vega orkuskipti í samgöngum 

þungt. Frá árinu 2012 hafa verið í gildi sértækar ívilnanir til vistvænna bifreiða sem hafa átt stóran þátt í því hve 

vel hefur gengið að innleiða rafbíla hér á landi, aðgerð sem er mikilvæg þegar horft er til samdráttar í losun 

gróðurhúsalofttegunda og útfösunar jarðefnaeldsneytis. Áhrif innkaupa bílaleiga á samsetningu bílaflotans eru 

mjög mikil, þar sem flestir bílaleigubílar rata inn á svokallaðan eftirmarkað og enda sem „heimilisbílar“. Því hefur 

það verið mat ráðuneytisins að mikilvægt sé að reyna að hraða orkuskiptum bílaleiga sem nokkur kostur er en segja 

má að áhrif bílaleiga á kolefnisbókhald landsins séu tvíþætt. Annars vegar skammtímalosun vegna aksturs 

ferðamanna og hins vegar langtímalosun þegar bílarnir eru seldir og verða að heimilisbílum landsmanna. Hlutfall 

nýorkubíla í innkaupum bílaleiga hefur verið mjög lágt og miklu minni en hjá almenningi og því eru 

langtímaáhrifin mikil. Ef þetta breytist ekki hratt mun samsetning bílaflotans seint ná nauðsynlegum umbótum. 
 

Mikilvægt er að horfa til allra leiða í þessum málum og ekki má útiloka að önnur stefnumörkun geti einnig 

skilað árangri og mest um vert að eiga í góðu samstarfi við atvinnugreinafélög og aðra hagaðila til að ná sem bestri 

yfirsýn yfir málaflokkinn. 
 

10) Ráðuneytið  hyggst skila inn metnaðarfullum tillögum um umhverfisvæn ökutæki  inn í 2. umræðu um 

frumvarpið. 

a)   Eiga þessar tillögur ekki að liggja fyrir í frumvarpinu, og er það í samræmi við LOF að birta þær rétt 

áður en fjárlagafrumvarpið kemur til afgreiðslu? 
 

Þessar tillögur eru á forræði fjármála- og efnahagsráðuneytisins en umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 

hefur verið í samstarfi við FJR við mótun þeirra. Umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytið getur tekið undir það að 

besta framkvæmd væri ávallt að útfærðar tillögur og forsendur liggi fyrir í fjárlagafrumvarpi við framlögn þess. 
 

Margir þeir aðilar sem að þessum málum koma í samfélaginu hafa bent á að ekki væri að finna forsendur og 

útfærslur vegna frekari stuðnings við aðgerðir til að fjölga hreinorkubílum í ný framlögðu fjárlagafrumvarpi. 

Þessir aðilar telja að komi ekki til áframhaldandi stuðnings muni draga verulega úr fjölgun rafbíla hér á landi á 

næstu árum og þar með hægja á samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. 
 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið er meðvitað um mikilvægi fyrirsjáanleika í þessum málum þar sem 

innkaup á bílum, sérstaklega bílum sem notaðir eru í atvinnuskyni, eru gerð með löngum fyrirvara. Mikið getur 

munað um stuðning hins opinbera þegar tækni og innviðir eru enn í þróun. 
 

Eins og sagt var frá á fundi fjárlaganefndar er vinna í gangi milli ráðuneytisins og fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins. Endanlegar útfærslur þeirra tillagna liggja ekki fyrir. 

http://www.loftslagsrad.is/efst-a-baugi/faersla/2022/06/24/Ny-greinargerd-Opinber-fjarmal-
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Markmið verkefna sem fjármagni var ráðstafað til 2022  2021  2020  2019  2018 

Bætt orkunýti ng 

Hl eðs l us töðvar fyri r s amgöngur 

Mi nnkun ol íunotkuna r í i ðna ði 

Orkus ki pti í ha ftengdri s ta rs emi 

Aukni ng í notkun ra f-og l ífel ds neyti og meta n 

123 

170 

173 

214 

393 

    

Hl eðs l us töðvar vi ð gi sti s ta ði og fj öl s ótta  ferða ma nna s taði 

Ja rðefnael ds neyti - a ðgerði r ti l að mi nnka notkun 

Kaup á vi s tvænum fl utni nga bíl um eða bætti r i nnvi ði r 

Líf eða ra fel ds neyti s fra ml ei ðsl a og orkugeyms l a 

 42 

229 

188 

10 

   

Innvi ða s tyrki r fyri r vi s tvæn ökutæki 

Innvi ða s tyrki r fyri r vi s tvæn ökutæki vi ð opi nbera s ta ði 

Verkefna s tyrki r fyri r reks tur í ha ftengdri s ta rfs emi 
 

Fj á rfes ti nga rs tyrki r ti l s vei ta rfél a ga o.fl . 

  81 

99 

12 
 

36 

  

Verkefni ti l l ækkuna r óni ðurgr. kyndi kos tn. sv.fél . Upps etni 

ng hl eðs l us töðva fyri r ra fbíl a - hótel og gi sti s taði Upps etni 

ng hl eðs l us töðva fyri r ra fbíl a 

   34 

30 

227 

 

Upps etni ng va rma dæl na 

Innvi ði r fyri r ra fbíl a 3. hl uti áta k ARN 

    21 

68 

Samtals 1.072 469 228 291 89 

 

 

 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, 7. nóvember 

 

Svör umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytis 
við spurningum fjárlaganefndar Alþingis frá 6. október 2022. 

 
1)   Óskað er eftir því að lögð verði fram greining á því hve miklu fjármagni hefur verið ráðstafað til 

orkuskipta annars vegar og hins vegar til uppbyggingar á innviðum vegna þeirra hins vegar sl. 4 ár. 

 
a)   Óskað er eftir yfirliti sem sýnir þróun á fjármagni til orkuskipta sl. 4 ár. 

 

Fjármagn til orkuskipta og innviða ráðstafað úr Orkusjóði árin 2018-2022 má sjá í töflunni hér að neðan. 
 

Við það bætist Covid framlag frá árinu 2020 að fjárhæð 210 m.kr. til uppbyggingar innviða hafna, samanber 

liðinn Orkuskipti, rafvæðing hafna í aðgerðaáætlun (2) í loftlagsmálum. 
 

Árin 2018-2020 var fjármagni Orkusjóðs eingöngu ráðstafað til uppbyggingar innviða en árin 2021 og 2022 var 

meirihluta af fjármagni sjóðsins varið til beinna orkuskipta. 
 

Orkusjóður 2018-2022 - sundurliðun fjármagns til orkuskipta og innviða (m.kr.) 

Flokkun 2022 2021 2020 2019 2018 Samtals 

Orkus ki pti 902 427    1.329 

Innvi ði r 170 42 228 291 89 820 

Samtals 1.072 469 228 291 89 2.149 
 
 

b)   Óskað er eftir yfirliti sem sýnir þróun á fjármagni til Orkusjóðs sl. 4 ár. 
 

Þróun fjármagns til Orkusjóðs og breytingar milli ára má sjá í töflu 2. undir lið c. Ráðstöfun á fjármagni 

Orkusjóðs 2018-2022. 
 

c)   Óskað er eftir yfirliti sem sýnir ráðstöfun á fjármagni Orkusjóðs til helstu verkefna. sl. 4 ár og hver 

voru markmið helstu verkefna sem fjármagni var ráðstafað til. 

 
Ráðstöfun á fjármagni Orkusjóðs 2018-2022  ( m.kr.) 



2  

2)   Hafa verið áætluð áhrif þess að skilagjald  hækkar ekki í samræmi við verðlagsbreytingar? 

a)   Sé svo, um hvaða fjárhæðir er að ræða? 
 

Þegar ráðuneytið gerir tillögu til fjármála– og efnahagsráðherra um breytingar á gjöldum á einnota 

drykkjarvöruumbúðir er byggt á tillögu þar um frá stjórn Endurvinnslunnar hf. Við úrvinnslu á tillögu stjórnar 

leggur ráðuneytið mat á rökin sem stjórnin færir fyrir tillögu sinni og horfir eftir atvikum til fleiri þátta. 

Nauðsynlegt er að tryggja að tekjur af gjöldunum standi undir rekstri Endurvinnslunnar hf. og þeim skyldum sem 

félaginu ber að uppfylla skv. lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða 

fyrir drykkjarvörur. Jafnframt horfir ráðuneytið til þess árangurs sem náðst hefur hverju sinni við söfnun og 

endurvinnslu umbúðanna. Ráðuneytið telur mikilvægt að skilagjald haldi almennt verðgildi sínu til að virka sem 

hvati fyrir almenning til að skila notuðum umbúðum til endurvinnslu. Þó verði að meta virkni hvatans í samhengi 

við árangurinn sem kerfið nær, þ.e. söfnunarhlutfallið. Um er að ræða opinber gjöld sem leggjast á endanum á 

neytendur og telur ráðuneytið að færa þurfi fyrir því málefnaleg rök ef hækka eigi gjöldin. Það eigi ekki hvað síst 

við þegar verðbólga er mikil eins og nú um stundir. Jafnframt verði að horfa til þess að fleiri þættir hafa áhrif á 

árangur við söfnun notaðra umbúða í kerfum sem þessum en fjárhæð skilagjaldsins ein og sér, s.s. aðgengi 

almennings að söfnunarstöðvum. Benda má á til samanburðar að skv. upplýsingum frá Endurvinnslunni hf. hafa 

Danmörk og Svíþjóð haldið skilagjaldi lengi óbreyttu, þ.e. 1 DKK og 1 SEK, þrátt fyrir verðlagsþróun. 
 

Við vinnslu málsins fékk ráðuneytið þær upplýsingar frá Endurvinnslunni hf. að söfnunarhlutföll hér á landi 

árið 2021 hefðu reynst 90% í álumbúðum, rétt tæp 90% í plastumbúðum og 83% í glerumbúðum. Stjórn 

Endurvinnslunnar hf. hefur sett sér markmið um a.m.k. 90% söfnun á umbúðum úr áli og plasti og 85% á 

umbúðum úr gleri. Árangurinn á síðasta ári verður því að teljast með ágætum og að stærstu leyti í samræmi við 

framangreind markmið. Það var því mat ráðuneytisins að söfnunarhlutfallið gæfi ekki sérstakt tilefni til hækkunar á 

skilagjaldinu. Við það mat var einnig horft til annarra mikilvægra atriða eins og áhrifa á verðlagsþróun. Skilagjald 

var síðast hækkað 1. maí 2021 og gjöldin á drykkjarvöruumbúðir eru jafnan tekin til endurskoðunar á hverju ári. 

Niðurstaða ráðuneytisins var að leggja ekki til breytingu á skilagjaldinu að þessu sinni en stefnt er að því að 

endurskoða gjöldin aftur á næsta ári og þá verður meðal annars horft til árangurs við söfnun og endurvinnslu sem 

kerfið nær á yfirstandandi ári. Enn fremur var það mat ráðuneytisins að þær breytingar sem stjórn 

Endurvinnslunnar hf. lagði til, um hækkun á skilagjaldi um 2 kr. á hverja umbúðareiningu og lækkun á 

umsýsluþóknun, mismikla eftir umbúðategundum, myndi leiða til raunhækkunar á gjöldum á hverja selda 
drykkjareiningu, flösku eða dós, um 1,00–1,67 kr. Um er að ræða drykkjarvörur s.s. gosdrykki, orkudrykki, kolsýrt 

vatn og áfenga drykki sem allar eru mjög algengar neysluvörur. Ráðuneytið telur að gera megi ráð fyrir að slík 

hækkun á verði þessara vara leiði til hærra verðlags í landinu þótt ekki hafi verið reynt að meta með einhverri 

nákvæmni hversu mikil áhrifin yrðu á vísitölu neysluverðs. 
 

Í tillögu stjórnar Endurvinnslunnar hf. kemur fram að félagið áætlar að hækkun skilagjalds um 2 kr. auki tekjur 

félagsins vegna ósótts skilagjalds um nálega 40 m.kr. árið 2023. Á móti komi lækkanir á umsýsluþóknun sem 

lækki tekjur um 120 m.kr. Svigrúm er til lækkunar rekstrartekna félagsins vegna góðrar rekstrarafkomu 

yfirstandandi árs og þess síðasta. Þar sem niðurstaða ráðuneytisins varð að leggja til óbreytt skilagjald reyndist 

nauðsynlegt að lækka umsýsluþóknun minna en stjórnin lagði upphaflega til, til að bæta Endurvinnslunni hf. upp 

þær 40 m.kr. í tekjur sem stjórnin hafði áætlað af hækkun skilagjalds. Það gerði ráðuneytið í samráði við 

Endurvinnsluna hf. 
 
 
 
3)   Óskað er eftir stuttri umfjöllun  um hvernig gegnum streymis fyrirkomulag á skilagjaldi  gengur fyrir sig. 

a)   Skilagjald  og fyrirkomulag þess. 
 

Á innfluttar drykkjarvörur í einnota umbúðum úr stáli, áli, gleri og plasti er lagt skilagjald sem innheimt er við 

tollafgreiðslu. Gjaldið er lagt á hverja umbúðaeiningu. Sama gjald er lagt á drykkjarvörur sem framleiddar eru eða 

átappaðar hér á landi og seldar eru í sams konar umbúðum og að framan greinir. Framleiðendur og innflytjendur 

greiða gjaldið en almennt má gera ráð fyrir að því sé í framhaldinu velt út í vöruverðið með einum eða öðrum 

hætti. Tekjur af álagningu skilagjalds renna til Endurvinnslunnar hf., með viðkomu í ríkissjóði. 
 

Á móti rekur Endurvinnslan hf. söfnunarkerfi þar sem tekið er við notuðum, einnota drykkjarvöruumbúðum úr 

stáli, áli, gleri og plasti og þeim komið til endurvinnslu. Við móttöku á umbúðunum endurgreiðir félagið skilagjald 

til handhafa umbúðanna. Endurvinnslan hf. hefur einkarétt á þessari starfsemi hér á landi og um er að ræða útfærslu 

á svokallaðri framlengdri framleiðendaábyrgð. 
 

b)   Umsýslugjald  og fyrirkomulag þess. 
 

Til viðbótar skilagjaldi er með sama hætti lögð svokölluð umsýsluþóknun á hverja umbúðaeiningu úr stáli, áli, 

gleri og plasti. Endurvinnslan hf. fær allar tekjur af álagðri umsýsluþóknun til að standa undir rekstri sínum. Auk 
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þess fær Endurvinnslan hf. skilagjald af þeim umbúðum sem eigi er skilað til að standa undir rekstrinum. Að 

jafnaði eru það á bilinu 10–20% umbúða sem ekki er skilað og Endurvinnslan hf. hefur beinar rekstrartekjur af. 

Endurvinnslunni hf. er heimilt að skila hluthöfum sínum hóflegum arði af því hlutafé sem þeir hafa lagt í félagið. 
 

c)   Úrvinnslugjald og fyrirkomulag þess. 
 

Á innfluttar vörur sem falla undir lög um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, er lagt úrvinnslugjald sem innheimt er 

við tollafgreiðslu. Sama gjald er lagt á sömu vörur sem framleiddar eru hér á landi. Gjaldið er jafnan lagt á hverja 

magneiningu, oftast per kg. Tekjur af álagningu úrvinnslugjalds, þ.m.t. vaxtatekjur, renna óskiptar til 

Úrvinnslusjóðs, með viðkomu í ríkissjóði, nema 0,5% sem renna til ríkissjóðs sem umsýslugjald. 
 

Úrvinnslusjóður er stofnun í eigu ríkisins sem fer með umsýslu úrvinnslugjalds og nýtir tekjur af gjaldinu til að 

greiða fyrir meðhöndlun viðkomandi vara þegar þær eru orðnar að úrgangi, auk þess að standa að fræðslu og 

upplýsingagjöf er þessar vörur varðar. Úrvinnslusjóður beitir því greiðslum úr sjóðnum til þeirra aðila sem sjá um 

meðhöndlun úrgangs í landinu til að mynda hagrænan hvata sem ýtir undir endurvinnslu og aðra ákjósanlega 

meðhöndlun úrgangsins. Um er að ræða útfærslu á svokallaðri framlengdri framleiðendaábyrgð. 
 

d)   Hverjar eru ástæður þess að hækka  þarf úrvinnslugjald og hvaða áhrif hefur hækkun þess? 
 

Þann 1. janúar 2023 öðlast að fullu gildi lög nr. 103/2021 um breytingu á lögum um hollustuhætti og 

mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald. Tilefni lagasetningarinnar var 

innleiðing fjögurra tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins sem snúa að því að mynda skilyrði fyrir 

hringrásarhagkerfi. Meðal ákvæða fyrrnefndra laga sem taka gildi um áramótin eru lágmarkskröfur varðandi 

framlengda framleiðendaábyrgð auk ákvæða um sérstaka söfnun heimilisúrgangs og hreinsun á plastrusli á 

víðavangi. Skyldur Úrvinnslusjóðs, fyrir hönd framleiðenda og innflytjenda, aukast því um áramótin og auknum 

kostnaði samfara því þarf að mæta með hækkun úrvinnslugjalds. Að hluta er sá kostnaður, sem fellur á 

Úrvinnslusjóð frá og með áramótum, kostnaður sem sveitarfélögin hafa til þessa staðið straum af. Til lengri tíma 

litið er því von til þess að hækkun úrvinnslugjalds nú leiði til útgjaldalækkunar í málaflokknum hjá sveitarfélögum. 
 

e)   Hvernig leggjast þessi gjöld á neytendur eftir að tekið hefur verið tillit til endurgreiðslna af umbúðum 

sem skilað er til endurvinnslu? 
 

Skilagjald, umsýsluþóknun og úrvinnslugjald eru allt gjöld sem framleiðendur og innflytjendur vara sjá um að 

greiða til Skattsins. Eins og áður hefur komið fram má gera ráð fyrir að framleiðendur og innflytjendur velti 

gjöldunum út í vöruverð. Það eru því neytendur sem á endanum standa undir þeim kostnaði sem af álagningu 

þessara gjalda hlýst. Þar sem gjöldin birtast í vöruverði og í flestum tilfellum eru vörur sem bera þessi gjöld 

algengar neysluvörur, s.s. gosdrykkir, orkudrykkir, kolsýrt vatn, áfengir drykkir, matvæli og aðrar nýlenduvörur í 

umbúðum, raftæki og rafhlöður, og hefur álagning gjaldanna áhrif á vísitölu neysluverðs. 
 

Neytendur hafa mögueika á að fá skilagjald endurgreitt en endurgreiðsla fer fram þegar notuðum, einnota 

drykkjarvöruumbúðum er skilað til endurvinnslu. Þá þegar hefur álagning gjaldsins skilað sér út í verðlag. 

Umsýsluþóknun og úrvinnslugjald er hins vegar ekki endurgreitt. 
 

f) Óskað er eftir nánari skýringum á þeim upplýsingum sem fram komu á fundi fjárlaganefndar með 

ráðuneytinu um að aukin skil á umbúðum hafi í för með sér minni tekjur endurvinnsluaðila þannig að 

ríkissjóður verði að greiða hærra framlag með starfseminni. 
 

Eins og fram kemur hér að framan eru tekjur Endurvinnslunnar hf. af opinberum gjöldum tvíþættar. Annars 

vegar eru það tekjur af umsýsluþóknun og hins vegar hefur félagið heimild til að nýta sem rekstrarfé skilagjald af 

umbúðum sem skila sér ekki í söfnunarkerfi félagsins, það sem kallað hefur verið ósótt skilagjald. Gert er ráð fyrir 

tekjum af ósóttu skilagjaldi þegar upphæð skilagjalds og umsýsluþóknunar er endurskoðuð, sem er að jafnaði 

árlega. Ef meira af umbúðum skilar sér til endurvinnslu en áætlað var dragast tekjur Endurvinnslunnar hf. af ósóttu 
skilagjaldi saman sem því nemur. Áhrifin á rekstrarfé Endurvinnslunnar hf. verða gagnstæð ef minna af umbúðum 

skilar sér. Fleira hefur áhrif á rekstrarafkomu félagsins, s.s. verð á stáli, áli, gleri og plasti á alþjóðlegum 

mörkuðum með endurvinnsluefni og breytingar á kostnaði við söfnun og útflutning umbúða til endurvinnslu. Tekið 

er tillit til þessara breyta þegar gjöldin eru endurskoðuð og ríkissjóður á ekki að þurfa að greiða framlag með 

starfseminni nema þá mögulega tímabundið þar til tekjustofnar Endurvinnslunnar hf. hafa verið endurskoðaðir 

næst. Til lengri tíma litið eiga tekjustofnar félagsins að standa að fullu undir rekstrinum. 
 
 
 
4)   Á fundi fjárlaganefndar með ráðuneytinu kom fram að hætta  væri á að hækkun skilagjalds  væri 

verðbólguhvetjandi. Á sama tíma var vakin athygli á gegnum streymis hlutverki gjaldsins og því myndi 

álagt gjald skila sér að mestu til baka til neytenda.  Óskað er eftir nánari umfjöllun. 
 

Nánari skýringar er að finna í svörum við spurningum nr. 2, 3a og 3e hér að framan. 
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11) Með hvaða hætti birtist aukin áhersla á endurheimt votlendis í fjárlagafrumvarpinu? 
 

Aukin áhersla á endurheimt votlendis birtist í markmiði 2 í málaflokki 17.10. Markmiðið er að auka árlegt 

umfang uppgræðslu og endurheimtar vistkerfa og nýskógræktar. Endurheimt votlendis birtist í fyrsta lið þess 

markmiðs þar sem vísað er til stöðvunar landeyðingar, uppgræðslu, endurheimtar votlendis, innleiðingar 

landgræðsluáætlunar og eflingu losunarbókhalds. Þá kemur aukin áhersla fram í aðgerðaáætlun nýrrar stefnu um 

landgræðslu og skógrækt, Land og líf. Ekki er gert ráð fyrir auknu fjárframlagi frá ríkissjóðio en hins vegar er gert 

ráð fyrir að einkaaðilar komi í auknum mæli að endurheimt votlendis, m.a. í tengslum við vottun kolefniseininga. 
 
 

 
12) Hve mikið votlendi hefur verið endurheimt árlega sl. 3 ár? 

 
Árleg endurheimt votlendis 2018 - 2022 í hekturum 

 2022 2021 2020 2019 2018 Samtals 

Samtals 410 (áætl.) 250 264 104 24 1.052 

 
a)   Hversu áreiðanlegar eru þær tölur? 

 

Tölur um endurheimt votlendis koma frá Landgræðslunni. Samkvæmt lögum um landgræðslu ber stofnuninni 

að meta ástand lands, árangur af gróður- og jarðvegsvernd og eflingu og endurheimt vistkerfa með tilliti til 

mismunandi landnytja. Þessar upplýsingar á stofnunin að birta og gera aðgengilegar. 
 
 
 
13) Hve mikið votlendi er ætlunin  að endurheimta árlega á gildistíma fjármálaáætlunarinnar? 

 
Áætluð árleg endurheimt votlendis 2023 - 2027 

 2023 2024 2025 2026 2027 Samtals 

Endurheimt (ha) 610 810 1.010 2.500 2.500 7.430 

Kostnaður (mkr.) 140 186 232 575 575 1.708 

 
a)   Hver eru árleg framlög til verkefnisins samkvæmt fjármálaáætlun? 

 

Árleg framlög eru ekki sérstaklega tilgreind í fjármálaáætlun.  Áætlað er að heildarkostnaður við endurheimt 

votlendis sé um 230.000 kr. (meðalkostnaður) á hektara, þó það sé mjög breytilegt eftir aðstæðum. Gert er ráð fyrir 

að einkaaðilar komi einnig að endurheimt votlendis, m.a. með vottun kolefniseininga. 
 
 
 
14) Hvernig fylgist ráðuneytið með umfangi verkefnis um framræslu votlendis? 

 

Samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd, nr. 60/2013, nýtur votlendi, svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar, 

rústamýrar 20.000 m2 að flatarmáli eða stærri, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð og sjávarfitjar og leirur 

sérstakrar verndar. Það þýðir að forðast beri að raska votlendi nema brýna nauðsyn beri til og skylt er að afla 

framkvæmdaleyfis, eða eftir atvikum byggingarleyfis, vegna framkvæmda sem hafa í för með sér slíka röskun. 

Áður en leyfi er veitt skal leyfisveitandi leita umsagnar Umhverfisstofunar og viðkomandi náttúruverndarnefndar 

nema fyrir liggi staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag þar sem umsagnir liggja fyrir. Ráðuneytið fylgist 

ekki sérstaklega með slíkum leyfisveitingum. 
 

Landgræðslan ber ábyrgð á losunarbókhaldi fyrir landnotkun, þ.á.m. er að gera grein fyrir losun vegna 

framræslu votlendis sem þarf að uppfæra reglulega. Ekki er komið fast verklag á hvernig það er gert, en æskilegt 

væri að það yrði gert m.a. í gegnum tilkynningar eða upplýsingar frá leyfisveitendum (sveitarfélögum) um þau 

leyfi sem veitt eru til framræslu hverju sinni. 
 

a)   Tilkynna  öll sveitarfélög og aðrir tilkynningarskyldir aðilar a.m. k. árlega um framræslu á landi og 

endurheimtur á áður framræstu landi? 
 

Nei, ekkert slíkt kerfi er til staðar. 
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b)   Með hvaða hætti stuðlar stefnan land og líf að árangri í þessum málum? 

 

Í Land og líf, stefnu stjórnvalda í landgræðslu og skógrækt til ársins 2031, segir að til að stuðla að því 

að Íslandi nái kolefnishlutleysi árið 2040, bindi eftir það meira kolefni en það losar og að náttúrumiðaðar 

lausnir sem samræmast alþjóðlegum skuldbindingu séu ríkjandi verði unnið að því að vernda og auka 

kolefnisforða vistkerfa. Það verður m.a. gert með endurheimt votlendis. 
 

Aðgerð 4.6 um endurheimt votlendis, í aðgerðaáætlun Land og líf, er stefnt að endurheimt verði 

minnst 5.300 ha af röskuðu votlendi árið 2026 (frá árinu 2022) og 15.600 ha árið 2031, eða í heildina 

um 6% af þegar röskuðu votlendi. 
 

Hvað varðar lönd í eigu ríkisins kemur fram í eigendastefnu ríkisins vegna jarða, landa, lóða og 

auðlinda frá árinu 2019 að skoðaðir verði möguleikar á náttúruvernd og endurheimt vistkerfa, s.s. 

votlendis og náttúruskóga, í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir. Því er æskilegt að fyrir liggi 

heildstæð áætlun um endurheimt votlendis á landi í eigu ríkisins í samræmi við eigendastefnuna. 
 

Aðrar aðgerðir úr Land og líf sem snerta votlendi: 
 

 Aðgerð 1.2 Verndun votlendis 

 Aðgerð 2.1 Rannsóknir á áhrifum landgræðslu, skógræktar og endurheimt votlendis 

 Aðgerð 4.1 Vistgetukort þurrlendis og votlendis 

 Aðgerð 6.1 Þurrlendi og votlendi landsins kortlagt m.t.t. ástands vistkerfa 

 

 

 

Frá iðnaðarráðuneytinu, 7. nóvember 
 

 
Tilvfsun 2022 00049 / 0.2.2/ GPM                                                                                                  3iokt6ber 2022 

 

 

Minnisblad 

Rekstur jardganga  og samanburdur vid cdika Iangan tlj6dveg 
 

Til innviaaraauneytis 

Fro Vegagerainni 
 

Fjarlaganefnd Alpingis 6skar  eftir  yfirliti fro  innviaaraauneytinu sem syni 

kostnaaarmun of pvf aa reka  jaragong og svipaa Iangan pj6aveg. 

 

 
 

a.   6skaa er eftir  aa samanburaur miai annars vegar  via Hvalfjaraargongin og hins vegar 

onnur jaragong sem raauneytia telur heppileg til 

soma nburaarins. 

b.   Inn f  samanburainn komi kostnaaur via viahald, snj6mokstur og annan rekstrarkostnaa 

sem raauneytia telur aa skipti mali via samanbura sem pennon. 

 
Telja  ma aa kostnaaur via rekstur jaraganga se margfaldur miaaa  via rekstrarkostnaa venjulegs 

pj60vegar mea bundnu slitlagi, serstaklega se tekia mia of Hvalfjaraargongum, en rekstur peirra  er 

mun kostnaaarmeiri en annarra ganga vegna  mikillar umferaar. Viahaldskostnaaur jaraganga, ef 

horft er from hja brum, er urn fimmfaldur miaaa via viahald almenns pj60vegar. 

 
Meaaltalstala viahalds f  jaragongum er u.p.b. 7 m.kr. /6ri/km  en 6 vegi mea bundnu slitlagi  .3 

m.kr./ari.  Meaaltal rekstrarkostnaaar 6 vegum er u.p.b. m.kr./6ri en 7 m.kr./6ri/km.  Pessar 

tolur miaast via raunkostnaa sem markast of fj6rheimildum sfaasta 6rs. 
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f toflunum her aa neaan  m6 sj6 rekstrarkostnaa via fern  gong, heildarkostnaa og sfaan hvaa hver 

km  kostar. Par fyrir  neaan  er til samanburaar kostnaaur via pj6aveg, annars vegar  almenn pj6nusta 

og hins vegar vetrarpj6nusta. Einn d6lkur synir  kostnaa miaaa via lengd Hvalfjaraarganga og sfaan 

kostnaa 6 hvern  km. 
 

Sfoa  / 4 

 

 
Vegagerdin G. Petur Matthfasson 

 

 

 

Jarðgöng, rekstrarkostnaður 2021 
 

 
 

Vegalengd 
(km) 

  

Kostnaður 
 

Kostnaður á km 
vegar 

     

Hvalfjarðargöng 5,77  226.105.312 39.186.363 
     

Bolungarvíkurgöng 5,4  29.851.524 5.528.060 
     

Héðinsfjarðargöng 11  30.330.143 2.757.286 

     

Norðfjarðargöng 7,9  25.884.452 3.276.513 

     

Samtals rekstur ganga   312.171.431  
 

 

 

Þjónusta, rekstrarkostnaður 2021 
 

 
 

Vegalengd 
(km)* 

 

Kostnaður Kostnaður m.v. 
lengd 

Hvalfjarðarganga 

 

Kostnaður á km 
vegar 

 

      

Almenn þjónusta** 7800 2.307.589.942 1.707.025 295.845  

      

Vetrarþjónusta*** 5430 3.395.855.049 3.608.487 625.388  

      

Samtals rekstur þjónustu  5.703.444.991  921.233 
 

 
* Vegalengd stofn- og tengivega er tiltekin fyrir almenna þjónustu og fyrir vetrarþjónustu eru  vegir sem hafa 
fasta þjónustu þ.e. helmingamokstur ekki meðtaldir í vegalengdum. 

** Almenn þjónusta er verulega undirfjármögnuð (ber ekki að skoðast sem fjármagnsþörf)                                   
 

*** Vetrarþjónusta er mjög sveiflukennd eftir árferði. Árið 2020 var t.a.m. vetrarþjónustukostnaður á km 
793.000 kr. og útlit er fyrir að árið 2022 verði svipað. 
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Viðhaldskostnaður 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jarðgöng, heildarkostnaður 2021 
  

Vegalengd 
(km) 

 

Kostnaður 
rekstur 

 

Kostnaður 
viðhald 

 

Kostnaður 
samtals 

 

Kostnaður 
á km 

 
Rekstur 

 

Kostnaður á 
km 

 
Viðhald 

 

Rekstur og viðhald       

       

Hvalfjarðargöng 5,77 226.105.312 46.859.873 272.965.185 39.186.363 8.121.295 
       

Bolungarvíkurgöng 5,4 29.851.524 19.218.791 49.070.315 5.528.060 3.559.035 
       

Héðinsfjarðargöng 11 30.330.143 57.910.438 88.240.581 2.757.286 5.264.585  

       

Norðfjarðargöng 7,9 25.884.452 40.251.340 66.135.792 3.276.513 5.095.106 
       

Samtals                                                  312.171.431 164.240.442 476.411.873  
 

 
 

  

Lágmarks- 
viðhald 

Viðhalds- 
skuld 
greidd á 
10 árum 

 

Alls 

 m.kr./ári m.kr./ári m.kr./ári 

Endurnýjun bundinna slitlaga 4.750 1.200 5.950 

Viðhald malarvega 1.400 200 1.600 

Styrkingar og endurbætur 6.000 6.500 12.500 

Brýr og varnargarðar 1.450 0 1.500 

Veggöng 800 0 750 

Umferðaröryggi 700 0 700 

Vatnaskemmdir 265 0 265 

Viðhald girðinga 130 0 130 

Samtals 15.495 7.900 23.395 
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Viðhaldsskipting 
´20-´24 

 

Lengd 
 

Meðal 
kostnaður á km 

 m.kr./ári km þ.kr./km 

Endurnýjun bundinna slitlaga 4.900 5.800 845 

Viðhald malarvega 1.400 7.100 197 

Styrkingar og endurbætur 2.300 5.800 397 

Brýr og varnargarðar 800 31 25.806 

Veggöng 800 57 13.158 

Umferðaröryggi 600 5.800 103 

Vatnaskemmdir 250 5.800 43 

Viðhald girðinga 120 12.900 9 

Samtals 11.120   
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Fjármála- og efnahagsráðuneytið, svör vegna stuðnings við ferðaþjónustuna í COVID 2. nóvember 

 

Úrræði 

millj. kr. Hlutdeild 
ferðaþjónustu 

millj. kr. til 
ferðaþjónustu 

      

          

Tekjufallsstyrkir 
     
11.274  66% 

                   
7.441        

Viðspyrnustyrkir 
     
11.437  68% 

                   
7.777        

Veitingastyrkir 
           
932  95% 

                      
885        

Lokunarstyrkir 
        
2.901  23% 

                      
667        

Greiðsla launa í sóttkví 
        
1.327  óvíst         

Greiðsla hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti 
     
11.934  87% 

                
10.383        

              

Hlutabótaleið 
     
27.893  47% 

                
13.110        

Ráðningastyrkir 
     
17.200  ~50% 

                   
8.600        

              

Markaðsátak innanlands og erlendis 
        
3.000    

                   
3.000        

Ferðagjöf I og II 
        
2.100    

                   
2.100        

Niðurfelling gistináttaskatts 
        
2.000    

                   
2.000        

      
                
55.963        

              

Viðbótarlán 
        
2.800  96% 

                   
2.688        

Stuðningslán 
     
10.100  61% 

                   
6.161        

Ábyrgð á láni Icelandair 
     
15.000    

                
15.000        

Ábyrgð á láni Ferðaábyrgðarsjóðs 4.500   
                   
4.500        

      
                
28.349        
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Efni: Svör forsætisráðuneytisins við spurningum fjárlaganefndar í framhaldi af fundi vegna 
frumvarps til fjárlaga 2023 
 
 

Í framhaldi af fundi forsætisráðuneytisins hjá fjárlaganefnd þann 23. sept. sl., vegna frumvarps til 

fjárlaga 2023, sendi fjárlaganefnd þrjár spurningar sem óskað er svara við. 

 
Hér fyrir neðan eru spurningarnar frá fjárlaganefnd og svörum við þeim. 

 

 
 

1.   Verkefnastjórn aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum hefur það hlutverk að  móta tillögur að 

aðgerðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, hafa umsjón með að þeim sé 

hrundið í framkvæmd og að tryggja eftirfylgni. 
 

a.   Hver er sýn hennar á árangur af þeirri áherslu að verja rúmlega 9  milljörðum kr. 

til niðurgreiðslu rafbíla á meðan ríkið ver um 1 milljarði króna á ári til 

niðurgreiðslu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu? 
 

b.   Hvernig er ávinningur hvorrar aðgerðar reiknaður út og hver miklum ávinningi 

skilar hann í hvoru tilfelli fyrir sig við að draga úr losuninni? 
 

c.   Ef svo er, hvernig birtist það markmið ráðuneytisins og hvaða árangri hefur það 

skilað út frá settum árangursmælikvörðum? 
 

d.   Hverjar eru tillögur verkefnastjórnarinnar í þessu sambandi? 
 

e.   Hvort hefur verkefnastjórnin eða ráðuneytið það hlutverk að velja á milli verkefna 

út frá heildarmyndinni og árangursríkum umskiptum í orkumálum og 

loftslagsmálum? 
 

SVAR: Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 

6/2022 gerir ráð fyrir að nýtt ráðuneyti umhverfis-, orku- og loftslagsmála beri ábyrgð á 

málefnasviði orku- og loftslagsmála og fyrirspurnum varðandi þau málefni ætti að beina til 

þeirra. Þá virðist gæta ákveðins misskilnings í lið 1.a. um samanburð á niðurgreiðslum til rafbíla 

og framlögum til niðurgreiðslu á almenningssamgögnum. Þarna eru annars vegar bornar saman 

skattaívilnanir til að flýta orkuskiptum í samgögnum og hins vegar beinn fjárstuðningur 

eingöngu til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem eru mjög eðlisólíkar aðgerðir og 

takmarkaður samanburður. Þar að auki eru veittur stuðningur til orkuskipta og stuðnings við 

breyttar ferðavenjur í gegnum ýmsa aðra þætti ss. gegnum Vegagerðina sem veitir fjármagn til 

almenningssamgangna um land allt, þá er veitt framlag til Betri samgangna til uppbyggingar 

Borgarlínu og hjóla- og göngustíga, Orkusjóðs sem veitir styrki til orkuskiptaverkefna. Svar 

umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðuneytisins mun væntanlega skýra þennan misskilning 

nánar. 
 
 

2.   Óskað er eftir yfirliti frá verkefnastjórninni um hvernig fjármagn til loftslagsmála skiptist 

þar á milli og síðan innan allra ráðuneyta. 
 

a.   Vísað er til 1 milljarðs í þessu sambandi sem ætlunin er að dreifist milli allra 

ráðuneyta. Óskað er eftir yfirlit yfir heildarupphæð til loftslagsmála á þessu ári og 
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á líftíma fjármálaáætlunar sem skiptist á málefnasvið, málaflokka og áherslur á 

nýtingu þess innan hvers málaflokks. 
 

 
 

SVAR: Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 

6/2022 gerir ráð fyrir að nýtt ráðuneyti umhverfis-, orku- og loftslagsmála beri ábyrgð á 

málefnasviði orku- og loftslagsmála og fyrirspurnum varðandi þau málefni ætti að beina til 

þeirra. 

 
3.   Óskað er eftir því að ráðuneytið skili minnisblaði um aðgerðir og fjárhæðir tengdum 

málefnasviðum ráðherra úr stjórnarsáttmála, sjá eftirfarandi hlekk. 
 

https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/ 
 

 
SVAR: Yfirlit yfir stöðu verkefna forsætisráðherra í stjórnarsáttmála í október 2022 

• Gerð verður úttekt á starfsemi Seðlabanka Íslands (SÍ) og mat lagt á hvernig tekist hefur 

til við að uppfylla markmið um stöðugt verðlag, fjármálastöðugleika og framkvæmd 

fjármálaeftirlits auk þess sem litið verður til reynslunnar af sameiningu Seðlabankans og 

Fjármálaeftirlitsins sem og skipulagi, verkaskiptingu og valdsviði nýrrar stofnunnar. 
 

• Teymi sérfræðinga hefur tekið til starfa sem leggur mat á árangur bankans við að 

uppfylla markmið um stöðugt verðlag, fjármálastöðugleika og framkvæmd 

fjármálaeftirlits. Teymið mun skila áfangaskýrslu í lok janúar 2023. Þá er að 

störfum starfshópur sem hefur það markmið að vinna tillögur að breytingum á 

lögum um Seðlabanka Íslands, sem taka mið af tillögum úttektarnefndar um 

reynsluna af því nefndarkerfi sem tekið var upp árið 2020 í kjölfar sameiningar SÍ 

og fjármálaeftirlitsins. 
 
 

• Hugmyndafræði sjálfbærni og réttlátra umskipta og aukinnar samkeppnishæfni verður 

leiðarstef ríkisstjórnarinnar í yfirstandandi umbreytingum vegna loftslagsvárinnar og 

tæknibreytinga sem hafa áhrif á öllum sviðum samfélagsins. Þessum markmiðum sem og 

framkvæmd og eftirfylgni aðgerðaáætlunar i loftslagsmálum verður fylgt eftir í samvinnu 

forsætisráðuneytis og umhverfis-, orku-, og loftslagsráðuneytis til að auka samhæfingu, 

samvinnu og slagkraft innan stjórnarráðsins. Sett verður samræmd stefna um sjálfbæra 

þróun í samræmi við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 
 

o Ráðinn hefur verið verkefnastjóri fyrir sjálfbæra þróun sem mun vinna að því í 

samstarfi við viðkomandi ráðuneyti að koma á fót formlegum samstarfsvettvangi 

innan Stjórnarráðsins á sviði loftslagsmála og réttlátra umskipta. Verkefni 

samráðsvettvangsins er m.a. að útbúa samræmda stefnu um sjálfbæra þróun í 

samræmi við heimsmarkmið SÞ. Stefnt er að því að samstarfsvettvangurinn 

Sjálfbært Ísland verði stofnaður með formlegum hætti á fyrsta fundi 

Sjálfbærniráðs sem haldinn verður 1. desember nk. Unnið er að því að 

kostnaðarmeta starfsemi þessa vettvangs á næsta ári en endanlegt kostnaðarmat 

liggur ekki fyrir. 

https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/
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• Stofnuð ný Mannréttindastofnun. 
 

• Unnið er að kortlagningu á stöðu mannréttindamála í formi Grænbókar. Slík 

kortlagning er talin mikilvægur þáttur í undirbúningi að stofnun sjálfstæðrar 

innlendrar mannréttindastofnunar, meðal annars til að meta hvaða leiðir koma til 

greina til þess að koma slíkri stofnun á fót og skýra verksvið og ábyrgð. Haldnir 

voru samráðsfundir um mannréttindi í öllum landshlutum haustið 2022. Áætlað er 

að kynna Grænbók í upphafi árs 2023. Frumvarp um nýja mannréttindastofnun 

verður lagt fram haustið 2023. Samhliða vinnu frumvarpsins verður unnið 

kostnaðarmat. 
 
 

• Rík áhersla verður lögð á forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og 

kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun um aðgerðir fyrir árin 2021–2025, í samræmi 

við þingsályktun þess efnis. 
 

o Forsætisráðuneyti  fylgist með framvindu aðgerða í þingsályktuninni. Útbúið 

hefur verið sérstakt mælaborð sem var uppfært í apríl 2022. Af 26 aðgerðum eru 

sex aðgerðir komnar vel á veg en næsta uppfærsla er væntanleg í nóvember. 
 

 
 

• Ríkisstjórnin mun halda áfram því verki sem hafið var á fyrra kjörtímabili og koma 

Íslandi í fremstu röð í málefnum hinsegin fólks með sérstakri aðgerðaáætlun og 

réttarbótum. 
 

o Þingsályktun um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árin 2022 - 2025 

var samþykkt í júní 2022. Mælaborð um framvindu aðgerða verður sett á vef 

forsætisráðuneytis í október. 
 

 
 

• Ljúka þarf við heildarendurskoðun á lögum og reglum um eignarráð, ráðstöfun og 

nýtingu fasteigna, með áherslu á land og landgæði. Fyrir hendi þurfa að vera upplýsingar 

um grundvallaratriði og stýritæki til að tryggja samræmi við stefnu stjórnvalda, svo sem í 

landbúnaði, byggðamálum, auðlindanýtingu og náttúruvernd. 
 

o Þessu verkefni er lokið. Frumvarp var lagt fram og samþykkt á Alþingi. 
 

• Lagareglur um rýni á tilteknum fjárfestingum erlendra aðila með hliðsjón af þjóðaröryggi 

og allsherjarreglu verða endurskoðaðar og styrktar. 
 

o Nefnd um rýni fjárfestinga í þýðingarmiklum samfélagsinnviðum og tengdri 

starfsemi vegna þjóðaröryggis vinnur tillögur. Frumvarp verður unnið og lagt 

fyrir Alþingi í nóvember 2022. 
 

 
 

• Barnamenningarsjóður festur í sessi. 
 

o Nefnd er að störfum og mun skila tillögum sínum og álitsgerð í árslok 2022. Í 

framhaldi verður framtíðarfyrirkomulag sjóðsins ákveðið. 
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• Farið verður í aðgerðir til að draga úr kynbundnum launamun hjá hinu opinbera. 
 

o Aðgerðahópur um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði hefur verið skipaður. 

Starfshópurinn vinnur að tilraunaverkefni þar sem settar verða fram tillögur að 

aðgerðum til að útrýma launamun kynjanna sem skýrist af kynskiptum 

vinnumarkaði og kerfisbundnu vanmati á hefðbundnum kvennastörfum. 
 

 
 

• Ríkisstjórnin mun leggja áherslu á að efla og þróa samstarf á vettvangi velsældarríkja þar 

sem Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru leiðarljós. Áhersla 

verður lögð á að Ísland verið meðal forysturíkja í þróun og eftirfylgni 

velsældarmælikvarða sem treysti stöðu landsins sem velsældarhagkerfis. 
 

o Unnið er á grundvelli samstarfsáætlunar velsældarríkja. Velsældarmælikvarðar 

verða þróaðir áfram og nýttir í alþjóðlegum sem innlendum mælingum á árangri. 

Uppfærsla mælikvarða er í gangi og reglulegar skýrslur gefnar út um framvindu. 
 

 
 

• Ríkisstjórnin leggur áherslu á að öryggismál þjóðarinnar séu í traustum skorðum í 

samræmi við markmið Þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem samþykkt er af Alþingi. 
 

o Forsætisráðuneytið veitir þjóðaröryggisráði alla nauðsynlega starfsaðstöðu og 

aðstoð við störf þess svo ráðið geti sinnt mikilvægum lögbundnum verkefnum 

sínum. Þjóðaröryggisráð hefur eftirlit með því að þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland 

sé framkvæmd í samræmi við ályktun Alþingis um þjóðaröryggisstefnu fyrir 

Ísland og er jafnframt samráðsvettvangur um þjóðaröryggismál. Þjóðaröryggisráð 

gerir árlega skýrslu um framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar og upplýsir Alþingi. 

Þjóðaröryggisráð metur ástand og horfur í öryggis- og varnarmálum og fjallar um 

önnur málefni er varða þjóðaröryggi. Þjóðaröryggisráði á að beita sér fyrir opinni 

og lýðræðislegri umræðu um þjóðaröryggismál og eflingu fræðslu og 

upplýsingagjöf um þau mál. 
 

 
 

• Stuðlað verður að endurskoðun á Þjóðaröryggisstefnunni á fyrri hluta kjörtímabilsins, 

sérstaklega í ljósi hnattrænnar og tæknilegrar þróunar, loftslagsbreytinga og úrlausnaefna 

sem þeim tengjast. Áhersla verður lögð á vernd og órofa virkni þýðingarmikilla innviða 

og að stuðla að skilvirkum og samhæfðum aðgerðum sem miða að því að tryggja víðtæka 

öryggishagsmuni þjóðarinnar. 
 

o Í samræmi við lögbundið hlutverk þjóðaröryggisráðs um að stuðla að 

endurskoðun þjóðaröryggisstefnunnar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti, er hafinn 

undirbúningur ábendinga um heildarendurskoðun þjóðaröryggisstefnunnar. 

Tillögur ráðsins verða senda forsætisráðuneytinu fyrri hluta nóvember. 
 

 
 

• Ríkisstjórnin mun setja af stað vinnu sérfræðinga um ákvæði stjórnarskrár um Alþingi, 

kosningar og kjördæmaskipan, dómstóla og eftir atvikum önnur ákvæði, s.s. 

mannréttindaákvæði. Efnt verður til samstarfs við fræðasamfélagið um umræðu og 
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umfjöllun um stjórnarskrárbreytingar. Framhald vinnu við stjórnarskrárbreytingar 

verður metið í framhaldinu. 
 

o Vinna sérfræðinga mun hefjast á árinu 2022 og skilar áfangaskýrslu 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Háskóla-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðuneyti 
 

M i n n i s b l a ð 
 

Viðtakandi: Fjárlaganefnd Alþingis 

Sendandi: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 

Dagsetning: 26.10.2022 

Málsnúmer: HVIN22100094 

Bréfalykill: 0.4.0 

Tilgangur: Til ákvörðunar 

Til undirritunar 

Til upplýsingar 

Skv. beiðni ráðherra 
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Efni: Upplýsingabeiðni um verkefnið Samstarf háskóla 

 
Á fundi ráðherra og fulltrúa frá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti með fjárlaganefnd 

Alþingis 24. október 2022 voru bornar upp eftirfarandi spurningar. 

 
1. Hafði ráðuneytið samráð við ESA við uppsetningu og frágang á hugmyndinni um 

Samstarfssjóð háskólanna? 

a. Ef ekki, er ætlunin að fara í samráð við ESA og ef svo er, hvenær? 

2. Telur ráðuneytið að hér eigi við reglur um ríkisaðstoð þar sem settur er á fót sjóður sem hefur 

u.þ.b. 2 ma.kr. til ráðstöfunar vegna samstarfs allra háskóla landsins, bæði opinberra sem og 

einkarekinna? 

3. Er markmiðið með auknu samstarfi á vegum Samstarfssjóðsins að sameina háskóla? 

 
Svör ráðuneytisins eru eftirfarandi. 

1. Hafði ráðuneytið samráð við ESA við uppsetningu og frágang á hugmyndinni um 

Samstarfssjóð háskólanna? 

Svar: 

Af fyrirliggjandi framkvæmd ríkisstyrkja- og samkeppnisdeildar Eftirlitsstofnunar EFTA á 1. mgr. 

61. gr. EES-samningsins og kafla 2.5 í leiðbeinandi reglum stofnunarinnar um ríkisstyrki (No 

3/17/COL, útg. 18. janúar 2017), sem og dómafordæmum frá EFTA dómstólnum um fjármögnun 

mennta- og heilbrigðisstofnana má ráða að þegar slík starfsemi er skipulög af hálfu stjórnvalda í þágu 

almennings með þeim hætti að meginhluti kostnaðar greiðist af hinu opinbera og notendagjöld standa 

aðeins að litlu leyti undir kostnaði við að veita þjónustuna sé um að ræða starfsemi sem ekki telst 

efnahagsleg í skilningi ríkisstyrkjareglna. Skiptir þá almennt ekki máli hvort þjónustan er veitt af hálfu 

opinbers aðila eða einkaaðila sem hefur verið falið að sinna hinni opinberu þjónustu. 

 
Ráðuneytið og fyrri ráðuneyti sem fóru með málaflokka þess hafa á liðnum árum átt góð og 

uppbyggileg samskipti við Eftirlitsstofnun EFTA um ýmis stefnumarkandi mál og fyrirkomulag 

fjármögnunar á sviði nýsköpunar og háskóla. Að þessu sinni var álitaefnið um lögmæti ráðstöfunar 

framlaga af safnlið málefnasviðs 21 Háskólastig í gegnum verkefnið Samstarf háskóla talið svo skýrt 

að ekki var talin þörf á sérstöku samráði við stofnunina. 

 
2. Telur ráðuneytið að hér eigi við reglur um ríkisaðstoð þar sem settur er á fót sjóður sem 

hefur u.þ.b. 2 ma.kr. til ráðstöfunar vegna samstarfs allra háskóla landsins, bæði opinberra 

sem og einkarekinna? 

Svar: 

Til nánari skýringa á svari við spurningu 1 er hér gerð grein fyrir helstu fordæmum frá 

Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA dómstólnum sem þýðingu hafa fyrir afstöðu ráðuneytisinÍ máli 

Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 85345, sbr. ákvörðun nr. 172/21/COL, þar sem fjallað var um kvörtun 

Félags atvinnurekenda yfir ráðstöfun meintra 500 millj. kr. ríkisstyrkja til sumarnáms í háskólum 

sumarið 2020, var komist að þeirri niðurstöðu að 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins (bann við 

ríkisstyrkjum) tæki ekki til starfrækslu lögbundinna verkefna stjórnvalda. Í því efni skipti ekki máli 

hvort ríkisaðilum eða einkareknum aðilum hefði verið falin framkvæmd hinna lögbundnu 

verkefna. Með því að stjórnvöld hafi komið á fót og rekið opinbert menntakerfi sem er að meginhluta 

fjármagnað af framlögum úr ríkissjóði en ekki notendagjöldum teljist sú starfsemi ríkisins ekki rekin í 

hagnaðarskyni, heldur er með rekstri menntakerfis leitast við að uppfylla félagslegar, menningarlegar 

og menntunarlegar skyldur ríkisins í þágu borgaranna, sbr. dóm Evrópudómstólsins í málinu 

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, mál C-74/16, EU:C:2017:496.   Í þessu efni skipti 

ekki máli rekstrarform menntastofnana, þ.e. hvort háskóli er rekinn sem stofnun í eigu ríkisins, 

sjálfseignarstofnun eða hlutafélag, heldur skiptir meginmáli hlutverk þeirra og skyldur sem þær hafa 

tekist á hendur lögum samkvæmt. Að mati Eftirlitsstofnunar EFTA taldist kennsla á háskólastigi og 

tilheyrandi starfsemi háskóla ekki til efnahagslegrar starfsemi. Í því efni skipti ekki máli hvort 

námskeið í háskólum væru opin almenningi, enda væri löng hefð fyrir því að háskólar sinntu sí- og 

endurmenntun í þágu samfélags og atvinnulífs. 

 
Í dómi EFTA dómstólsins í málinu Menntaskólinn Hraðbraut   E-13/19 frá 10. desember 2020 reyndi á 

hvort kennsla á framhaldsskólastigi félli undir hugtakið þjónusta skv. 37. gr. EES-samningsins. Deilt 
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var um það í málinu hvort skylt hefði verið að bjóða út gerð þjónustusamninga við einkarekna 

framhaldsskóla í samræmi við lög um opinber innkaup nr. 120/2016. Að mati dómstólsins telst menntun 

sem veitt er í samræmi við lögbundið hlutverk stjórnvalda ekki vera þjónusta í skilningi 37. 

gr. EES-samningsins. Fyrir niðurstöðunni voru færð ýmis rök eins og að starfsemin er að meginhluta 

rekin fyrir opinber framlög úr ríkissjóði en ekki með notendagjöldum. Rekstur menntakerfis væri ekki 

hagnaðardrifin starfsemi. Með rekstri skólakerfis væru stjórnvöld að sinna samfélagslegum, 

menningarlegum og menntunarlegum skyldum sínum í þágu almennings, sbr. fyrrnefndan dóm 

Evrópudómstólsins í málinu Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania. 

 
Í dómi EFTA dómstólsins í málinu Private Barnehagers Landsforbund   nr. E-5/07 frá 21. febrúar 

2008 var talið að innheimta notendagjalda fyrir dagvist í leikskólum sveitarfélaga leiddi ekki til þess 

að rekstur leikskóla teldist vera  efnahagslegrar starfsemi í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

(bann við ríkisstyrkjum). Starfsemi leikskóla væri opinber þjónusta við almenning og að meginhluta 

fjármögnuð með framlögum úr opinberum sjóðum sveitarfélaga og teldist því ekki til efnahagslegrar 

starfsemi. 

 
Í dómi EFTA dómstólsins í málinu Abelia nr. E-9/19 frá 17. nóvember 2020 var tekist á um það 

álitaefni hvort starfsemi einkarekinnar heilbrigðisþjónustu félli undir ríkisstyrkjareglur 1. mgr. 61. gr. 

EES-samningsins. Niðurstaða dómstólsins var að kostnaðarþátttaka notenda með komugjöldum stæði 

aðeins að litlu leyti undir starfseminni, sem væri að meginhluta fjármögnuð af opinberum framlögum 

og teldist því til opinberrar þjónustu sem félli utan við gildissvið ríkisstyrkjareglna. 

 
3. Er markmiðið með auknu  samstarfi á vegum Samstarfssjóðsins að sameina háskóla? 

Svar: 

Að svo stöddu hafa engar ákvarðanir verið teknar um sameiningu háskóla. Á hinn bóginn er vonast til 

þess að háskólarnir sjái tækifæri og samlegðaráhrif í því að hafa samstarf um ákveðna sameiginlega 

þætti í starfsemi sinni. Ef vel tekst til kann að skapast grundvöllur fyrir betri samvinnu og sérhæfingu 

háskólanna til framtíðar. 

 
Fylgiskjöl: 

1. EFTA Surveillance Authority Decision 7 July 2021 Case No 85345, Decision No 172/21/COL. 

2. Dómur EFTA Dómstólsins í máli E-13/19 frá 10. desember 2020. 

3. Dómur EFTA Dómstólsins í máli E-5/07 frá 21. febrúar 2008. 

4. Dómur EFTA Dómstólsins í máli E-9/19 frá 17. nóvember 2020. 
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Brussels, 7 July 2021 
Case No: 85345 
Document No: 1171693 
Decision No 172/21/COL 

 

 
 

Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs 
Arnarhvoli 
101 Reykjavík 
Iceland 

 
 
 
 

 
Subject: University summer courses (complaint) 

 

 
 

1 Summary 

(1) The EFTA Surveillance Authority (“ESA”) wishes to inform Iceland that, having 
assessed  the  additional  funds  granted  by  the  Icelandic  authorities  to  certain 
higher education institutions in Iceland for organising summer courses (“the 
measure”), it considers that the measure does not constitute state aid within the 
meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.1 ESA has based its decision on 
the following considerations. 

 

2 Procedure 

(2) On 29 June 2020,2  the Icelandic Federation of Trade (Félag atvinnurekenda) 
lodged a complaint with ESA concerning additional funds granted to certain higher 
education institutions in Iceland for organising summer courses. 

 
(3) On 30 June 2020,3 ESA forwarded the complaint to the Icelandic authorities and 

requested their comments. On 16 September 2020,4 the Icelandic authorities 
provided their comments on the complaint. 

 
(4) On 1 October 2020,5  ESA, pursuant to paragraph 48(b) of ESA’s Guidelines on 

Best Practices for the conduct of state aid control procedures,6 provided the 
complainant with its preliminary assessment of the complaint. On 30 October 
2020,7 the complainant provided ESA with additional comments. 

 

(5) On 4 November 2020,8 ESA forwarded the complainant’s additional comments to 
the Icelandic authorities, and invited them to provide additional comments. On 30 
November 2020,9 the Icelandic authorities submitted their comments. 

 
 
 
 
 

 
1 

Reference is made to Article 4(2) of the Part II of Protocol 3 to the Agreement between the EFTA 
States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice. 
2 

Document No 1141102. 
3 

Document No 1141197. 
4  

Document No 1153147 with ten attachments, Documents No 1153149, 1153151, 1153153, 
1153155, 1153157, 1153159, 1153161, 115361, 1153165 and 1153165. 
5 

Document No 1153316. 
6 

OJ L 82, 22.3.2012, p. 7 and EEA Supplement No 17, 22.3.2012, p. 1. 
7 

Document No 1160959. 
8 

Document No 1161374. 
9 

Document No 1166283. 
 

Avenue des Arts 19H, 1000 Brussels, tel: +32 2 286 18 11, www.eftasurv.int 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3AE2009C0534&amp;from=EN
http://www.eftasurv.int/
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(6) By emails dated 13 April 2021 and 31 May 2021, the complainant shared with 
ESA letters it had sent to the Icelandic Competition Authority and to the Ministry of 
Education, Science and Culture (“the Ministry”).10

 

 

3 Description of the measure 

3.1 Background 

(7) On 11 March 2020, the COVID-19 outbreak was classified as a pandemic by the 
World Health Organisation.11 The pandemic has had far-reaching economic 
consequences beyond the spread of the disease itself, and efforts to contain it have 
caused a major shock to national economies and affected the everyday life of 
people. 

 
(8) On 13 March 2020, pursuant to Article 5 of a Notice on the Restrictions for 

Schooling in Iceland due to the Pandemic,12 junior colleges and higher education 
institutions were closed to students but continued serving them through online 
distance learning. However, in many cases studies in the spring semester 2020 
came to a halt, due to restricted access to teaching and research facilities in junior 
colleges and higher education institutions. According to the Icelandic authorities, 
this  resulted  in  secondary  level  graduates  in  the  spring  of  2020  being  less 
prepared for higher education than they usually are. 

 
(9) On 22 April 2020, the Ministry announced its intention to allocate additional funds 

of ISK 500 million (approx. EUR 3 million) to universities in Iceland for organising 

summer courses.13 On 11 May 2020, Parliament passed a Supplementary Budget 

Act, approving the budget for the measure.14 The measure was part of the 
Government’s efforts to counter the economic and social effects of the COVID-19 
pandemic. The Government’s objectives were to: (i) better prepare secondary 
level graduates for higher education, and compensate for the negative impact and 
disruptions caused by the pandemic on the educational system; and (ii) respond 
to the increased unemployment rate and foreseeable lack of summer jobs for 
students  that  resulted from  the  outbreak  of  the  pandemic. To achieve  these 
objectives,  the  Government  sought  to  increase  education  opportunities  (in 
particular for young people) by providing affordable summer courses. 

 
(10)  The target groups of the measure were: (i) secondary level graduates, (ii) future 

higher education students, (iii) current higher education students, and (iv) individuals 
who wanted to strengthen their skills and job opportunities, or to shift or advance 
their careers. 

 
(11) Seven (public and private) higher education institutions were granted additional 

funds, in order to organise summer courses for those target groups. These were: (i) 
the University of Iceland, (ii) the University of Akureyri, (iii) the Agricultural 
University of Iceland, (iv) Hólar University, (v) Bifröst University, (vi) Reykjavik 
University, and (vii) Iceland University of the Arts. All seven higher education 
institutions had to submit an application for additional funding to the Ministry. 

 
10 

Documents No 1194275 and 1203960. 
11 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks- 
at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 
12  

Notice No 216/2020 on the Restrictions for Schooling in Iceland due to Pandemic, available 
online at: https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=8c62ca54-58f8-4e3d-9202- 
070e59c34d04. 
13    

Available  online  at:  https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/800- 
milljonum-kr.-varid-til-ad-efla-sumarnam/. 
14 

Available online at:  https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/1371.pdf. 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=8c62ca54-58f8-4e3d-9202-070e59c34d04
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=8c62ca54-58f8-4e3d-9202-070e59c34d04
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/800-milljonum-kr.-varid-til-ad-efla-sumarnam/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/800-milljonum-kr.-varid-til-ad-efla-sumarnam/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/800-milljonum-kr.-varid-til-ad-efla-sumarnam/
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/1371.pdf
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(12)  The higher education institutions were required to limit their study offers to their 
accredited field of study and research, and to take into account the conditions that 
accompany the allocation of funding for specific study resources and demand. 
The higher education institutions also had to pay particular attention to the 
Government’s education policy. In the summer of 2020, the higher education 
institutions organised the summer courses. 

 
(13)  The Ministry was responsible for distributing additional budget appropriations to 

higher education institutions for the summer courses. The Ministry was also 
responsible for collecting statistical information with a view to monitoring and 
assessing the impact of the measure. 

 
(14)  For public higher education institutions, appropriation grant letters were issued, 

and for private higher education institutions, agreements were made with written 
conditions for contributions and settlement. The higher education institutions were 
to submit data on participants, gender, age, their place of residence, type of 
assessment, and the number of participants who met the requirements for academic 
progress, graduation, etc. Following signature of the grant letters and the  
agreements,  50%  of  the  total  sum  was  paid  out.  The  prerequisite  for disbursing 
the remaining 50% was that the higher education intuitions would hand in an 
operating summary of the project in accordance with the provisions of the 
agreements. 

 
3.2 The Icelandic legal framework on higher education institutions 

(15)  Pursuant to Article 76(2) of the Icelandic Constitution, everyone shall, by law, 
have the right to an education.15 Article 76(2) of the Icelandic Constitution states 
that “[t]he right to general education and suitable training shall by law be guaranteed 
to all”. The Higher Education Act No 63/200616 defines (i) the role of universities 
in Iceland, (ii) their accreditation, (iii) the organisation of teaching and research, (iv) 
governance, (v) finances, etc. 

 
(16)  Article 2(1) of the Higher Education Act provides that a higher education institution 

is an independent educational institution that pursues teaching, research, the 
preservation and search for knowledge, and creative activity in the fields of science, 
the humanities, technology or the arts. 

 

(17) The Public Finance Act No 123/201517 provides that in the State budget the 
Parliament determines the appropriation for the allocation of public money to 
expenditure areas and expenditure functions. In the case of budget provision to 
individual higher education institutions, the Ministry submits its proposal for the 
division of appropriation for Higher Education to the Ministry of Finance and 
Economic Affairs. 

 

(18)  Article 24(1) of the Public Higher Education Act18 provides that each public higher 
education institution shall receive a separate appropriation in the State budget to 
cover expenses related to teaching, research and other tasks. 

 
(19)  In addition to allocations from the State budget, higher education institutions may 

seek financing through registration fees, tuition fees and separate funding for 
 
 

15 
Available online at:  https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html. 

16 
Available online at:  https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006063.html. 

17 
Available online at:  https://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html. 

18 
Available online at:  https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008085.html. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006063.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008085.html


Page 4 
 

 

research and other operations. In accordance with Article 24(2)(a) of the Public 
Higher Education Institutions Act, the registration fees for students enrolled at public  
higher  education  institutions  are  capped  at  ISK  75 000.  Public  higher education 
institutions can claim no further tuition fees. Private higher education institutions, 
however, can collect tuition fees from enrolled students. 

 
(20)  Furthermore, Article 21 of the Higher Education Act provides that the Ministry may 

negotiate agreements with private higher education institutions for the duration of 
three to five years, for the funding of teaching and research activities at higher 
education  institutions  accredited  by  the  Ministry.  Article  21  states  that  the 
existence of such agreements is a prerequisite for the provision of funding to the 
higher education institutions concerned. 

 
4   The complaint 

(21) The complainant, the Icelandic Federation of Trade, is a trade association that 
represents Icelandic companies involved in most types of business and trade in 
Iceland, including companies that provide education and training to the public. 

 
(22)  The complainant alleges that the Icelandic authorities have granted unlawful state 

aid to the continuing education centres of three of the higher education institutions 
listed in paragraph (11), namely: (i) the Continuing Education Centre of the 
University of Iceland, (ii) the Open University of Reykjavík University, and (iii) the 
Continuing Education of the University of Akureyri (“the alleged beneficiaries”). 

 
(23)  The complainant maintains that this meets the cumulative criteria for state aid 

within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Moreover, according to 
the  complainant,  the  state  aid  would  be  unlawful,  since  it  has  already  been 
granted in breach of the standstill obligation set out in Article 1(3) of Part I of Protocol 
3 to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance 
Authority and a Court of Justice. 

 
(24)  According  to  the  complainant,  receiving  the  additional  funds  from  the  State 

enabled the alleged beneficiaries to offer courses that normally would cost students 
tens of thousands of ISK for only a fraction of that price. According to the 
complainant, its members offer similar courses as those offered by the alleged 
beneficiaries, and they are therefore in direct competition with them. The 
complainant maintains that the Icelandic authorities could have fulfilled the goal of 
the measure by also providing funds to companies that provide education and 
training to the public, instead of only providing funds to higher education institutions. 

 
(25)  Finally, the complainant contends that by accepting that the activities in question 

are non-economic, ESA would be providing the Icelandic authorities with too wide 
discretion for subsidising various activities and thereby distorting competition. 

 
5   Comments by the Icelandic authorities 

(26)  According to the Icelandic authorities, the measure falls outside the scope of the 
state aid rules, as the alleged beneficiaries, when organising the contested courses, 
are not carrying out economic activities, and consequently do not qualify as 
undertakings within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. 

 
(27)  The Icelandic authorities also maintain that higher education organised within the 

national educational system,  funded  and supervised  by the  State,  should  be 
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classified as a non-economic activity. The non-economic nature of higher education 
is in principle not affected by the fact that students of higher education institutions, 
in most cases, pay enrolment and tuition fees, which contribute to the operating 
expenses of the institutions. Such financial contributions only cover a fraction of 
the true costs of the higher education service and can therefore not be considered 
as remuneration for the teaching provided. 

 
(28) Moreover, according to the Icelandic authorities, none of the private education 

institutes represented by the complainant are accredited higher education 
institutions, and so the courses offered by these institutes do not incur European 
Transfer Credit (ECTS). Therefore, the private education institutes represented by 
the complainant do not meet the criteria for additional funds set by the legislator, 
that is to offer ECTS credit-bearing summer courses for the target groups of the 
measure. 

 
6   Presence of state aid 

6.1   Introduction 

(29)  Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows: “Save as otherwise provided 
in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through 
State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort 
competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods 
shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible 
with the functioning of this Agreement.” 

 
(30)  The qualification of a measure as aid within the meaning of this provision requires 

the following cumulative conditions to be met: (i) the measure must be granted by 
the State or through State resources; (ii) it must confer an advantage on an 
undertaking;  (iii)  favour  certain  undertakings  (selectivity);  and  (iv)  threaten  to 
distort competition and affect trade. 

 
(31) In order to constitute state aid within the meaning of Article 61 of the EEA Agreement, 

a measure must confer an advantage on an undertaking or undertakings. Therefore, 
ESA considers it appropriate to look first at the question whether the alleged 
beneficiaries qualify as undertakings, within the meaning of Article 61(1) of the 
EEA Agreement, when providing the aforementioned summer courses. 

 
6.2   Undertakings 

6.2.1  Introduction 

(32)  Undertakings are entities engaged in an economic activity, regardless of their 
legal status and the way in which they are financed.19 Economic activities are 
activities consisting of offering goods or services on a market.20 Conversely, entities 
that are not commercially active, in the sense that they are not offering goods 
and services on a given market, do not constitute undertakings. 

 
 

19  
Judgment of 23 April 1991, Höfner and Elser, C-41/90, EU:C:1991:161, paragraphs 21–23, 

judgment of 12 September 2000, Pavlov and Others, C-180/98 to C-184/98, EU:C:2000:428, 
paragraphs 74–75, and Case E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund  [2008] EFTA Ct. Rep. 62, 
paragraph 78. 
20  

See  the Authority's Guidelines on the notion of State aid as referred to in Article 61(1) of the 
EEA Agreement (NoA) (OJ L 342, 21.12.2017, p. 35), paragraph 12, and judgment of 10 January 
2006 Ministero dell’Economica e delle Finanze v Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, 
EU:C:2006:8, paragraph 108, and judgment of 22 January 2002, Cisal, C-218/00,  EU:C:2002:36, 
paragraph 23. 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=97109&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11388319
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=45608&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11388461
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.342.01.0035.01.ENG&amp;toc=OJ%3AL%3A2017%3A342%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.342.01.0035.01.ENG&amp;toc=OJ%3AL%3A2017%3A342%3ATOC
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=57282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11389637
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=47024&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11392679
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(33)  Moreover, Article 61(1) of the EEA Agreement does not apply when public entities 
exercise public powers or where public entities act in their capacity as public 
authorities.21  An entity may be deemed to exercise public powers where the 
activity in question forms part of the essential functions of the State, or is connected 
with those functions by its nature, its aim and the rules to which it is subject.22 In 
establishing and maintaining a system of public education, which is, as a general 
rule, financed from public funds and not by pupils or their parents, the State is not 
seeking to engage in gainful activity, but is fulfilling its social, cultural and 
educational obligations towards its population.23

 

 
(34)  Furthermore, as previously noted, whether or not an entity, public or private, is to 

be classified as an undertaking depends on the nature of its activity.24  It cannot 
matter whether the activity might, in principle, be pursued by a private operator. 
Such an interpretation would bring any activity of the State, not consisting in an 

exercise of public authority, under the notion of economic activity.25
 

 
(35) Finally, the classification of an entity as an undertaking is always relative to a specific 

activity. An entity that carries out both economic and non-economic activities is to 
be regarded as an undertaking only with regard to the former.26

 

 
(36) It is therefore necessary to determine whether the organisation of the summer 

courses by the alleged beneficiaries constitute economic activities. In so far as some 
of the alleged beneficiaries may also be carrying out activities that qualify as 
economic, ESA may also have to assess whether safeguards are in place to ensure 
that no cross-subsidisation occurs between the two. 

 
6.2.2  Does the provision of the summer courses constitute an economic activity? 

(37) When assessing whether the provision of the summer courses constitutes 
economic activities, the case law of the Court of Justice and the EFTA Court, 
concerning  the  notion  of  “service”  within  the  meaning  of  the  fundamental 
freedoms, can be transposed to a state aid case, such as the one at hand.27

 

 
(38)  According to the first paragraph of Article 37 of the EEA Agreement: “Services 

shall be considered to be ‘services’ within the meaning of this Agreement where 
they are normally provided for remuneration […].”. For the purposes of that 
provision, the essential characteristic of remuneration lies in the fact that it 

constitutes consideration for the service rendered.28
 

 

 
 
 

21 
Judgment of 16 June 1987, Commission v Italy, C-118/85,  EU:C:1987:283, paragraphs 7–8, and 

judgment of 4 May 1988, Bodson, 30/87,  EU:C:1988:225, paragraph 18. 
22  

Judgment of 19 January 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, EU:C:1994:7, paragraph 30, and 
judgment of 18 March 1997, Calì & Figli, C-343/95, EU:C:1997:160, paragraphs 22–23. 
23  

Judgments of 11 September 2007, Schwarz and Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, 
paragraph 39, and judgment of 27 June 2017, Betania, C-74/16,  EU:C:2017:496, paragraph 50. 
24  

Judgment of 23 April 1991, Höfner and Elser, C-41/90, EU:C:1991:161, paragraphs 21–23, 
judgment of 12 September 2000, Pavlov and Others, C-180/98 to C-184/98, EU:C:2000:428, 
paragraphs 74–75, and Case E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund  [2008] EFTA Ct. Rep. 62, 
paragraph 78. 
25 

E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund  [2008] EFTA Ct. Rep. 62, paragraph 80, and Case E- 
9/19 Abelia and WTW  [2020] EFTA Ct. Rep. 31, paragraph 88. 
26 

NoA, paragraph 10, and judgment of 12 December 2000, Aéroports de Paris v Commission, T- 

128/98,  EU:T:2000:290, paragraph 108. 
27 

Case E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund  [2008] EFTA Ct. Rep. 62,  paragraph 80. 
28  

Case E-13/19 Hraðbraut [2020] EFTA Ct. Rep. 36, paragraph 91, and Case E-5/07 Private 

Barnehagers Landsforbund  [2008] EFTA Ct. Rep. 62, paragraph 81. 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=93910&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11392841
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=95093&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11392965
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=98685&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11393189
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=100719&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11393299
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=62604&amp;pageIndex=0&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11393573
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192143&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=500579
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=97109&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=500786
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=45608&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=500911
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
https://eftacourt.int/download/9-19-judgment/?wpdmdl=6857
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=45456&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=513091
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
https://eftacourt.int/download/13-19-judgment/?wpdmdl=6972
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
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(39)  That characteristic is, however, absent in the case of education provided under a 
national education system, provided (i) that the State, in establishing and 
maintaining such a system, is not seeking to engage in a gainful activity, but is 
fulfilling  its  duties  towards  its  own  population  in  the  social,  cultural,  and 
educational fields.29 Moreover, (ii) the non-economic nature of public education is 
in principle not affected by the fact that pupils or their parents sometimes have to 
pay tuition or enrolment fees which contribute to the operating expenses of the 
system. Such financial contributions often only cover a fraction of the true costs of 
the service and can therefore not be considered as remuneration for the service 
provided. They therefore do not alter the non-economic nature of a general 
education service predominantly funded by the public purse.30

 

 
(40) As for the present case, first, the additional funding to the higher education 

institutions was part of the Icelandic Government response to the increased 
unemployment rate that resulted from the first wave of the COVID-19 outbreak 
during the spring of 2020. The measure was intended to increase educational 
opportunities and counter the foreseeable lack of summer jobs for students. The 
measure was introduced in order to counter the negative impact and disruptions 
caused by the COVID-19 pandemic on the educational system and employment. 
The nature of the contested services provided by the higher education institutions 
are therefore closely related to the State’s role to provide public higher education, 
as well as its role in the social field. The activities of the higher educational 
institutions in question satisfy the requirement of being connected, by their nature, 
their aim and the rules to which they were subject, to fulfilling the State’s duties 
towards its population in the social and educational fields.31

 

 
(41)  Within the social and educational fields, the Contracting Parties do not only have 

a considerable degree of discretion in deciding on the objective of their tasks, but 

also in determining how to fulfil that objective.32 The Icelandic authorities decided 
not to restrict the summer courses to students already enrolled at the higher 
education institutions, but rather to allow for those courses to also be made available 
to new full-time and part-time students. The purpose of this is, inter alia, 
to also accommodate those that have either lost their jobs, due to the outbreak, or 
those wanting to improve their skills and job opportunities. This decision of the 
Icelandic authorities does not appear to exceed the aforementioned discretion that 
Contracting Parties enjoy when it comes to determining how to best fulfil their 
educational and social objectives. ESA has previously found that the spread of 
knowledge beyond the immediate circle of intended addressees is a common 
practice in European teaching traditions, and that lectures at European public 
universities are commonly open to the general public, and universities regularly 
provide audio and audio-visual representations of lectures online. These practices 
can be seen as merely an extension of the education mission of the relevant 
higher education institutions.33

 

 
(42)  Therefore, the fact that some of the courses are also open to students that weren’t 

previously registered at the relevant higher education institutions does not entail 
 

 
 

29 
Judgment of 27 September 1988, Humbel and Edel, 263/86,  EU:C:1988:451, paragraph 18, and 

Case E-13/19 Hraðbraut  [2020] EFTA Ct. Rep. 36, paragraphs 92–93. 
30 

E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Ct. Rep. 62, paragraph 83. 
31 

See NoA, paragraph 28. 
32   

See Decision No  244/14/COL (Norway) potential aid  to  the  Nasjonal digital læringsarena 

(NDLA) (OJ L 277, 22.10,2015, p. 41, and EEA Supplement No 65, 22.10.2015), paragraph 82. 
33 

Ibid. 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=94935&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=514431
https://eftacourt.int/download/13-19-judgment/?wpdmdl=6972
https://eftacourt.int/download/5-07-judgment/?wpdmdl=1631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A277%3ATOC
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that these activities carried out by the higher education institutions are economic 
in nature. Consequently, the criteria under (i) are met. 

 
(43) Second, as to the criteria under (ii), it is not of significance whether the public funding 

is determined in an act of Parliament or a decision of a Minister adopted on the 
basis of domestic law and rules.34

 

 
(44) The Icelandic authorities have confirmed that the public and private higher education 

institutions were restricted from claiming any additional registration fee from 
students already enrolled for the spring semester, since the summer courses were 
defined as part of the 2019/2020 academic year.35 The higher education institutions 
also had to commit to collecting only reasonable tuition fees from 
those students that were not already enrolled for the spring semester. The tuition 
fee that the higher education institutions collected for the summer courses 
constituted only a fraction of the true costs of the service and can therefore not be 
considered as remuneration for the services provided. Accordingly, the criteria under 
(ii) are met. 

 
(45)  Indeed, the courses are organised within the national educational system, funded 

and supervised by the State, where both public and private schools are subject to 
the same legislation, quality standards and State supervision. The services are 
financed entirely or mainly by public funds. The fees paid by pupils cannot be 
considered as a remuneration for the service provided, and they do not affect the 
public nature of the service. 

 
(46) Finally, it is settled case law that the criteria set out in paragraph (39) can be applied 

to a range of public educational services, including the provision of education at 
universities.36

 

 
(47)  Based  on  the  above,  ESA  concludes  that  the  alleged  beneficiaries,  when 

providing the summer courses, are not carrying out economic activities, and 
consequently do not qualify as undertakings within the meaning of Article 61(1) of 
the EEA Agreement. 

 
6.2.3  No cross-subsidisation 

(48)  As previously noted, it is possible that a single entity may carry on a number of 
activities, both economic and non-economic. However, it is necessary to keep 
separate accounts for the different funds received so as to exclude any risk of cross-
subsidisation of economic activities by means of public funds received for non-
economic activities.37 In the absence of a separation of non-economic and economic 
activities, the entirety of the public funding received may qualify as state aid. 

 
(49)  However, in the present case, the prerequisite for getting the second 50% of the 

funds was that the higher education intuitions would hand in an overview of the 
operation in accordance with the provisions of the agreements that they had to 
sign beforehand. The higher education institution therefore had to account 
specifically for the use of the funds, and document that they were used towards 
providing the summer courses. 

 
34 

Case E-13/19 Hraðbraut  [2020] EFTA Ct. Rep. 36, paragraph 92. 
35 

Document No 1153147. 
36  

Judgment of 7 December 1993, Wirth, C-109/92, EU:C:1993:916, paragraphs 14 to 22. See 
further NoA, paragraph 29. 
37 

Judgment of 27 June 2017, Betania, C-74/16,  EU:C:2017:496, paragraph 51. 

https://eftacourt.int/download/13-19-judgment/?wpdmdl=6972
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&amp;docid=98527&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=3903649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192143&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=500579
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(50) In light of the above considerations, ESA concludes that there are adequate 
safeguards in place to ensure that no cross-subsidisation occurs between the 
State funded non-economic activities and any economic activities carried out by the 
alleged beneficiaries. 

 
7 Conclusion 

(51) ESA concludes that the measure does not constitute state aid, as the alleged 
beneficiaries, when providing the summer courses, do not qualify as undertakings 
within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Moreover, ESA 
concludes that there are adequate safeguards in place to ensure that no cross- 
subsidisation occurs between the non-economic activities funded by the State and 
any economic activities carried out by the alleged beneficiaries. 

 
(52)  On the basis of the foregoing assessment, ESA concludes that the measure does 

not constitute state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 
 

10. desember 2020
 

 

(Opinber innkaup – Tilskipun 2014/24/ESB – Opinber þjónustusamningur – 

37. gr. EES – Hugtakið „þjónusta“ – Kennsla á framhaldsskólastigi) 
 

 

Mál E-13/19, 
 

 

BEIÐNI, samkvæmt 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls, um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins, frá kærunefnd 

útboðsmála, í máli sem þar er til meðferðar 
 

Hraðbraut ehf. 
 

 
 

gegn 
 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 

Verzlunarskóla Íslands ses., 

Tækniskólanum ehf. og 

Menntaskóla Borgarfjarðar ehf., 
 
um túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB, einkum 9. lið 1. mgr. 2. gr. 

og 74. gr. hennar, 
 

DÓMSTÓLLINN, 
 
skipaður dómurunum: Páli Hreinssyni, forseta, Per Christiansen, framsögumanni og 

Bernd Hammermann, 
 
dómritari: Ólafur Jóhannes Einarsson, 

 
hefur, með tilliti til skriflegra greinargerða frá: 

 
   Hraðbraut ehf. („Hraðbraut“), í fyrirsvari er Ólafur Haukur Johnson; 

 

   Verzlunarskóli Íslands ses., í fyrirsvari er Ingi Ólafsson; 
 
 
 

   Beiðni um ráðgefandi álit á íslensku. 
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   Tækniskólinn ehf., í fyrirsvari er Hildur Ingvarsdóttir; 
 

   Menntaskóli Borgarfjarðar ehf., í fyrirsvari er Bragi Þór Svavarsson; 
 

   ríkisstjórn Íslands, í fyrirsvari sem umboðsmenn eru Jóhannes Karl Sveinsson, 

Brynja Stephanie Swan og Hrafn Hlynsson; 
 

   ríkisstjórn Noregs, í fyrirsvari sem umboðsmenn eru Kristin Hallsjø Aarvik, 

Magnus Schei og Janne Tysnes Kaasin; 
 

   ríkisstjórn Spánar, í fyrirsvari sem umboðsmenn eru Sonsoles Centeno Huerta og 

Juan Rodríguez de la Rúa Puig; 
 

   eftirlitsstofnun  EFTA  („ESA“),  í  fyrirsvari  sem  umboðsmenn  eru  Ewa 

Gromnicka, Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir og Carsten Zatschler; og 
 

   framkvæmdastjórn Evrópusambandsins („framkvæmdastjórnin“), í  fyrirsvari 

sem umboðsmenn eru Petr Ondrůšek og Luke Haasbeek; 
 
eftir að hafa fengið svör frá umboðsmanni Hraðbrautar, Ólafi Hauki Johnson, 

umboðsmönnum íslensku ríkisstjórnarinnar Jóhannesi Karli Sveinssyni, Brynju Stephanie 

Swan og Hrafni Hlynssyni, umboðsmönnum norsku ríkisstjórnarinnar Kristins Hallsjø 

Aarvik, Magnus Schei og Janne Tysnes Kaasin, umboðsmönnum spænsku ríkisstjórnarinnar 

Sonsoles Centeno Huerta og Juan Rodríguez de la Rúa Puig, umboðsmönnum ESA Ewa 

Gromnicka, Ingibjörgu Ólöfu Vilhjálmsdóttur og Carsten Zatschler og umboðsmönnum 

framkvæmdastjórnarinnar Petr Ondrůšek og Luke Haasbeek, við ráðstöfunum varðandi 

málsmeðferð sem samþykktar voru 26. maí 2020 samkvæmt 49. gr. starfsreglna dómstólsins; 
 

 

kveðið upp svofelldan: 

 

Dóm 
 

 
 

I Löggjöf 
 

EES-réttur 
 
1 Í 37. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“ eða „EES“) 

segir: 
 

Með „þjónustu“ er í samningi þessum átt við þjónustu sem að jafnaði er veitt gegn 

þóknun, að því leyti sem hún lýtur ekki ákvæðum um frjálsa vöruflutninga, frjálsa 

fjármagnsflutninga og frjálsa fólksflutninga. 
 

Undir „þjónustu“ fellur einkum: 

a) starfsemi á sviði iðnaðar, 

b) starfsemi á sviði viðskipta, 
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c) starfsemi handverksmanna, 

d) sérfræðistörf. 

Sá sem veitir þjónustu getur, með fyrirvara um ákvæði 2. kafla, í því skyni stundað 

starfsemi sína tímabundið í því ríki þar sem þjónustan er veitt, með sömu skilyrðum 

og það ríki setur eigin ríkisborgurum. 
 
2 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber 

innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB (Stjtíð. ESB 2014 L 94, bls. 65) 

(„tilskipunin“) var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES- 

nefndarinnar nr. 97/2016 frá 29. apríl 2016 (Stjtíð. ESB 2017 L 300, bls. 49 og EES- 

viðbæti 2017 nr. 73, bls. 53) í 2. lið XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES- 

samninginn. Ísland, Liechtenstein og Noregur tilkynntu um stjórnskipulega fyrirvara 

sem var aflétt 14. nóvember 2016. Ákvörðunin tók gildi 1. janúar 2017 og frestur til að 

innleiða tilskipunina rann út á sama degi. 
 
3 Í 1. gr. tilskipunarinnar, undir fyrirsögninni „Efni og gildissvið“, segir: 

 
1. Með þessari tilskipun er komið á reglum um málsmeðferð samningsyfirvalda 

við opinber innkaup að því er varðar opinbera samninga og 

hönnunarsamkeppnir, sem metið er að séu að verðmæti sem ekki er lægra en sem 

nemur viðmiðunarfjárhæðum sem mælt er fyrir um í 4. gr. 
 

2. Innkaup, í skilningi þessarar tilskipunar, eru kaup eins eða fleiri 

samningsyfirvalda, fyrir tilstilli opinbers samnings, á verki, vöru eða þjónustu af 

rekstraraðilum sem þessi samningsyfirvöld velja, hvort sem verkið, varan eða 

þjónustan er í almannaþágu eður ei. 

http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/2007%20-%20Norwegian/158-2007n.pdf
http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/2007%20-%20Norwegian/158-2007n.pdf
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… 
 
4 Í 2. gr. tilskipunarinnar, undir fyrirsögninni „Skilgreiningar“, segir: 

 
1. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 
… 

 
(5) „opinberir samningar“: skriflegir samningar, fjárhagslegs eðlis, sem einn 

eða fleiri rekstraraðilar og eitt eða fleiri samningsyfirvöld gera sín á milli og 

eru um að framkvæma verk, afhenda vörur og veita þjónustu, 
 

(6) „opinberir verksamningar“: opinberir samningar sem fjalla um eitt af 

eftirfarandi: 
 

a) framkvæmd eða bæði hönnun og framkvæmd verka sem tengjast 

einhverri þeirri starfsemi sem um getur í II. viðauka, 
 

b) framkvæmd, eða bæði hönnun og framkvæmd verks, 
 

c) hvers konar framkvæmd verks sem svarar til krafna sem settar eru fram 

af samningsyfirvaldi sem hefur afgerandi áhrif á gerð eða hönnun 

verksins, 
 

… 
 

(9) „opinberir þjónustusamningar“: opinberir samningar um veitingu þjónustu, 

annarrar en þeirrar sem um getur í 6. lið, 
 

… 
 

Landsréttur 
 
5 Í 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 („stjórnarskrá Íslands“) 

segir: 
 

Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt 

hæfi. 
 
6 Tilskipunin var innleidd á Íslandi með lögum nr. 120/2016 um opinber innkaup. 

 
7 Lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla taka til skólastarfs á framhaldsskólastigi. 

 
8 Í 2. gr. laga um framhaldsskóla er fjallað um hlutverk framhaldsskólanna, sem er að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðislegu samfélagi 

með því að bjóða upp á nám við hæfi. Framhaldsskólar skulu búa nemendur undir 

þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Þeir skulu leitast við að þróa færni nemenda 

sinna í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, 
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víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og 

sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. 
 
9 III. kafli laga um framhaldsskóla ber fyrirsögnina „Aðrir skólar á framhaldsskólastigi“. 

Samkvæmt 12. gr., undir fyrirsögninni „Viðurkenning“, getur ráðherra veitt 

viðurkenningu  til  kennslu  á  framhaldsskólastigi.  Slíka  skóla  má  starfrækja  sem 

sjálfseignarstofnanir, hlutafélög eða með öðru viðurkenndu rekstrarformi. Skilyrði fyrir 

viðurkenningu lúta m.a. að hlutverki og markmiðum skólans, stjórnskipan skóla og 

skipulagi hans, skólanámskrám og námsbrautarlýsingum, fyrirkomulagi náms og 

kennslu og hæfisskilyrðum starfsmanna. Í viðurkenningu skóla felst staðfesting á því 

að starfsemi viðkomandi skóla uppfylli, á þeim tíma sem viðurkenning er veitt, almenn 

skilyrði laga þessara og reglna sem settar eru með stoð í þeim. Í 3. mgr. 12. gr. laga um 

framhaldsskóla er kveðið á um að í viðurkenningu skv. 12. gr. felist ekki skuldbinding 

um fjárframlög úr ríkissjóði til viðkomandi skóla og eigi heldur ábyrgð á 

skuldbindingum hans. 
 
10 Í 32. gr. laga um framhaldsskóla, undir fyrirsögninni „Innritun, réttur til náms“, segir 

m.a. að   allir   þeir   sem   lokið   hafa   grunnskólanámi,   hafa   hlotið   jafngilda 

undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eigi rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Í 

2. mgr. 32. gr. laga um framhaldsskóla segir að hver skóli beri ábyrgð á innritun 

nemenda, en í samningi skóla og menntamálaráðuneytis skv. 44. gr. skal kveðið 

sérstaklega á um skyldur einstakra framhaldsskóla við innritun nemenda og þær 

forsendur sem skóli leggur til grundvallar innritun nemenda. 
 
11 Í 43. gr. laga um framhaldsskóla, undir fyrirsögninni „Rekstrarframlög“, segir: 

 
Ríkissjóður greiðir samkvæmt lögum þessum rekstrarframlög til þeirra 

framhaldsskóla sem njóta framlaga í fjárlögum. Skólar sem njóta framlaga í 

fjárlögum eru opinberir framhaldsskólar og aðrir framhaldsskólar sem ráðherra 

gerir þjónustusamninga við um kennslu á framhaldsskólastigi, enda hafi þeir 

hlotið viðurkenningu, sbr. 12. gr. 
 

Hver skóli hefur sérstaka fjárveitingu í fjárlögum. Ráðherra gerir tillögur um 

fjárveitingar í fjárlögum til hvers skóla, til kennslu og eftir atvikum annarra 

verkefna. Tillögurnar eru unnar á grundvelli reiknireglna, sem ráðherra setur 

með reglugerð. Reiknireglurnar skulu m.a. styðjast við áætlun um fjölda 

nemenda, áætlaðan fjölda kennslustunda, námsframboð, kostnað sem leiðir af 

kjarasamningum kennara og annars starfsliðs, húsnæði og annað, sem ráðherra 

metur að máli skipti. 
 

Rekstrarframlagi skv. 1. mgr. er ekki ætlað að standa straum af námskeiðs-, 

skráningar- eða skólagjöldum sem innheimt kunna að vera af öðrum skólum, 

þ.m.t. tónlistarskólum, vegna náms sem metið verður til eininga í 

framhaldsskóla. Ráðherra getur í samningum við framhaldsskóla, sbr. 44. gr., 

heimilað framhaldsskóla að ganga til samninga um greiðslur vegna slíks náms. 
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12 Í 44. gr. laga um framhaldsskóla, undir fyrirsögninni „Samningar við framhaldsskóla“, 

segir: 
 

Umfang starfsemi framhaldsskóla, að svo miklu leyti sem hún er fjármögnuð með 

framlögum úr ríkissjóði, er ákveðið í fjárlögum. 
 

Í samningum milli ráðherra og einstakra framhaldsskóla, sem gerðir eru til 

þriggja til fimm ára í senn, skulu koma fram helstu áherslur í starfsemi skólans, 

námskrár, námsframboð, kennslufyrirkomulag, mat og eftirlit með gæðum og 

annað, sem æskilegt er talið af hálfu samningsaðila. Farið skal yfir framkvæmd 

þessara samninga árlega og gildandi samningar endurskoðaðir ef 

samningsaðilar telja ástæðu til. 
 

Þjónustusamningar sem gerðir eru við aðra en opinbera framhaldsskóla skulu, 

auk þeirra atriða sem talin eru í annarri málsgrein, kveða á um réttarstöðu 

nemenda, nemendafjölda, gjaldtöku af nemendum og greiðslur fyrir aðra 

þjónustu sem veitt er á grundvelli samningsins. 
 
13 Í 2. gr. reglugerðar nr. 426/2010 um viðurkenningu einkaskóla á framhaldsstigi er 

kveðið á um að ráðherra geti veitt einkaskólum viðurkenningu til kennslu á grundvelli 

laga um framhaldsskóla og reglna settra samkvæmt þeim. 
 
14 Í 8. gr. reglugerðarinnar um viðurkenningu, undir fyrirsögninni „Fjárhagsmálefni“, 

segir: 
 

Einkaskólar eiga ekki kröfu á framlögum af almannafé. Njóti einkaskólar 

framlags af opinberu fé samkvæmt ákvörðun Alþingis skal gerður 

þjónustusamningur milli mennta- og menningarmálaráðherra og rekstraraðila 

skólans um greiðslu fjárframlaga, svo og annarra skilyrða sem framlagið er háð 

að mati samningsaðila. 
 

 
 

II Málavextir og meðferð málsins 
 
15 Málið fyrir kærunefnd útboðsmála („kærunefndin“) varðar kæru Hraðbrautar þess efnis 

að samningar      sem      gerðir      voru      sérstaklega      milli      mennta-      og 

menningarmálaráðuneytisins („ráðuneytið“) og Verzlunarskóla Íslands, Tækniskólans 

og Menntaskóla Borgarfjarðar hafi ekki verið boðnir út í samræmi við lög um opinber 

innkaup. 
 
16 Samkvæmt  beiðninni   hefur   ráðuneytið   gert   þjónustusamninga  um   kennslu   á 

framhaldsskólastigi við þrjá einkarekna framhaldsskóla. Verzlunarskóli Íslands, 

Tækniskólinn og Menntaskóli Borgarfjarðar hafa fengið viðurkenningu til kennslu á 

framhaldsskólastigi í samræmi við lög um framhaldsskóla. 
 
17 Verzlunarskóli Íslands  er  sjálfseignarstofnun og  fellur  undir  lög  nr.  33/1999  um 

sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. Tækniskólinn, sem rekinn er sem 

einkahlutafélag, er  í  eigu  Samtaka  fyrirtækja í  sjávarútvegi, Samtaka  iðnaðarins, 
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Samorku (samtaka orku- og veitufyrirtækja) og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. 

Menntaskóli Borgarfjarðar, sem rekinn er sem einkahlutafélag, er í eigu 157 hluthafa, 

þ. á m. sveitarfélagsins Borgarbyggðar sem er meirihlutaeigandi með 91,98 prósent 

hlutafjár. 
 
18 Hinn 19. desember 2012 skrifuðu ráðuneytið og Verzlunarskóli Íslands undir samning 

um kennslu á framhaldsskólastigi. Gildistími samningsins var frá 19. desember 2012 og 

með framlengingum til 31. desember 2019. 23. janúar og 18. mars 2013 gerði 

ráðuneytið aðskilda samninga um kennslu á framhaldsskólastigi, annars vegar við 

Menntaskóla Borgarfjarðar og hins vegar við Tækniskólann. Gildistími þessara 

samninga var síðar einnig framlengdur til 31. desember 2019. Allir samningarnir hafa 

síðan verið uppfærðir með tilliti til lagabreytinga. 
 
19 Samkvæmt  kærunefndinni  eru  þeir  þrír  samningar  sem  ráðuneytið  gerði  við 

Verzlunarskóla      Íslands,      Tækniskólann      og      Menntaskóla      Borgarfjarðar 

(„einkaskólarnir“) sambærilegir. Í samningunum kom fram að einkaskólarnir skyldu 

veita nemendum og kennurum nauðsynlega þjónustu og þann aðbúnað sem almennt 

tíðkast vegna náms til framhaldsskólaprófs, verslunarprófs og stúdentsprófs. Enn 

fremur er í samningunum kveðið á um að einkaskólarnir beri ábyrgð á því að þjónusta 

við nemendur sé í samræmi við kröfur um gæði og í samræmi við lög. 
 
20 Einkaskólarnir fá, eins og kveðið er á um í þeim samningum sem hér um ræðir, 

rekstrarframlag frá íslenska ríkinu grundvallað á ákvörðun Alþingis um fjárheimildir í 

fjárlögum hvers árs. Enn fremur eru fjárheimildirnar byggðar á upplýsingum frá 

einkaskólunum sem þeir hafa aflað við gerð tillagna að rekstraráætlunum og 

ársáætlunum sínum. Framlag hvers árs er greitt mánaðarlega í tólf jöfnum greiðslum. 

Einkaskólarnir senda ráðuneytinu hálfsársuppgjör ásamt endurskoðuðum reikningum 

fyrra árs. 
 
21 Einkaskólarnir hafa fengið á bilinu 78 til 95 prósent af tekjum sínum með opinberum 

fjárframlögum. Árleg fjárhæð slíks fjárframlags til hvers einstaks framhaldsskóla var á 

bilinu um 170 milljónir króna til um 3.437 milljónir króna. Samkvæmt þeim samningum 

sem hér um ræðir fyrir kærunefndinni skulu einkaskólarnir tryggja að tekjur þeirra séu í 

réttu hlutfalli við útgjöld. Tekjum, sem verða til vegna samninganna, skal einungis verja 

til þeirrar þjónustu sem hver samningur nær til. 
 
22 Hinn 20. desember 2018 barst kærunefndinni kæra frá Hraðbraut þar sem því var haldið 

fram að samningar ráðuneytisins og einkaskólanna hefðu ekki verið boðnir út í samræmi 

við lög um opinber innkaup. 
 
23 Í  kæru  sinni  gerir  Hraðbraut  þær  kröfur  að  ráðherra  tryggi  að  útboð  þessara 

þjónustusamninga fari fram sem fyrst í samræmi við ákvæði laga um opinber innkaup. 

Til vara er þess krafist „að ráðherra sæti fjárhagslegri ábyrgð“. Enn fremur óskar 

Hraðbraut eftir því að kærunefndin láti uppi sitt álit hvort ráðuneytið beri 

skaðabótaskyldu. Kærandi krefst jafnframt málskostnaðar. 



– 17 –  
 
 

24 Með erindi 26. nóvember 2019 tilkynnti kærunefndin málsaðilum að hún hefði til 

skoðunar að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á því hvort framlög ríkisins til 

framhaldsskóla samkvæmt þjónustusamningum leiði til útboðsskyldu samkvæmt 

tilskipuninni. 
 
25 Við þessar aðstæður leit kærunefndin svo á að úrlausn málsins ylti á túlkun EES-réttar. 

Kærunefndin ákvað því að fresta meðferð málsins og leita ráðgefandi álits EFTA- 

dómstólsins með því að beina spurningum til hans. Beiðnin var dagsett 18. desember 

2019 og var skráð í málaskrá dómstólsins 23. desember 2019. 
 
26 Eftirfarandi spurningum var vísað til EFTA-dómstólsins: 

 
1.  Telst samningur sem ráðuneyti gerir við aðila, sem hefur leyfi til að starfa 

sem framhaldsskóli, þar sem viðkomandi tekur að sér að veita nemendum og 

kennurum þjónustu og aðbúnað sem almennt tíðkast á framhaldsskólastigi og 

þar sem gert er ráð fyrir fjárframlögum, til samnings um þjónustu í skilningi 

tilskipunar 2014/24/ESB, sbr. einkum 9. mgr. 2. gr.? 
 

 

2.  Telst sú þjónusta sem felst í samningi af þeirri tegund, sem lýst er í spurningu 

1, til félagsþjónustu eða annarrar sérgreindar þjónustu í skilningi 74. gr. 

tilskipunar 2014/24/ESB, og ef svo er ber að fylgja ákvæðum I. kafla III. bálks 

tilskipunarinnar hvað varðar fyrirkomulag innkaupa? 

 
3.  Hefur það þýðingu, þegar leyst er úr spurningum 1 og 2, hvort endurgjald 

vegna þeirrar þjónustu sem um ræðir sé ákveðið með fjárlögum frá Alþingi 

eða samkvæmt ákvörðun ráðherra á grundvelli innlendra laga og reglna þar 

um? 
 

 

4.  Er mennta- og menningarmálaráðuneytinu skylt að viðhafa innkaupaferli á 

grundvelli tilskipunar nr. 2014/24/ESB vegna kaupa á þjónustu sem varðar 

rekstur skóla og kennslu á framhaldsskólastigi gegn fjárframlögum? 
 
 
27 Hinn 4. maí 2020 tilkynnti dómstóllinn málsaðilum og öðrum hagsmunaaðilum að hann 

hygðist falla frá munnlegum málflutningi í ljósi þess óvenjulega lýðheilsuástands sem 

COVID-19-farsóttin hafði ollið. Þar sem munnlegur málflutningur fór ekki fram gafst 

aðilum tækifæri til að bæta við skriflegu málsmeðferðina með svörum við ráðstöfunum 

varðandi málsmeðferð í samræmi við 49. gr. starfsreglna dómstólsins í því skyni að gefa 

aðilum frekara tækifæri á að koma athugasemdum sínum á framfæri við dómstólinn. 

Aðilum var gefinn frestur til 11. maí 2020 til að óska eftir því að munnlegur 

málflutningur færi fram á fjarþinghaldi. Framlenging á þeim fresti til 18. maí 2020 var 

veitt að beiðni norskra stjórnvalda. Enginn aðila óskaði eftir munnlegum málflutningi 

innan tilskilins frests. 
 
28 Hinn  26.  maí  2020  ákvað  dómstóllinn  að  falla  frá  munnlegum  málflutningi  og 

samþykkti ráðstafanir varðandi málsmeðferð þar sem aðilum var boðið að bæta við 
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skriflegu málsmeðferðina, þar sem málið var ekki flutt munnlega. Aðilum var boðið 

með eftirfarandi hætti að: 
 

1. Ef nauðsyn krefur, takið saman þá afstöðu sem fram kemur í skriflegum 

athugasemdum ykkar. 
 

2. Vinsamlegast látið í ljós álit ykkar á þeim röksemdum sem fram koma í öðrum 

skriflegum athugasemdum sem lagðar hafa verið fyrir dómstólinn. 
 
29 Frestur  til  að  svara  ráðstöfunum  varðandi  málsmeðferð  rann  út  22.  júní  2020. 

Dómstólnum  bárust  svör  frá  Hraðbraut,  ríkisstjórn  Íslands,  ríkisstjórn  Noregs, 

ríkisstjórn Spánar, ESA og framkvæmdastjórninni. 
 

 
 

III Svar dómstólsins 
 

Athugasemdir sem lagðar voru fyrir dómstólinn 
 

Hraðbraut 
 
30 Í skriflegum athugasemdum sínum heldur Hraðbraut því fram að ráðuneytinu sé skylt 

samkvæmt lögum um opinber innkaup að bjóða út þá þjónustusamninga sem hér um 

ræðir á Íslandi og á Evrópska efnahagssvæðinu. 
 
31 Hraðbraut heldur því fram að þessir þjónustusamningar séu þjónustusamningar við 

fyrirtæki. Hraðbraut tekur sérstaklega fram sem dæmi að reynist nemendafjöldi minni 

en gert var ráð fyrir í samningnum svo þjónustuveitanda væri greitt fyrir að kenna fleiri 

nemendum en hann gerði í raun og veru, þá yrði hann að endurgreiða allt fé sem honum 

hefði verið ofgreitt. 
 
32 Að mati Hraðbrautar hyggst ráðuneytið mismuna aðilum með framferði sínu með því 

að styðja við tiltekna aðila á kostnað almennings og til tjóns fyrir Hraðbraut. Hraðbraut 

telur að slíkt framferði fari gegn tilgangi laga um opinber innkaup. Auk þess bendir 

Hraðbraut á að umboðsmaður Alþingis hafi gert athugasemdir við faglegt framferði 

ráðherra í því máli sem hér er til umfjöllunar. 
 
33 Í svari sínu við ráðstöfunum varðandi málsmeðferð vísar Hraðbraut til þess að hvorki 

tilskipunin né lög um opinber innkaup nefni þjónustusamninga við einkarekna 

framhaldsskóla né kveði þau á um að slíkir samningar eigi að vera undanþegnir 

ákvæðum tilskipunarinnar eða laga um opinber innkaup. Hraðbraut vísar til þess að 

einkaskólarnir uppfylli öll skilyrði til að teljast hagnaðardrifin fyrirtæki, sem hafi 

verulegar tekjur umfram þær sem þau fá frá ráðuneytinu. Hraðbraut vísar til þess að 

einkaskólarnir uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 12. gr. tilskipunarinnar og að samningarnir 

varði hagsmuni sem ná yfir landamæri. 
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Menntaskóli Borgarfjarðar 
 
34 Menntaskóli Borgarfjarðar heldur því fram að hvorki sé skylt að bjóða út samningana í 

því máli sem hér er til umfjöllunar samkvæmt íslenskum lögum né nokkrum þeim 

reglugerðum eða tilskipunum sem felld hafa verið inn í EES-samninginn. Menntaskóli 

Borgarfjarðar lýsir sig sammála skriflegum greinargerðum ráðuneytisins fyrir 

kærunefndinni. 
 
35 Menntaskóli Borgarfjarðar leggur áherslu á að frá stofnun skólans hafi skýrt komið fram 

að eigendum hans sé óheimilt að taka sér nokkurn arð og að hagnaður skuli óskiptur 

koma rekstri skólans eða annarri sambærilegri starfsemi í sveitarfélaginu Borgarbyggð 

til góða. Menntaskóli Borgarfjarðar vísar enn fremur til þess að væri öðrum aðilum 

heimilað að gera tilboð í samninga, eins og þá sem þetta mál varðar, myndi það leiða til 

verri þjónustu fyrir samfélagið í Borgarbyggð, sérstaklega ef markmiðið með því að 

reka framhaldsskóla í sveitarfélaginu væri að greiða út háar arðgreiðslur til eigenda 

skólans. 
 

Verzlunarskóli Íslands 
 
36 Verzlunarskóli  Íslands  leggur  áherslu  á  að  hann  sé  sjálfseignarstofnun  og  að  í 

stofnsamningi hans sé tekið fram að hagnaði skuli einungis ráðstafað til að styrkja 

starfsemi skólans og nýtast í samræmi við markmið skólans. 
 

Tækniskólinn 
 
37 Í  skriflegum athugasemdum sínum  lýsir  Tækniskólinn sig  að  öllu  leyti  sammála 

skriflegum greinargerðum   ráðuneytisins   fyrir    kærunefndinni   og    skriflegum 

athugasemdum ríkisstjórnar Íslands fyrir dómstólnum. Tækniskólinn leggur áherslu á 

að hann sé ekki rekinn í hagnaðarskyni, hann starfi í þágu almennings og þjóni 

samfélaginu. 
 
38 Að auki bendir hann á að Tækniskólinn sé nú með fimm ára samning við ráðuneytið og 

hann hafi verið framlengdur um eitt ár í senn, en endurnýjun sé háð frammistöðu 

Tækniskólans. Ef skipt væri um rekstraraðila, t.d. á fimm ára fresti, ylli það stöðugri 

ringulreið og truflun á rekstrinum sem væri nemendum mjög í óhag. Ráðuneytið hefur 

ávallt kost á að segja annaðhvort samningnum upp eða endurnýja hann ekki, ef 

Tækniskólinn stenst ekki viðmiðunarkröfur. 
 

Ríkisstjórn Íslands 
 
39 Í skriflegum athugasemdum ríkisstjórnar Íslands, þar sem vísað er til 6. og 7. liðar 

formálsorða tilskipunarinnar, eru færð rök fyrir því að starfsemi, sem telst þjónusta í 

almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga, falli utan gildissviðs tilskipunarinnar. 

Starfsemi einkaskólanna í því máli sem hér er til umfjöllunar er ekki af efnahagslegum 

toga og fellur því utan gildissviðs tilskipunarinnar. 
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40 Til að ákvarða hvort starfsemi sé þjónusta í almannaþágu, sem er ekki af efnahagslegum 

toga, bendir ríkisstjórn Íslands á að dómaframkvæmd á sviði ríkisaðstoðar veiti 

gagnlegar leiðbeiningar. Ríkisstjórn Íslands vísar til þess að sé starfsemi af 

efnahagslegum toga og að um fjárhagslega hagsmuni sé að ræða verði að vera 

raunverulegur markaður til staðar (vísað er til dóms í máli Pavlov o.fl., C-180/98 til C- 

184/98, EU:C:2000:428, 75. mgr.). Í því máli sem hér er til umfjöllunar er slíkur 

markaður ekki til. Þar af leiðandi eru einkaskólarnir ekki að sækjast eftir fjárhagslegum 

ávinningi. 
 
41 Ríkisstjórn Íslands leggur áherslu á að notendagjöld (framlag nemenda) séu lág og séu 

smávægilegur hluti af fjármögnun skólanna. Þetta kemur í veg fyrir að reglum, sem 

gilda um fyrirtæki innan ramma ríkisaðstoðarreglna, sé beitt og þar af leiðandi reglum 

um opinber innkaup (vísað er til dóms í máli Cassa di Risparmio di Firenze SpA o.fl., 

C-222/04, EU:C:2006:8, 107. mgr.). 
 
42 Með lagarammanum er tryggt að framlag ríkisins takmarkist við yfirlýstan félagslegan 

tilgang og þau markmið sem tengjast beint hagsmunum samfélagsins. Að auki bendir 

ríkisstjórn Íslands á að einkaskólarnir sinni menntun í almannaþágu. Þetta kemur fram í  

samþykktum hvers skóla og er styrkt enn frekar með kerfinu sem notað er til að 

viðurkenna þá. 
 
43 Enn fremur skiptir þóknunarþátturinn máli við matið. Stærsti hluti kostnaðar við þá 

þjónustu sem um ræðir í því máli sem hér er til umfjöllunar er greiddur úr ríkissjóði 

(vísað er til dóma í máli Humbel, 263/86, EU:C:1988:451, 17. og 18. mgr. og máli E- 

5/07, Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Ct. Rep. 62). 
 
44 Ríkisstjórn Íslands heldur því fram að EES-ríki njóti víðtækara svigrúms til túlkunar í 

stefnumótandi ákvörðunum um málefni í þágu almennings (vísað er til dóms í máli 

Spezzino o.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440). 
 
45 Hvað sem öðru líður bendir ríkisstjórn Íslands á að fjárveitingar til einkaskólanna í því 

máli sem hér er til umfjöllunar falli utan gildissviðs tilskipunarinnar og vísar í því 

sambandi til 12. gr. tilskipunarinnar. Til vara bendir ríkisstjórn Íslands á að starfsemin 

sé félagsþjónusta samkvæmt 74. gr. tilskipunarinnar. 
 
46 Varðandi þriðju spurningu heldur ríkisstjórn Íslands því fram að það hvort opinber 

fjármögnun sé ákveðin með fjárlögum eða út frá ákvörðun ráðuneytis virðist ekki ráða 

úrslitum um hvort starfsemi teljist af efnahagslegum toga eða ekki. 
 
47 Ríkisstjórn Íslands telur fjórðu spurningu ekki tæka til efnismeðferðar og því beri að 

vísa henni frá. Í spurningunni er leitað svara við ágreiningi í því máli sem hér er til 

umfjöllunar. Hins vegar hefur dómstóllinn ekki lögsögu samkvæmt 34. gr. samningsins 

milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls („SED“) til þess að 

ákvarða beitingu EES-reglunnar í því ágreiningsmáli sem liggur fyrir álitsbeiðanda. 
 
48 Verði fjórða spurning talin almennara eðlis, heldur ríkisstjórn Íslands því fram að vísa 

beri henni frá þar sem hún er reist á tilgátu (vísað er til dóms í máli Bosman, C-415/93, 
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EU:C:1995:463, 55. til 67. mgr.). Til vara ætti að svara fjórðu spurningu neikvætt þar 

sem einkaskólarnir í því máli sem hér er til umfjöllunar séu ekki rekstraraðilar í skilningi 

tilskipunarinnar. 
 
49 Í svari sínu við ráðstöfunum varðandi málsmeðferð tekur ríkisstjórn Íslands fram að hún 

styðji að miklu leyti þá lagalegu greiningu sem ríkisstjórn Noregs, ríkisstjórn Spánar og 

ESA hafa lagt fram um gildissvið tilskipunarinnar gagnvart framlögum til almennra 

menntamála. Allir þessir aðilar halda því fram að ráðstöfun ríkisfjármuna til þjónustu í 

almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga, svo sem til að sinna grunnmenntun 

fyrir almenning, falli utan gildissviðs tilskipunarinnar og feli ekki í sér opinberan 

þjónustusamning í skilningi tilskipunarinnar. 
 

Ríkisstjórn Noregs 
 
50 Ríkisstjórn Noregs heldur því fram að tilskipunin eigi ekki við ef sú menntunarþjónusta 

sem hér um ræðir sé þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga. 

Menntunarþjónusta er ekki af efnahagslegum toga ef hún er hluti af opinberu 

menntakerfi og hún er að öllu leyti eða að mestu fjármögnuð með opinberum fjármunum 

(vísað er til dómsins í máli Humbel, sem vísað er til hér að framan, 17. mgr.). Það 

breytist ekki þótt EES-ríki nýti sér þriðja aðila til að veita þjónustuna fyrir hönd ríkisins. 
 
51 Slík menntunarþjónusta sem ekki er af efnahagslegum toga telst hvorki (efnahagsleg) 

þjónusta sem veitt er „gegn þóknun“ í skilningi 37. gr. EES-samningsins, að því er 

varðar þjónustufrelsið, né sé rekstraraðili sem veitir slíka menntunarþjónustu sem ekki 

er af efnahagslegum toga „fyrirtæki“ í skilningi ríkisaðstoðarreglna 61. gr. EES- 

samningsins. Ekki sé nein sérstök skilgreining á þjónustu í almannaþágu sem ekki er af 

efnahagslegum toga eða „þjónustu“ í tilskipuninni né heldur annarri afleiddri löggjöf 

sem málið varðar. Það er auk þess álit ríkisstjórnar Noregs, af ástæðum sem varða 

rökfræði og rétthæð lagareglna, að tilskipunin gildi ekki um slíka þjónustu sem er ekki 

af efnahagslegum toga. 
 
52 Ríkisstjórn Noregs heldur því fram með vísan til 6. liðar formálsorða tilskipunarinnar 

og 1. neðanmálsgreinar í viðauka XIV við tilskipunina að ef EES-ríki nýtir sér frelsið 

til að skipuleggja menntakerfi sitt sem þjónustu í almannaþágu sem er ekki af 

efnahagslegum toga falli sú veiting þjónustu sem tilheyrir því kerfi utan gildissviðs 

tilskipunarinnar. 
 
53 Samkvæmt skriflegum athugasemdum ríkisstjórnar Noregs leiðir það þegar af 2. mgr. 

1. gr. tilskipunarinnar að gildissvið tilskipunarinnar takmarkast við þjónustu af 

efnahagslegum toga. Þar sem ekki er nein sérstök skilgreining á hugtakinu „þjónusta“ í 

tilskipuninni heldur ríkisstjórn Noregs því fram að það hljóti að fara saman við það 

hvernig hugtakið þjónusta hefur verið túlkað í dómaframkvæmd um 37. gr. EES- 

samningsins. 
 
54 Ríkisstjórn Noregs leggur áherslu á að megintilgangur tilskipunarinnar sé að setja 

ákvæði um samræmingu innlendra útboðsferla til að tryggja að frelsi til að veita 

þjónustu nái fram að ganga. Það sé rökrétt og í samræmi við rétthæð lagareglna að 
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tilskipunin gæti heldur ekki átt við um slíka þjónustu sem er ekki af efnahagslegum 

toga, þar sem slíkt myndi fela í sér útvíkkun á almennri skilgreiningu á þjónustu í 37. 

gr. EES-samningsins sem vart myndi teljast tæk niðurstaða (vísað er til dóms í máli 

framkvæmdastjórnarinnar gegn Þýskalandi, C-160/08, EU:C:2010:230, 73. og 74. 

mgr.). 
 
55 Ríkisstjórn Noregs bendir á að sú staðreynd að nemendur eða foreldrar þeirra verða 

stundum að leggja fé til rekstrarkostnaðar kerfisins hafi ekki haft þau áhrif að starfsemin 

flokkist ekki lengur sem starfsemi sem ekki er af efnahagslegum toga í Humbel (vísað 

er til dóms í máli Humbel, sem vísað er til hér að framan, 19. mgr.). Staða skólans sem 

einkaskóla skiptir ekki máli við það mat (vísað er til dóma í málum Wirth, C-109/92, 

EU:C:1993:916, Schwarz og Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, Zanotti, C- 

56/09, EU:C:2010:288, 29. mgr. og framkvæmdastjórnin gegn Spáni, C-114/97, 

EU:C:1998:519). 
 
56 Að mati ríkisstjórnar Noregs leiðir ákvörðun EES-ríkis um að beita samningum til að 

nýta sér þriðja aðila (opinberan eða einkaaðila) til að veita þjónustu sem ekki er af 

efnahagslegum toga á sviði menntunar ekki til þess að þessi þjónusta verði skyndilega 

efnahagsleg og falli því undir gildissvið tilskipunarinnar. Fjármögnunin ein veldur því 

ekki að starfsemin falli undir gildissvið tilskipunarinnar að mati ríkisstjórnar Noregs, 

sem vísar til 4. liðar formálsorða tilskipunarinnar. 
 
57 Þegar greint er á milli „opinbers samnings“ og þess eins að fjármagna starfsemi ætti að 

miða við þau skilyrði sem sett eru fram í dómaframkvæmd varðandi hugtakið opinber 

samningur. Þessi dómaframkvæmd bendir til þess að tilvist gagnkvæmra skuldbindinga 

sem eru aðfararhæfar samkvæmt lögum sé forsenda þess að fyrirkomulag sé opinber 

samningur samkvæmt tilskipuninni. Þessar gagnkvæmu skuldbindingar verða að vera 

lagalega bindandi og aðfararhæfar samkvæmt lögum í samræmi við þá málsmeðferð 

sem kveðið er á um í landsrétti (vísað er til dóms í máli Helmut Müller, C-451/08, 

EU:C:2010:168, 59., 60., 62. og 63. mgr.). Ríkisstjórn Noregs bendir á með vísan til 4. 

liðar formálsorða tilskipunarinnar að það ætti ekki að ráða úrslitum við ákvörðun um 

hvort samningurinn sé „opinber samningur“ eða ekki hvort samningurinn kveði á um 

endurgreiðslu fjármuna ef fjármunum er ekki varið eins og ætlað var. 
 
58 Ríkisstjórn  Noregs  telur  að  EES-ríkin  hafi  víðtækt  svigrúm  til  þess  að  ákveða 

stjórnunarfyrirkomulag. Ríkinu ætti því að vera frjálst að ákveða hvort nota eigi 

stjórnunarkerfi sem er byggt á trausti, til dæmis hjá þjónustuveitendum sem eru ekki 

hagnaðardrifnir, og forðast að beita samningum sem slíkum, ef það telst besta lausnin. 
 
59 Í svari sínu við ráðstöfunum varðandi málsmeðferð vísar ríkisstjórn Noregs til dóms í 

máli framkvæmdastjórnarinnar   gegn   Dôvera   (C-262/18   P   og   C-271/18   P, 

EU:C:2020:450, 61. mgr.). Ríkisstjórn Noregs heldur því fram að þessi dómur styðji þá 

skoðun að svo lengi sem kerfi samræmist meginreglunni um samstöðu undir eftirliti 

ríkisins geti það eitt að samkeppni sé beitt til þess að velja þjónustuveitanda ekki haggað 

því að menntunarþjónusta, sem sé þjónusta í almannaþágu, sé ekki af efnahagslegum 

toga. 
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Ríkisstjórn Spánar 
 
60 Ríkisstjórn  Spánar  telur  að  þjónusta  framhaldsskóla  á  Íslandi  falli  ekki  undir 

tilskipunina þar sem slík þjónusta sé þjónusta í almannaþágu en ekki af efnahagslegum 

toga. Nánar tiltekið, með hliðsjón af 4. mgr. 1. gr. og 4. til 7. liða formálsorða 

tilskipunarinnar telst sá samningur ekki vera opinber þjónustusamningur sem ráðuneyti 

gerir við aðila, sem hefur leyfi til að starfa sem framhaldsskóli, þar sem viðkomandi 

tekur að sér að veita nemendum og kennurum þjónustu og aðbúnað sem almennt tíðkast á 

framhaldsskólastigi og þar sem gert er ráð fyrir fjárframlögum. 
 
61 Ríkisstjórn  Spánar  telur  að  sú  þjónusta  sem  lýst  er  í  fyrstu  spurningu  sé  ekki 

félagsþjónusta eða annars konar sérgreind þjónusta í skilningi tilskipunarinnar þar sem 

um sé að ræða þjónustu í almannaþágu sem sé ekki af efnahagslegum toga, sem fellur 

utan gildissviðs tilskipunarinnar. Því eiga ákvæði I. kafla III. bálks tilskipunarinnar ekki 

við. 
 
62 Varðandi fjórðu spurningu heldur ríkisstjórn Spánar því fram að ráðuneytinu sé ekki 

skylt að viðhafa innkaupaferli á grundvelli tilskipunarinnar vegna kaupa á þjónustu sem 

varðar rekstur skóla og kennslu á framhaldsskólastigi gegn fjárframlögum. 
 
63 Í svari sínu við ráðstöfunum varðandi málsmeðferð heldur ríkisstjórn Spánar því fram 

að hún, ásamt ríkisstjórn Íslands, ríkisstjórn Noregs, ESA og framkvæmdastjórninni hafi 

komist að þeirri niðurstöðu að sú þjónusta sem mál þetta fjallar um falli ekki undir 

tilskipunina þar sem sú fjármögnun sem látin er í té sé undanskilin berum orðum í 

tilskipuninni og umrædd þjónusta virðist vera þjónusta í almannaþágu sem ekki er af 

efnahagslegum toga. 
 

ESA 
 
64 ESA heldur því fram í skriflegum athugasemdum sínum, að því er varðar fyrstu, aðra 

og þriðju spurningu, að meginálitaefnið snúi að því hvort sá samningur sem hér um 

ræðir teljist vera gagnkvæmur bindandi samningur, eða fremur rammi til að stýra 

tilteknum útgreiðslum innan fjárveitingarkerfis, eins og gert er ráð fyrir í 4. lið 

formálsorða tilskipunarinnar. ESA heldur því fram að samningar á borð við þá sem hér 

um ræðir falli ekki undir gildissvið tilskipunarinnar í samræmi við 1. mgr. 1. gr. vegna 

þess að í meginatriðum sé ekki um að ræða samninga sem séu „fjárhagslegs eðlis“ og 

þar með séu þeir ekki „opinberir samningar“ eins og skilgreint er í 5. lið 1. mgr. 2. gr. 

tilskipunarinnar. 
 
65 Forsenda hugtaksins um „fjárhagslegt eðli“ er að samningsyfirvaldi beri að greiða 

einhvers konar gjald fyrir þjónustuna sem rekstaraðili veitir. Það krefst einnig samnings 

tveggja aðila um gagnkvæmt efnislegt endurgjald. 
 
66 ESA heldur því fram að þeir samningar sem hér um ræðir virðast einkenna einmitt það 

fjárveitingarkerfi sem löggjafinn leitaðist við að útiloka frá gildissviði tilskipunarinnar. 
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67 Að mati ESA skiptir önnur spurning sem kærunefndin lagði fram ekki máli. Þeir 

samningar sem hér um ræðir eru ekki opinberir þjónustusamningar samkvæmt 

tilskipuninni. Því gildir 74. gr. tilskipunarinnar ekki um slíka samninga. 
 
68 ESA heldur því fram að svar við fjórðu spurningu kærunefndarinnar ætti að vera að 

viðkomandi ráðuneyti sé ekki skylt að viðhafa innkaupaferli á grundvelli 

tilskipunarinnar áður en slíkir samningar eru gerðir og verði einungis, að því marki sem 

fyrirhugað er að velja á milli mismunandi veitenda, að fylgja almennum meginreglum 

EES-réttar. 
 
69 Í svari sínu við ráðstöfunum varðandi málsmeðferð heldur ESA því fram að nálgun 

framkvæmdastjórnarinnar sé í samræmi við þeirra eigin nálgun. Framkvæmdastjórnin 

tekur til athugunar hvort þetta fyrirkomulag teljist opinberir samningar og kemst að 

þeirri niðurstöðu að svo sé ekki, heldur feli það í sér ríkisfjármögnun sem er hluti af 

víðtækari stefnumörkun á sviði menntamála. ESA er ekki sammála þeirri aðferð sem 

íslenska ríkisstjórnin, norska ríkisstjórnin og spænska ríkisstjórnin hafa beitt að því er 

varðar þjónustu í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga. Mat á því hvort 

þjónusta teljist þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga getur tekið 

til ýmissa atriða. Ekki er hægt að meta án samhengis við annað hvort þjónusta sé 

þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga. 
 
70 ESA bendir á að hugtakið „starfsemi af efnahagslegum toga“ sé flókið og skipti 

meginmáli á ýmsum sviðum EES-réttar, eins og Dôvera, sem vitnað er til hér að framan, 

sýnir. ESA hvetur því dómstólinn til að veita ekki leiðbeiningar varðandi þetta hugtak 

án þess að íhuga einnig annað samhengi þar sem það á við, sem myndi auka verulega 

umfang þessa máls. 
 
71 Í skriflegum athugasemdum ESA segir að ef engin þjónusta er veitt gegn þóknun, sé 

ekki um að ræða neitt fjárhagslegt eðli og því enginn opinber samningur. 
 
72 ESA mótmælir þeirri staðhæfingu að ákvörðun um útvistun leiði til þess að þjónusta 

verði efnahagsleg. Eins og ljóst er út frá greiningu og ályktun bæði stofnunarinnar 

sjálfrar og framkvæmdastjórnarinnar er mögulegt að þjónusta sé veitt af þriðja aðila án 

þess að útboðsreglunum sé beitt. Útboðsreglunum skal einungis beitt ef veitt þjónusta 

er fjárhagslegs eðlis, þ.e. gegn þóknun. ESA tekur fram að helstu mál sem 

ríkisstjórnirnar þrjár reiða sig á varði ekki opinber innkaup. ESA varar við því að beita 

meginreglum frá öðrum réttarsviðum við aðstæður eins og þær sem eru í þessu máli þar 

sem alfarið má svara spurningunni með vísan til viðtekins hugtaks á sviði opinberra 

innkaupa, þ.e. hvort um opinberan samning sé að ræða eða ekki. 
 

Framkvæmdastjórnin 
 
73 Að mati framkvæmdastjórnarinnar er það lykilatriði í þessu máli hvort fjárhagslega 

fyrirkomulagið í málinu teljist opinber þjónustusamningur í skilningi 9. liðar 1. mgr. 2. 

gr. tilskipunarinnar. 
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74 Í  svari  sínu  við  fyrstu  spurningu  heldur  framkvæmdastjórnin  því  fram  að  það 

fjármögnunarfyrirkomulag sem hér um ræðir falli augljóslega utan gildissviðs 

tilskipunarinnar. Þetta er vegna þess að í þeim yfirlýsingum sem fram koma í 4. og 114. 

liðum formálsorða tilskipunarinnar útskýrði löggjafinn að það að þótt „opinber aðgerð“, 

samanber fyrstu setningu 4. liðar formálsorða tilskipunarinnar, geti verið flókin og tekið á 

sig ýmsar myndir, þá hafi einungis verið fyrirhugað að setja í tilskipuninni reglur um þær 

aðgerðir sem telja má opinberan samning eins og hann er skilgreindur í 5. lið 1. mgr. 2. 

gr. Enn fremur benti löggjafinn sérstaklega á að EES-ríkin hafi mikið svigrúm til

 að   skipuleggja   hina   viðkvæmu   „þjónustu   við   einstaklinginn“,   svo   sem 

menntunarþjónustu, og aðrar fjármögnunarleiðir en opinberir samningar kynnu að vera 

algengar á þessu sviði. 
 

75 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins telur að það fjárhagslega fyrirkomulag sem um 

ræðir í því máli sem hér er til umfjöllunar sé ekki opinber þjónustusamningur í skilningi 

9. liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar. Enn fremur telur framkvæmdastjórnin að fara 

þurfi sérstaklega varlega við greiningu á fjárhagslegu fyrirkomulagi á sviði 

menntunarþjónustu, með það í huga að aðrar fjármögnunarleiðir geta oft verið til staðar 

og að þessi málaflokkur sé sjálfur afar viðkvæmur. 
 

76 Fjárhagslegt eðli opinberra samninga þýðir að um sé að ræða „quid pro quo“, þ.e. að 

opinber yfirvöld fái þjónustu (eða vöru) gegn endurgjaldi (vísað er til dóma í málum 

Helmut Müller, sem vitnað er til hér að framan, 48. mgr. og IBA Molecular, C-606/17, 

EU:C:2018:843, 28. mgr.). Þar af leiðandi þurfa báðar hliðar jöfnunnar að vera nægilega 

vel tilgreindar og skilgreindar til að framkvæma megi samninginn í samræmi við 

samþykktar forskriftir. Framkvæmdastjórnin heldur því fram að þeir samningar sem hér 

um ræðir séu ekki byggðir á grundvelli hugtaksins „quid pro quo“. 
 

77 Framkvæmdastjórnin heldur því fram að þótt það fjárhagslega fyrirkomulag sem hér 

um ræðir sé formlega kallað „þjónustusamningur“ þýði það ekki að um sé að ræða 

opinberan samning í skilningi tilskipunarinnar. 
 

78 Framkvæmdastjórn  Evrópusambandsins  tekur  einnig  fram  að  um  sé  að  ræða 

viðurkennda dómaframkvæmd þar sem „með því að skipuleggja og reka opinbert 

menntakerfi, sem er almennt fjármagnað af ríkinu en hvorki af nemendum né foreldrum 

þeirra leitast ríkið ekki við að stunda hagnaðardrifna starfsemi, heldur sé það að sinna 

samfélagslegum, menningarlegum og menntunarlegum skyldum sínum gagnvart íbúum 

landsins“. Í því máli komst Dómstóll Evrópusambandsins („Evrópudómstóllinn“) 

einnig að þeirri niðurstöðu að „hugsanlegt sé að ein stofnun geti stundað ýmsa starfsemi, 

bæði af efnahagslegum toga og ekki“ (vísað er til dóms í máli Congregación de Escuelas 

Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, 50. og 51. mgr.). 
 
79 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vísar til 6. liðar formálsorða tilskipunarinnar 

og bendir einnig á að ekki sé mögulegt að segja að öll starfsemi á sviði menntunar falli 

utan gildissviðs tilskipunarinnar. Af þessu leiðir að ef dómstóllinn kysi að líta einungis 

til eðlis þeirrar þjónustu sem hér um ræðir þá væri ekki nægjanlegt að álykta að sú 

þjónusta sem hér um ræðir sé þjónusta á framhaldsskólastigi. Dómstóllinn yrði að 

kanna, í samræmi við dómaframkvæmd, hvort þessi menntunarþjónusta sé hluti af 
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menntakerfi landsins. Uppfylla þarf tvö meginskilyrði það er i) að, með því að 

skipuleggja og reka slíkt kerfi, sé ríkið ekki að leitast við að stunda hagnaðardrifna 

starfsemi heldur sé það að sinna samfélagslegum, menningarlegum og menntunarlegum 

skyldum sínum gagnvart íbúum landsins og ii) að það kerfi sem hér um ræðir sé almennt 

fjármagnað úr ríkissjóði en hvorki af nemendum né foreldrum þeirra (vísað er til dóma í 

málum Humbel, sem vísað er til hér að framan, 17. og 18. mgr., Wirth, sem vísað er til hér 

að framan, 15. og 16. mgr., Schwarz og Gootjes-Schwarz, sem vísað er til hér að 

framan, 39. mgr. og Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, sem vísað er til 

hér að framan, 50. gr.). 
 
80 Með hliðsjón af þeim atriðum sem fram koma í beiðninni og framkomnum röksemdum í 

málinu telur framkvæmdastjórnin að sterk rök virðast vera fyrir því að það 

fjármögnunarfyrirkomulag sem hér um ræðir sé í raun fjármögnun á þjónustu í 

almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga. Þar er lögð áhersla á að það að 

þjónustan virðist vera skipulögð innan hins opinbera menntakerfis landsins sem er bæði 

fjármagnað og undir eftirliti ríkisins, þar sem bæði opinberir skólar og einkaskólar lúti 

sömu löggjöf, gæðaviðmiðum og eftirliti ríkisins. Þjónustan er að öllu leyti eða mestu 

fjármögnuð með opinberum fjármunum. Einkaskólarnir í því máli sem hér er til 

umfjöllunar fá 78 til 95 prósent af tekjum sínum með ríkisfjármögnun, sem veitt er í 

fjárlögum ríkisins. Þjónustan er ekki veitt gegn þóknun. Þau gjöld sem nemendur greiða 

virðast vera framlag til þjónustunnar og eru ekki með þeim hætti að þau virðist hafa 

áhrif á það eðli þjónustunnar að hún sé í almannaþágu. 
 
81 Það  fjárhagslega  fyrirkomulag  sem  hér  er  til  umfjöllunar  felur  þannig  í  sér  að 

ríkisfjármunum er veitt til þess að ná víðtækari markmiðum á sviði menntunar (menntun í 

víðtækri merkingu) fremur en að fá einhverja sérstaka tilgreinda þjónustu sem væri, ef 

nauðsyn krefði, nákvæmlega skilgreind í samningi, greitt væri fyrir hana og henni 

framfylgt. 
 
82 Með hliðsjón af svari sínu við fyrstu spurningu telur framkvæmdastjórnin að svar við 

annarri spurningu sé óþarft. Svo allt sé tekið til telur framkvæmdastjórnin hins vegar, 

varðandi aðra spurningu, að sú þjónusta sem falli undir 74. til 76 gr. tilskipunarinnar sé 

ítarlega skilgreind með tilvísunum til sameiginlega innkaupaorðasafnsins. Með vísan til 

114. liðar formálsorða tilskipunarinnar leggur hún áherslu á að þetta hafi ekki áhrif á 

ákvörðunarrétt EES-ríkjanna til að skipuleggja val á þjónustuveitanda á þann hátt sem 

þau telja henta best. 
 
83 Samkvæmt framkvæmdastjórninni eiga ákvæðin í I. kafla III. bálks tilskipunarinnar 

aðeins við um útboð á slíkri þjónustu að því marki sem EES-ríkin eða opinber yfirvöld 

ákveða að skipuleggja veitingu slíkrar þjónustu með opinberum samningi í skilningi 5. 

liðar 1. mgr. 2. gr., en ekki með öðrum fjármögnunarleiðum, svo sem styrkjum, sem 

falla ekki undir gildissvið tilskipunarinnar. 
 
84 Með hliðsjón af svari framkvæmdastjórnarinnar við fyrstu spurningu telur hún sérstakt 

svar við þriðju spurningu óþarft. Sú fjárhæð sem veitt er til framhaldsskólanna getur 

hækkað eða lækkað í samræmi við fjárþörf þeirra og þær fjárhagslegu skorður sem 

fjárveitingavaldið     setur     þeim     árlega     í     kjölfar     ákvörðunar     Alþingis. 



– 27 –  
 
 

Framkvæmdastjórnin heldur því fram að þetta sé eitt af nokkrum mikilvægum 

staðreyndum málsins sem benda til þess að það fjárhagslega fyrirkomulag sem er hér til 

umfjöllunar sé ekki opinber samningur samkvæmt tilskipuninni. 
 
85 Framkvæmdastjórnin telur ekki nauðsynlegt að svara fjórðu spurningu þar sem hún 

virðist vera reist á tilgátu. Framkvæmdastjórnin heldur því fram, svo að allt sé tekið til, 

að ráðuneytinu væri skylt að viðhafa innkaupaferli að því marki sem það ákvæði að 

skipuleggja veitingu þjónustunnar sem um ræðir með opinberum samningi í skilningi 

9. liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar. 
 
86 Í svari sínu við ráðstöfunum varðandi málsmeðferð bendir framkvæmdastjórnin á að í 

ýmsum athugasemdum sem lagðar hafa verið fyrir dómstólinn virðist annars vegar 

hugtakið „starfsemi sem er ekki af efnahagslegum toga“, eins og það hugtak hefur verið 

túlkað hjá Evrópudómstólnum varðandi beitingu reglna um innri markaðinn og 

samkeppnismál, og hins vegar tilvísun í „þjónusta í almannaþágu sem er ekki af 

efnahagslegum toga“ í tilskipuninni lagt að jöfnu. Í því sambandi vísar hún til álits 

Bobek lögsögumanns í Kirschstein, C-393/17, EU:C:2018:918, 60. lið o.áfr. 
 

Álit dómstólsins 
 
87 Ekki  hefur  verið  vakið  máls  á  því  hvort  beiðnin  um  ráðgefandi  álit  sé  tæk  til 

efnismeðferðar. Hins vegar er rétt að benda á að EFTA-dómstóllinn hefur áður komist 

að þeirri niðurstöðu að kærunefndin sé „dómstóll“ í skilningi 34. gr. SED (sjá mál E- 

7/19 Tak - Malbik, dóm frá 16. júlí 2020, 43. mgr.). 

Fyrsta og þriðja spurning 

88 Í fyrstu og þriðju spurningu sinni spyr kærunefndin hvort samningar svo sem þeir sem 

til meðferðar eru hjá kærunefndinni eigi að teljast til opinberra þjónustusamninga í 

skilningi 9. liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar og hvort það hafi þýðingu fyrir það mat 

að sú þjónusta sem hér um ræðir sé ákvörðuð í fjárlögum Alþingis eða í samræmi við 

ákvörðun ráðherra á grundvelli innlendra laga og reglna. EFTA-dómstóllinn telur rétt 

að svara þessum spurningum saman. 
 
89 Eins og kemur fram í 5. lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar telst „opinber samningur“ vera 

skriflegur samningur, fjárhagslegs eðlis, sem einn eða fleiri rekstraraðilar og eitt eða 

fleiri samningsyfirvöld gera sín á milli um framkvæmd verka, afhendingu á vöru eða 

veitingu þjónustu. Í 9. lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar er „opinber þjónustusamningur“ 

skilgreindur sem opinber samningur um veitingu þjónustu, annarrar en þeirrar sem um 

getur í 6. lið 1. mgr. 2. gr. 
 
90 Rétt er í fyrsta lagi að kanna hvort talið geti verið að samningar svo sem þeir sem til 

meðferðar eru hjá kærunefndinni snúist um veitingu þjónustu í skilningi 

tilskipunarinnar. Í því skyni verður að hafa í huga að tilskipunin er til þess gerð að útfæra 

ákvæði EES-samningsins um staðfesturétt og þjónustufrelsi (samanber dóm í máli 

framkvæmdastjórnarinnar gegn Þýskalandi, sem vísað er til hér að framan, 73. og 74. 

mgr.). Í samræmi við það er nauðsynlegt að skera úr um hvort samningar svo sem þeir 
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sem til meðferðar eru hjá kærunefndinni, geti talist hafa það að markmiði að veita 

„þjónustu“ í skilningi 37. gr. EES-samningsins. 
 
91 Samkvæmt fyrstu málsgrein 37. gr. EES-samningsins telst einungis sú þjónusta sem að 

jafnaði er veitt gegn þóknun vera þjónusta í skilningi EES-samningsins. Að því er þetta 

ákvæði varðar felst megineinkenni þóknunar í því að hún telst vera endurgjald fyrir 

veitta þjónustu (sjá Private Barnehagers Landsforbund, sem vísað er til hér að framan, 

81. mgr. og dómaframkvæmd sem vísað er til). 
 
92 Það einkenni á þó ekki við þegar um er að ræða menntun sem veitt er samkvæmt 

innlendu menntakerfi við aðstæður þar sem eftirfarandi tvö skilyrði eru uppfyllt. Í fyrsta 

lagi er ríkið, með því að skipuleggja og reka slíkt kerfi, ekki að leitast við að stunda 

hagnaðardrifna starfsemi heldur að sinna samfélagslegum, menningarlegum og 

menntunarlegum skyldum sínum gagnvart íbúum landsins. Í öðru lagi er það kerfi sem 

hér um ræðir almennt fjármagnað af ríkissjóði og ekki af nemendum eða foreldrum 

þeirra (samanber dóm í Humbel, sem vísað er til hér að framan, 18. mgr.). Í þessu 

sambandi skiptir ekki máli hvort sú opinbera fjármögnun sé ákvörðuð með löggjöf 

þjóðþings eða með ákvörðun ráðherra sem tekin er á grundvelli innlendra laga og reglna. 
 
93 Eðli starfseminnar breytist ekki við að nemendur eða foreldrar þeirra þurfi stundum að 

greiða kennslu- eða innritunargjöld sem ganga upp í rekstrarkostnað við menntakerfi 

landsins (samanber dóm í Humbel, sem vísað er til hér að framan, 19. mgr.). 
 
94 Samkvæmt beiðninni varðar það mál sem hér er til umfjöllunar þrjá aðskilda samninga 

ráðuneytisins og einkaskólanna um kennslu á framhaldsskólastigi. Sú starfsemi fer fram í 

samræmi við íslensk lög, þar á meðal lög um framhaldsskóla, þar sem m.a. er kveðið á 

um rétt til náms í framhaldsskóla. EFTA-dómstóllinn vekur athygli á, eins og ríkisstjórn 

Íslands og ESA hafa bent á, að kveðið sé á um rétt til almennrar menntunar og fræðslu 

við sitt hæfi í 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrár Íslands. Enn fremur er sú menntun sem 

einkaskólarnir veita samkvæmt þeim samningum sem hér um ræðir, eins og lýst er í 

beiðninni, aðallega fjármögnuð af ríkissjóði. 
 
95 Við aðstæður eins og þær sem eru til staðar við meðferð málsins hjá kærunefndinni er 

ljóst að tilgangur ríkisins með því að skipuleggja og reka slíkt innlent menntakerfi er 

ekki að leitast við að stunda hagnaðardrifna starfsemi heldur að sinna samfélagslegum, 

menningarlegum og menntunarlegum skyldum sínum gagnvart íbúum landsins 

(samanber dóm í Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, sem vísað er til 

hér að framan, 50. mgr. og dómaframkvæmd sem vitnað er til). Í þeim tilvikum þar sem 

innritunargjald   er   aðeins   brot   af   raunverulegum   kostnaði   við   kennslu   á 
framhaldsskólastigi, er ekki hægt að skilgreina það sem „quid pro quo“ gagnvart 

viðkomandi menntastofnun, heldur aðeins sem framlag til menntakerfis landsins sem er 

að mestu fjármagnað af ríkissjóði (sjá Barnehagers Landsforbunds, sem vísað er til hér 

að framan, 83. mgr.). 
 
96 Menntun á framhaldsskólastigi sem veitt er samkvæmt innlendu menntakerfi getur við 

slíkar aðstæður ekki talist „þjónusta“ í skilningi 37. gr. EES-samningsins. 
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97 Þar af leiðandi er ekki unnt að líta svo á að samningar með þeim eiginleikum sem lýst 

er í beiðninni séu samningar um að veita „þjónustu“ í skilningi tilskipunarinnar. Slíkir 

samningar myndu því ekki teljast „opinberir þjónustusamningar“ í skilningi 9. liðar 1. 

mgr. 2. gr. tilskipunarinnar. Það er kærunefndarinnar að ákveða, í ljósi staðreynda 

málsins, hvort þeir samningar sem hér um ræðir hafi þessi einkenni og hvort þeir séu 

opinberir þjónustusamningar samkvæmt 9. lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar. 
 
98 Með hliðsjón af framansögðu kemst EFTA-dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að svar við 

fyrstu og þriðju spurningu verði að vera að samningar, svo sem þeir sem til meðferðar 

eru hjá kærunefndinni, og sem hafa ekki að markmiði að veita þjónustu í skilningi 

tilskipunarinnar, séu ekki opinberir þjónustusamningar í skilningi 9. liðar 1. mgr. 2. gr. 

tilskipunarinnar. 
 

Önnur og fjórða spurning 
 
99 Með hliðsjón af svari EFTA-dómstólsins við fyrstu og þriðju spurningu þarf ekki að 

svara annarri og fjórðu spurningu. 
 

 
 

IV Málskostnaður 
 
100  Ríkisstjórn Noregs, ríkisstjórn Spánar, ESA og framkvæmdastjórnin, sem lagt hafa fram 

athugasemdir til EFTA-dómstólsins, skulu bera sinn málskostnað hver fyrir sitt leyti. 

Þar sem um er að ræða mál sem er hluti af málarekstri fyrir kærunefndinni kemur það í 

hlut þeirrar nefndar að kveða á um kostnað málsaðila. 
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Með vísan til framangreindra forsendna lætur, 
 

 
DÓMSTÓLLINN 

 
uppi svohljóðandi ráðgefandi álit um spurningarnar sem kærunefnd útboðsmála beindi 

til dómstólsins: 
 

Samningar með eiginleikum eins og þeim sem lýst er í beiðninni, sem hafa ekki 

að markmiði að veita þjónustu í skilningi tilskipunar 2014/24/ESB, teljast ekki 

til opinberra þjónustusamninga í skilningi 9. liðar 1. mgr. 2. gr. þeirrar 

tilskipunar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páll Hreinsson Per Christiansen Bernd Hammermann 
 
 
 

 
Kveðið upp í heyranda hljóði í Lúxemborg 10. desember 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ólafur Jóhannes Einarsson Páll Hreinsson 

Dómritari Forseti 



 

 

 
 
 
 
 
 

JUDGMENT OF THE COURT 
21 February 2008 

 
(Action for annulment of a decision of the EFTA Surveillance Authority – Municipal 

kindergartens – State aid – Notion of undertaking – Decision not to raise objections – 

Initiation of the formal investigation procedure – Admissibility) 
 
 
 

 
In Case E-5/07, 

 
 
 

Private Barnehagers Landsforbund, represented by advokat Peter Dyrberg and 

advokat Ingvald Falch, with the law firm of Schjødt, Oslo, Norway, 

 
Applicant, 

 
v 

 

 

EFTA Surveillance Authority, represented by Niels Fenger, Director, and 

Bjørnar Alterskjær, Senior Officer, Legal & Executive Affairs, acting as Agents, 

Brussels, Belgium, 

Defendant, 

supported by the Kingdom of Norway, represented by Thomas G. Naalsund, 

advocate, Office of the Attorney General (Civil Affairs) and Siri Veseth, legal 
adviser, Ministry of Foreign Affairs, acting as agents, 

Intervener, 

APPLICATION for the annulment of Decision No 39/07/COL of 27 February 

2007 on public financing of municipal day-care institutions in Norway, 
 
 
 

 
THE COURT, 

 
composed  of:  Carl  Baudenbacher,  President  and  Judge-Rapporteur,  Thorgeir 

Örlygsson and Bjørg Ven (ad hoc), Judges 

 
Registrar: Skúli Magnússon, 



–  
 
 

having regard to the written pleadings of the parties and the written observations 

of the Republic of Iceland, represented by Sesselja Sigurðardóttir, First Secretary 

and Legal Officer, Ministry for Foreign Affairs, acting as agent, and the written 

observations of the Commission of the European Communities, represented by 

Christophe Giolito and Bernd Martenczuk, members of its Legal Service, acting 

as agents, 

 
having regard to the Report for the Hearing, 

 
having heard oral argument of the Applicant, the Defendant, the Intervener and the 

Commission of the European Communities at the hearing on 16 January 2008, 

 
gives the following 

 
 
 

Judgment 
 

 
 

I         Factual background 
 
1 Kindergartens  (barnehager)  for  children  under  compulsory  school  age  (i.e. 

between 0 and 6 years) have been available in Norway for decades. Public 

kindergartens are run either by the municipalities (hereinafter “municipal 

kindergartens”) or, to a very limited extent, by public institutions (e.g. hospitals). 

Private kindergartens are run by companies or organisations or as family day- 

care institutions (hereinafter “private kindergartens”). At the relevant time, out of 

235 000 children enrolled at kindergartens in Norway, 108 000 attend private 

kindergartens, whereof 80 000 were enrolled at kindergartens represented by the 

Applicant, Private Barnehagers Landsforbund (hereinafter “PBL”). 
 
2 Since the start of funding of the kindergarten sector by the state in 1963, there 

have been three sources of finance for kindergartens in Norway: the State, the 

municipalities and the parents. Activity-based State subsidies are granted equally 

to the municipalities and to private kindergartens. The scale of these grants is set 

by Parliament annually, with a present target of on average 50% coverage of the 

operational costs of day-care centres. With regard to parental fees, there were no 

limitations on municipal and private kindergartens before 2003. Furthermore, some 

municipalities granted additional aids to private kindergartens on a voluntary basis. 
 
3 Municipal kindergartens in general have been and are still organised like other 

municipal activities. As such, the financing of the municipal kindergartens is a part 

of the general budget of the municipality. It is subject to the general rules of public 

budgeting, which means that the municipal budget has to be complete, meaning 

that all expected costs connected with an activity have to be budgeted in full. 
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4 In 2003, a reform of the financing of the kindergarten sector took place. It 

originated from an agreement between political parties in June 2002, the so- 

called “Kindergarten Agreement”. The goal was to ensure equal treatment for 

private and public kindergartens, affordable prices for parents and full coverage 

of high quality kindergarten places for all children whose parents so wish. From 

the outset, it was recognised that a system where the majority of the costs should 

be borne by the central State budget had to take into account the important cost 

deviations with regard to kindergartens amongst the different municipalities. It 

became furthermore clear in the legislative procedure that the municipalities had 

much higher costs than the private kindergartens. In 2003, the costs per child per 

hour of the private kindergartens were on average at 85% of the costs of the 

municipal kindergartens. 
 
5 The  major  change  introduced  by  the  above  mentioned  reform  was  the 

introduction of a maximum price ceiling on parental fees, to obtain the goal of 

capping parents’ fees at 20% of the costs of the services. As of 1 January 2006, 

the applicable rate was fixed at NOK 2 250 per month with an intention of reducing 

it to approximately NOK 1 800. The parental fee is disconnected from the actual 

costs of the service; cost differences stemming from the age of the child (given 

that costs for children aged 0–2 years are substantially higher than for children 

aged 3–6 years) or from special needs are not accounted for. Furthermore, parents 

with more than one child benefit from a fee reduction of minimum 30% for the 

second child and minimum 50% for the third or following children. Another main 

change was the introduction of a new obligation of the municipalities to cover 

operational costs of non-municipal kindergartens. 
 
6 In order to compensate for the new obligations of the municipalities (i.e. the loss 

of revenue of both municipal and non-municipal kindergartens through the 

introduction of the price ceiling which had to be covered by the municipalities), so-

called “discretionary funds” were introduced. These earmarked subsidies are paid 

to the municipalities from the State budget and may be used to compensate for the 

loss of revenue of existing kindergartens (non-municipal or municipal) or for 

running costs of new kindergarten places. The system came into effect on 1 

May 2004 and for the year 2004, NOK 485 million were allocated in the State 

budget for this purpose. 
 

II Relevant law 
 

EEA law 
 
7 Article 59(2) of the Agreement on the European Economic Area (hereinafter 

“EEA” or the “EEA Agreement”) reads as follows: 
 

Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest 

or having the character of a revenue-producing monopoly shall be subject to the 

rules contained in this Agreement, in particular to the rules on competition, in so 

far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or 

in fact, of the particular tasks assigned to them. The 
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development of trade must not be affected to such an extent as would be contrary 

to the interests of the Contracting Parties. 
 
8 Article 61(1) EEA reads as follows: 

 
Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member 

States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which 

distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or 

the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between 

Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement. 
 
9 Article 16 of the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a 

Surveillance Authority and a Court of Justice (hereinafter “SCA”) reads as follows: 
 

Decisions of the EFTA Surveillance Authority shall state the reasons on which they 

are based. 
 
10 Article 36(2) SCA reads as follows: 

 
Any natural or legal person may, under the same conditions, institute proceedings 

before the EFTA Court against a decision of the EFTA Surveillance Authority 

addressed to that person or against a decision addressed to another person, if it is 

of direct and individual concern to the former. 
 
11 Article  1(2)–(3)  in  Part  I  of  Protocol  3  to  the  SCA,  as  amended  by  the 

Agreements amending Protocol 3 thereto, signed in Brussels on 21 March 1994, 

6 March 1998 and 10 December 2001 (hereinafter “Protocol 3 SCA”) reads as 

follows: 
 

2. If, after giving notice to the parties concerned to submit their comments, the 

EFTA  Surveillance  Authority  finds  that  aid  granted  by  an  EFTA  State  or 

through EFTA State resources is not compatible with the functioning of the EEA 

Agreement having regard to Article 61 of the EEA Agreement, or that such aid is 

being misused, it shall decide that the EFTA State concerned shall abolish or alter 

such aid within a period of time to be determined by the Authority. 
 

… 
 

3. The EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to 

enable  it  to  submit  its  comments,  of  any  plans  to  grant  or  alter  aid.  If  it 

considers that any such plan is not compatible with the functioning of the EEA 

Agreement having regard to Article 61 of the EEA Agreement, it shall without 

delay initiate the procedure provided for in paragraph 2. The State concerned shall 

not put its proposed measures into effect until this procedure has resulted in a 

final decision. 
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12 Article 4(2)–(4) in Part II of Protocol 3 SCA reads as follows: 
 

2. Where the EFTA Surveillance Authority, after a preliminary examination, 

finds  that  the  notified  measure  does  not  constitute  aid,  it  shall  record  that 

finding by way of a decision. 
 

3. Where the EFTA Surveillance Authority, after a preliminary examination, 

finds that no doubts are raised as to the compatibility with the functioning of the 

EEA Agreement of a notified measure, in so far as it falls within the scope of Article 

61(1) of the EEA Agreement, it shall decide that the measure is compatible with 

the functioning of the EEA Agreement (hereinafter referred to as a ‘decision not 

to raise objections’). The decision shall specify which exception under the EEA 

Agreement has been applied. 
 

4. Where the EFTA Surveillance Authority, after a preliminary examination, 

finds that doubts are raised as to the compatibility with the functioning of the EEA 

Agreement of a notified measure, it shall decide to initiate proceedings pursuant 

to Article 1(2) in Part I (hereinafter referred to as a ‘decision to initiate the 

formal investigation procedure’). 
 
13 Article 13(1) in Part II of Protocol 3 SCA reads as follows: 

 
The examination of possible unlawful aid shall result in a decision pursuant to 

Article 4(2), (3) or (4) of this Chapter. In the case of decisions to initiate the 

formal investigation procedure, proceedings shall be closed by means of a decision 

pursuant to Article 7 of this Chapter. If an EFTA State fails to comply with an 

information injunction, that decision shall be taken on the basis of the information 

available. 
 

National law 
 
14 According to Section 1 of Act No 64 of 17 June 2005 on Day-Care Institutions 

(hereinafter “the Kindergarten Act”), a kindergarten shall give children under 

compulsory school age good possibilities for development and activities. It must 

also, unless otherwise decided, assist in giving the child an upbringing in 

accordance with the basic values of Christianity. 
 
15 Section 8 of the Kindergarten Act establishes that the municipality is the local 

kindergarten  authority,  charged  with  the  supervision  of  kindergartens’ 

compliance with the applicable rules. Section 8, second paragraph, maintains that 

the municipality shall see to it that there is a sufficient number of kindergarten 

places. 
 
16 Section 14 of the Kindergarten Act reads: 

 
Approved day-care centres shall be given equivalent treatment as regards public 

contributions. The King may adopt regulations with further provisions on what 

is meant by equivalent treatment. 
 
17 Regulation No 539 of 19 March 2004 relating to equivalent treatment of child 

care institutions in relation to public subsidies, as amended in 2005 (hereinafter 



–  
 
 

the “Regulation”), lays down the applicable rules on the public financing of the 

kindergarten sector. Articles 1 and 2 of the Regulation establish the principle of 

equivalent treatment, independent of ownership, as subject to the principles laid 

down in the Regulation. 
 
18 Section 3 of the Regulation Responsibility of the municipalities reads: 

 
The municipality is the authority responsible for ensuring that all approved 

kindergartens in the municipality receive public subsidies in an overall equal 

manner. 
 

The municipality shall pay the costs of ordinary operation of kindergartens 

which are not paid by other public subsidies and parental contributions. If 

parental contributions in non-municipal kindergartens are lower than parental 

contributions  in  the  municipality’s  own  kindergartens,  the  municipal  is  not 

liable to pay the difference. 
 

The municipality is under an obligation to grant subsidies such that the overall 

public subsidies amount to at least 85% of what equivalent kindergartens owned 

by the municipalities on average receive in public subsidies. 
 

The municipality is not obliged to pay subsidies such that the overall public 

financing of the kindergartens exceeds public subsidies received on average by an 

equivalent kindergarten owned by the municipality. 
 

The municipality is not obliged to pay the cost increases which exceed normal 

price and cost increases for the municipal sector. 
 
19 According  to  the  explanatory  remarks  accompanying  the  Regulation,  the 

municipalities have under Section 3, second and fourth paragraphs, the choice 

between establishing the subsidy either in accordance with the cost coverage 

principle (second paragraph) or as an equal nominal subsidy amount based on 

unit costs (fourth paragraph). The choice must be the same for all non-municipal 

kindergartens in the municipality. 
 

III      The administrative procedure and the contested decision 
 
20 In August 2004, PBL contacted the EFTA Surveillance Authority (hereinafter 

“the Defendant” or “ESA”) with a view to filing a complaint concerning public 

subsidising of municipal kindergartens in Norway. Some informal exchanges of 

views between ESA and PBL took place in the course of 2004, inter alia in a 

meeting on 16 September 2004. 
 
21 By letter dated 23 February 2005, PBL submitted a formal complaint alleging 

that the system for public contributions to the operation of municipally owned day-

care centres contained elements of State aid. 
 
22 By e-mail dated 25 April 2005 and by letters dated 17 January 2006, 4 May 2006 

and 6 June 2006, PBL submitted further information on the case. Representatives 

of ESA held meetings with PBL on 5 April 2005 and 16 February 2006. 



–  
 
 

23 By letter dated 13 July 2006, ESA requested clarifications from the Norwegian 

authorities. The Norwegian Government replied to the request by letter dated 25 

September 2006. 
 
24 By letters dated 2 October 2006 and 11 October 2006, PBL provided further 

comments to ESA. On 13 December 2006, ESA officials held a meeting with PBL, 

which formally called upon ESA to act under Article 37 SCA. 
 
25 By letter dated 5 January 2007, PBL supplied further information to ESA. On 26 

January 2007, ESA officials held a further meeting with PBL. By e-mail dated 9 

February  2007,  PBL  informed  ESA  that  it  maintained  its  complaint  and 

submitted further information by fax dated 12 February 2007. 
 
26 On  27  February  2007,  ESA  adopted  Decision  39/07/COL  addressed  to  the 

Kingdom of Norway, and notified the Decision to PBL by a letter dated the same 

day. The operative part of the Decision reads as follows: 
 

The EFTA Surveillance Authority concludes that the system of financing municipal 

day-care institutions in Norway does not constitute State aid within the meaning 

of Article 61 (1) of the EEA Agreement. 
 
27 ESA  based  its  conclusion  on  three  separate  grounds:  First,  that  municipal 

kindergartens are not undertakings in the meaning of Article 61(1) EEA; second, 

that the measure does not affect trade between Member States as required by Article 

61(1) EEA; and third, that even if the measure would be considered State aid, the 

activity concerned constitutes a service of general economic interest, and the

 contested   measure   constitutes   an   appropriate   and   not   manifestly 

discriminatory compensation thereof, the measure thus being justified on the 

grounds of Article 59(2) EEA. 
 

IV Procedure and forms of order sought 
 
28 By an application lodged at the EFTA Court on 4 April 2007, PBL brought an 

action under Article 36 SCA for annulment of ESA’s Decision No 39/07/COL of 
27  February  2007  on  public  financing  of  municipal  day-care  institutions  in 

Norway. The statement of defence from ESA was registered at the Court on 14 

June 2007. 
 
29 The Applicant claims that the Court should: 

 
- Annul Decision No. 39/07/COL, of 27 February 2007, of the EFTA 

Surveillance Authority; and 
 

- order  the  EFTA  Surveillance  Authority  to  pay  the  costs  of  the 

proceedings. 
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30 The application for annulment of the contested decision is based on four pleas in 

law: 
 

- that  the  EFTA  Surveillance  Authority  failed  to  initiate  the  formal 

investigation procedure; 
 

- that   the   EFTA   Surveillance   Authority   interpreted   and   applied 

wrongfully Article 61(1) EEA; 
 

- that   the   EFTA   Surveillance   Authority   interpreted   and   applied 

wrongfully Article 59(2) EEA; and 
 

- that the EFTA Surveillance Authority violated Article 16 SCA and the 

principles  of  good  administration,  in  particular  the  obligation  to 

conduct an impartial and diligent examination of the case. 
 
31 The Defendant claims that the Court should: 

 
- Dismiss the Application as inadmissible; in the alternative 

 
- dismiss the Application as unfounded; and 

 
- order the Applicant to pay the costs. 

 
32 The Applicant’s reply to the statement of defence was registered at the Court on 

20 August 2007. A rejoinder from the Defendant was registered on 5 October 

2005. A statement of intervention from the Kingdom of Norway was registered 

on 8 October 2007. Furthermore, a reply from the Applicant to the statement in 

intervention from the Kingdom of Norway was registered on 26 October 2007. 
 
33 The Republic of Iceland submitted written observations registered at the Court on 

20 August 2007. The Commission of the European Communities (hereinafter the 

“Commission”) submitted written observations registered at the Court on 16 
August 2007. 

 
34 The Applicant, the Defendant, the Intervener and the Commission presented oral 

argument and replied to questions put to them by the Court at the hearing on 16 
January 2007 in Luxembourg. 

 
35 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts, 

the procedure and the pleas and arguments of the parties, which are mentioned or 

discussed hereinafter only in so far as is necessary for the reasoning of the Court. 
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V        Admissibility 
 

Pleas based on substantive grounds – the second, third and fourth plea 
 

Arguments of the parties 
 
36 The Defendant, the Intervener and the Commission point out that in order to have 

locus standi under Article 36(2) SCA for pleas based on substantive grounds, the 

Decision  must  be  of  direct  and  individual  concern  to  the  Applicant.  It  is 

submitted that it is not enough to qualify as a “party concerned” under Article 

1(2) of Protocol 3 SCA in order to be individually concerned with regard to pleas 

on substantive grounds. Rather, the Applicant has to be able either to rely on a 

particular interest in acting, especially because its negotiating position is affected 

by the measure which it seeks to have annulled, or to show that one or more of its 

members are individually concerned. Reference is made, inter alia, to Cases 

25/62 Plaumann v Commission [1963] ECR 95, English special edition; T-95/03 

Asociación  de  Empresarios  de  Estaciones  de  Servicio  de  la  Comunidad 

Autónoma de Madrid and Federación Catalana de Estaciones de Servicio v 

Commission [2006] ECR II-4739, at paragraphs 42–43, and T-69/96 Hamburger 

Hafen- und Lagerhaus and others v Commission [2001] ECR II-1037, at paragraph 

49. 
 
37 The Defendant adds that an association formed for the protection of the collective 

interests of a category of persons cannot be considered to be directly and 

individually concerned by a measure affecting the general interests of that category.  

Reference  is  made  to  Cases  T-585/93  Greenpeace  v  Commission [1995] ECR 

II-2205, at paragraph 59, and T-350/03 Wirtschaftskammer Kärnten and best 

connect Ampere Strompool GmbH v Commission [2006] ECR II-68. It is argued 

that the Applicant cannot gain standing by pooling the general interests of its 

members, as this would amount to a circumvention of the requirements of Article 

36 SCA. Reference is made, inter alia, to Case Hamburger Hafen- und Lagerhaus, 

at paragraph 49. 
 
38 The Defendant and the Intervener argue that in order to demonstrate individual 

concern of the members of an association, it is not sufficient for them to be direct 

competitors of the beneficiaries of the aid scheme. Rather, it is necessary to 

examine whether they are merely affected by the alleged aid measure in the same 

way as other operators in the sector concerned, or whether at least one of them is 

affected in a way that distinguishes it from all other operators. Reference is made 

to Cases C-78/03 P Commission v Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum [2005] 

ECR I-10737, hereinafter “Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum”, at paragraph 

35–37 and 72; Joined Cases E-5/04 to E-7/04 Fesil and Finnfjord and others v 

EFTA Surveillance Authority [2005] EFTA Court Report 117, at paragraphs 55–56 

and 60, and Case T-228/00 Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. 

rl and others v Commission [2005] ECR II-787, at paragraph 
34. 
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39 The Commission submits that for the members of the Applicant to be individual 

concerned, it is required that their position on the market be significantly affected 

by the aid which is subject to the contested decision. During the oral hearing, the 

Commission specified that, as pointed out by the Defendant, this would require that 

certain of them are affected by the alleged aid measure in a way which sets them 

apart from all other undertakings in the market. 
 
40 The Defendant, the Intervener and the Commission are of the opinion that the 

Applicant did not provide any factual information with regard to admissibility in 

its application, and that even in its reply, the Applicant has not adduced evidence 

to fulfil the condition of individual concern. 
 
41 Furthermore, the Defendant, the Intervener and the Commission claim that the 

Applicant had no particular negotiating role in the proceedings leading to the 

Decision. The Defendant argues that the Applicant’s complaints, meetings and 

correspondence, or its relationship with the Norwegian Government cannot 

constitute sufficient circumstances which distinguish the Applicant individually 

from  all  other  persons,  and  thus  confer  on  it  standing  to  bring  proceedings 

against a general aid scheme. Reference is made, inter alia, to Cases T-398/94 
Kahn Scheppvaart BV v Commission [1996] ECR II-477, at paragraph 42; T- 

41/01 Rafael Pérez Escolar v Commission [2003] ECR II-2157, at paragraphs 
39–40, and Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, at paragraphs 53–57. 

 
42 The Applicant submits that under the Court’s case law, the action should be 

admissible in its entirety. It argues that the Court has not examined whether the 

individual members of the association would be more concerned than any other 

competitor, that it has held admissible pleas both in relation to an alleged failure 

to open the formal investigation procedure as well as to challenging the contested 

decision on the merits, and that the high number of members of the association 

did not keep the Court away from finding them individually concerned by the 

decision at issue. Reference is made to Cases E-2/94 Scottish Salmon Growers v 

EFTA Surveillance Authority [1994–1995] EFTA Court Report 59, at paragraphs 

20–23; E-4/97 The Norwegian Bankers’ Association v EFTA Surveillance 

Authority [1998] EFTA Court Report 38, “Husbanken I”, at paragraphs 30–35, and 

Fesil and Finnfjord, at paragraphs 58–60. Further reference is made to Case C-

400/99 Italy v Commission [2005] ECR I-3657, at paragraph 53. 
 
43 The Applicant contends that it represents the overwhelming part of the private 

kindergarten sector in Norway, that it was at the origin of the complaint and was 

active in the procedure leading to the contested decision and that the core of the 

complaint is the distortion of competition to the detriment of the private 

kindergartens which its members are exposed to on a daily basis and which, 

according to the Applicant, in some cases threatens their economic survival. 
 
44 Furthermore, the Applicant claims to be the established caretaker of the interests 

of private kindergartens in Norway vis-à-vis the Norwegian Government, and 

that assisting its members by dealing with the financing system and doing away 

with the distortion of competition is at the forefront of the Applicant’s work. 
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Findings of the Court 
 

45 With its second, third and fourth plea, the Applicant requests the Court to review 

the contested decision on the merits. 
 

46 Under Article 36(2) SCA, a natural or legal person may institute proceedings 

against a decision addressed to another person only if the decision in question is 

of direct and individual concern to the former. Since the contested decision was 

addressed to the Kingdom of Norway, it must be considered whether it is of 

individual and direct concern to the Applicant within the meaning of Article 
36(2) SCA. 

 
47 In this respect, the Court notes that although it is not required by Article 3(1) 

SCA to follow the reasoning of the ECJ and the CFI when interpreting the main 

part of that Agreement, the reasoning which led those Courts to their interpretations 

of expressions in Community law is relevant when those expressions are identical 

in substance to those which fall to be interpreted by the Court. This principle must 

also apply to the issue of locus standi to bring an action for annulment (see 

Scottish Salmon Growers, at paragraphs 11 and 13, and Case E-2/02 Bellona [2003] 

EFTA Court Report 236, at paragraphs 39–40). 
 
48 Article 230(4) EC corresponds in substance to Article 36(2) SCA. As the Court 

held in Bellona, at paragraph 42, persons other than the addressees of a decision 

cannot, according to the case law of the ECJ, claim to be individually concerned, 

unless they are affected by that decision by reason of certain attributes which are 

peculiar to them or by reason of circumstances in which they are differentiated from 

all other persons and, by virtue of these factors, are distinguished individually just 

as in the case of the person to whom a decision is addressed (compare Plaumann; 

Case 169/84 Cofaz v Commission [1986] ECR 391, at paragraph 22, and 

Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, at paragraph 33). 
 
49 In  the  field  of  State  aid,  applicants  who  challenge  the  merits  of  a  decision 

appraising aid taken on the basis of Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the SCA 

or at the end of the formal investigation procedure are, according to the case law of 

the Court and of the ECJ, considered to be individually concerned by that decision 

if their market position or, in the case of an association of undertakings, the market 

position of its members, is substantially affected by the aid to which the contested 

decision relates (see Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, at paragraphs 37 

and 70; Case C-260/05 P Sniace v Commission, judgment of 22 

November 2007, not yet reported, at paragraph 54, and Case 525/04 P Lenzing v 

Commission, judgment of 22 November 2007, not yet reported, at paragraph 31). 
 
50 Accordingly, an applicant such as PBL must demonstrate that the position on the 

market of at least some of its members is substantially affected. As regards 

establishing such an effect, the ECJ has clarified that the mere fact that a measure 

such as the contested decision may exercise an influence on the competitive 

relationships existing on the relevant market and that the undertaking concerned 

was in a competitive relationship with the addressee of that measure cannot in 
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any event suffice for that undertaking to be regarded as individually concerned 

by that measure. Therefore, an undertaking cannot rely solely on its status as a 

competitor of the undertaking in receipt of aid but must additionally show that its 

circumstances distinguish it in a similar way to the undertaking in receipt of the aid 

(for comparison, see Lenzing, at paragraphs 32–39, and Aktionsgemeinschaft Recht 

und Eigentum, at paragraph 72). 
 
51 In the case at hand, it has not been demonstrated that any of the Applicant’s 

members are affected in this sense. Accordingly, the Court concludes that the 

Applicant does not have locus standi on behalf of its members. 
 
52 Neither can the Applicant be considered to have locus standi by reason of its own 

position. In this respect, the Court notes that the Applicant cannot be regarded as 

a negotiator of the same kind as, for instance, the Landbouwschap in Joined 

Cases 67/85, 68/85 and 70/85 Van der Kooy and Others v Commission [1988] ECR 

219 or the International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS) in Case 

C-313/90 CIRFS and Others v Commission [1993] ECR I-1125. The 

Landbouwschap was a body established under public law to protect the common 

interests of agricultural undertakings, taking into account the public interest, and 

acting in certain tariff negotiations (Van der Kooy, at paragraphs 3 and 18–23). 

CIRFS, an association whose membership consisted of the main international 

manufacturers of synthetic fibres, had been, in particular, the Commission’s 

interlocutor with regard to the introduction, extension and adaptation of a 

“discipline” connected with the policy of restructuring that sector in the EC 

(CIRFS, at paragraphs 3–5 and 29). 
 
53 It  follows  from  the  foregoing  that  the  action  is  inadmissible  insofar  as  it 

challenges the contested decision on substantive grounds. 
 

Failure to initiate the formal investigation procedure – the first plea 
 

Arguments of the parties 
 
54 The Defendant submits that the first plea is inadmissible. It recalls that under 

Article 1(3) of Protocol 3 SCA, its obligation to initiate the formal investigation 

procedure may arise only if the measure must be regarded, at least from a 

preliminary assessment, as new aid. With respect to the procedure for existing 

aid, no similar role for “parties concerned” exists, and consequently a decision with 

regard to existing aid is not challengeable before the Court. Reference is made to 

Bellona, at paragraph 46, and to the judgment of the Court of First Instance of the 

European Communities (hereinafter “the CFI”) in Case T-330/94 

Salt Union Ltd v Commission [1996] ECR II-1475, at paragraphs 33–38. The 

Defendant points to the special procedure applicable to existing aid and submits 

that it would be illegal to initiate the formal investigation procedure with regard 

to existing aid. Reference is made, in particular, to the judgment of the CFI in 

Joined Cases T-195/01 and T-207/01 Government of Gibraltar v Commission 

[2002] ECR II-2309, at paragraph 115. 
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55 The  Defendant  argues  that  long  before  the  entry  into  force  of  the  EEA 

Agreement, the funding of municipal kindergarten services was based on a cost 

coverage model, and that municipal kindergartens have been established and run 

by municipalities before and after that date at the expense of the municipal treasury. 

To the Defendant, the only change was the introduction to finance the non-

municipal kindergartens in 2003. It is therefore of the opinion that the decision 

concerned existing aid. 
 
56 The Defendant concludes that the Court should examine whether the financing 

system would, under the assumption that it constitutes aid, constitute new aid. To 

the Defendant, this is a logical step in the assessment of admissibility to verify 

that the procedural rights of the alleged “party concerned” actually exist. 
 
57 The Intervener supports the Defendant’s line of argument and claims that the 

system for the municipalities’ financing of their municipal kindergartens has 

remained completely unchanged. 
 
58 The Applicant submits that neither the Court nor the Community Courts have 

considered the question of whether an aid scheme constitutes new or existing aid 

in  their  case  law  on  admissibility,  even  in  cases  relating  to  existing  aid. 

Reference is made to Scottish Salmon Growers, at paragraphs 20–23; Husbanken 

I, at paragraphs 30–35, and Case C-400/99 Italy v Commission, at paragraph 53. 
 
59 According to the Applicant, the relevant test has been to examine firstly, on the 

question of admissibility, whether the applicant could be an interested party 

under a formal investigation procedure, and secondly, on the merits, whether the 

assessment of the aid scheme raised serious difficulties of a nature such as to 

warrant the opening of a formal investigation procedure. Reference is made to Case 

T-46/97 SIC v Commission [2000] ECR II-2125, at paragraphs 70–73, 85 and 91–

96; and Joined Cases T-297/01 and T-298/01 SIC v Commission [2004] ECR II-

743. The Applicant finds that the approach submitted by the Defendant would 

require the Court to investigate into the substance of the case in order to rule on the 

admissibility. Furthermore, the Applicant considers the financing system 

introduced in 2003 prima facie as new aid, since it would entail inter alia new 

forms of financing, maximum prices on parental payments and transfers at an 

unprecedented scale. 
 
60 The Commission submits that the first plea is admissible if the Applicant is a 

“party concerned” under Article 1(2) of Protocol 3 SCA. 
 

Findings of the Court 
 

61 In cases where ESA finds, on the basis of the preliminary examination only and 

without initiating the formal investigation procedure under Article 1(2) in Part I 

of Protocol 3 SCA, that aid is compatible with the EEA Agreement, the persons 

intended to benefit from the procedural guarantees inherent in the formal 

investigation procedure may secure compliance therewith only if they are able to 

challenge that decision. An action for the annulment brought under Article 36(2) 
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SCA by one of the parties concerned should therefore be declared admissible (see 

Case  E-9/04  The  Bankers’  and  Securities  Dealers’  Association  of  Iceland  v 

EFTA Surveillance Authority [2006] EFTA Court Report 54, at paragraph 51; 

Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, at paragraph 35, and Case T-254/05 

Fachvereinigung   Mineralfaserindustrie   v   Commission,   judgment   of   20 

September 2007, not yet reported, at paragraphs 32–33). 
 
62 The “parties concerned” within the meaning of Article 1(2) in Part I of Protocol 3 

SCA  who  are  thus  entitled  to  institute  proceedings  for  annulment  are  those 

persons, undertakings or associations whose interests might be affected by the 

grant of the aid, in particular competing undertakings and trade associations 

(compare  Aktionsgemeinschaft  Recht  und  Eigentum,  at  paragraph  36,  and 

Fachvereinigung Mineralfaserindustrie, at paragraph 34). 
 
63 The Applicant is an association of undertakings running kindergartens as an 

economic activity and finding themselves in competition with municipal 

kindergartens. It must therefore be considered a ‘party concerned’ within the 

meaning of Article 1(2) in Part I of Protocol 3 SCA. Since the Applicant, by means 

of the present action, is seeking to safeguard its procedural rights, the Court 

finds that the application is admissible with respect to the plea that the Defendant 

failed to initiate the formal investigation procedure. 
 
64 The Court adds that the question of whether aid is new or existing cannot be 

decisive for an applicant’s locus standi to safeguard its procedural rights. Where 

appropriate, the Court would have to assess this question in deciding whether to 

uphold a plea that ESA failed to initiate the formal investigation procedure (see e.g. 

E-4/97 The Norwegian Bankers’ Association v EFTA Surveillance Authority [1999] 

EFTA Court Report 2, “Husbanken II”, at paragraphs 31–36). 
 

VI      The first plea – failure to initiate the formal investigation procedure 
 

Arguments of the parties 
 
65 The Applicant submits that the Defendant should have entertained serious doubts 

with regard to the question of whether municipal kindergartens are undertakings 

under Article 61(1) EEA, leading it to open a formal investigation procedure. It 

further argues that the findings are borne out of an insufficient examination that 

translates into an absence of appropriate reasoning. 
 
66 The Applicant points out that the Defendant erred when it concluded that the 

municipalities, when providing kindergarten services, are acting as a public 

authority. It purports that the Defendant should have distinguished between the 

municipality’s  roles  as  an  authority  and  as  an  operator.  Some  of  the  duties 

referred to by the Defendant apply to any operator of a kindergarten, whilst the 

duties  the  municipalities  have  in  their  role  as  kindergarten  authority  do  not 

require them to actually operate any kindergarten themselves. It is argued that under 

the relevant case law, an entity’s exercise of regulatory functions does not impede 

a finding that the entity is engaged in economic activity. Reference is 
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made to Case C-69/91 Decoster [1993] ECR I-5335, at paragraph 15, and the 

opinion of Advocate General Jacobs in Case C-218/00 Cisal [2002] ECR I-691. 
 
67 The Applicant is of the view that the judgments of the ECJ in Cases 263/86 

Humbel [1988] ECR 5365 and C-109/92 Wirth [1993] ECR I-6447 are not relevant 

for the decision of the case at hand. It argues that these cases dealt with the rights 

of the receiver of educational services under the rules on the freedom to provide 

services, whereas in the present case the status of the service provider has to be 

assessed under the competition rules. The Applicant submits that under the  

competition  rules,  an  activity  may  in  principle  either  qualify  as  public 

regulatory power or as economic activity. It is only with regard to certain 

compulsory social security schemes that the ECJ has made exceptions to this 

basic test. In these cases, the ECJ referred in particular to compulsory affiliation 

with those schemes, and to compulsory payments, as essential for application of the 

principle of solidarity. Reference is made to Cisal and Joined Cases C-159/91 

and C-160/91 Poucet and Pistre [1993] ECR I-637. 
 
68 The Applicant submits that elements such as an entity’s public-law status, its 

non-profit character and its pursuit of social objectives cannot be taken into account 

when assessing whether it pursues an economic activity. To the Applicant, the only 

relevant question is whether the municipalities are providing services on a given 

market which could, at least in principle, be carried out by private actors in order 

to make a profit. Reference is made, inter alia, to Cases C- 

41/90 Höfner and Elser [1991] ECR I-1979, at paragraph 21 et seq.; C-82/01 P 

Aéroports de Paris v Commission [2002] ECR I-9297; C-67/96 Albany [1999] ECR 

I-5751, at paragraphs 77–86, and E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge v 

Kommunenes Sentralforbund and Others [2002] EFTA Court Report 114, at 

paragraphs 62–67. The Applicant argues that childcare services have traditionally 

been provided by private actors, that the Norwegian State never attempted to 

establish an entirely public system and that notwithstanding the limitations to price 

competition introduced by the reform of 2003, there is competition amongst 

the providers of the service. 
 
69 The  Defendant,  supported  by  the  Intervener,  maintains  that  the  municipal 

kindergartens in Norway are not undertakings within the meaning of Article 

61(1) EEA and argues that only services provided for remuneration are to be 

considered  as  ‘services’  within  the  meaning  of  the  Treaty,  and  that  courses 

provided by a national education system do not qualify as a service. To the 

Defendant, the existence of parental fees does not change the finding that 

kindergartens in Norway are essentially financed by the public purse. Such a fee 

is just a contribution, not the consideration for a service. This is fostered by the 

facts that the fees are disconnected from the actual costs, as they do not increase 

for children with special needs and that fee reductions for social reasons exist. 

Reference is made to Humbel, at paragraphs 18–19, and Wirth, at paragraphs 16– 

19. 
 
70 The  Defendant  and  the  Intervener  argue  that  the  Norwegian  State  and  the 

Norwegian municipalities  have  no  commercial  or  other  economic  interest  in 
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attracting as many children as possible to municipal kindergartens, as they spend 

money  every  time  they  accept  a  child.  Furthermore,  they  would  have  no 

economic interest in making the parents choose a municipal kindergarten instead 

of a private one. It is pointed out that the municipalities are fulfilling their duties 

towards  their  inhabitants  in  the  social,  cultural  and  education  fields  when 

offering kindergartens to their inhabitants. 
 
71 Relying on the findings of the ECJ in Wirth, at paragraphs 16–19, the Defendant 

submits that the assessment of an activity of a public educational institution, which 

is not a service if viewed in isolation, cannot be changed by the fact that a similar 

activity is performed by other entities as an economic activity. 
 
72 To the  Commission,  the  central  question  in  the  present  case  is  whether  the 

municipalities, when providing kindergarten places for their constituency, are 

engaged in an economic activity by offering services on a market, or whether 

their activity is non-economic in nature. The Commission notes that the ECJ has 

not yet decided whether, and to which extent, establishments in the field of 

education can be seen as “undertakings” within the meaning of the competition 

provisions of the EC Treaty. However, the ECJ held in Humbel and in Wirth that 

courses offered by educational institutions under the national education system 

do not constitute services within the meaning of the Treaty provisions on free 

movement of services. 
 
73 The Commission submits that although providing kindergarten services could 

constitute an economic activity, this is not the case in the specific framework in 

place in Norway. The decisive factors are in the Commission’s view the strong 

public nature of the system, the absence of any potential price competition, the duty 

of the municipalities to make available a sufficient number of kindergarten places, 

the fact that it is not possible to charge cost-covering fees, the objective of providing 

sufficient kindergarten places irrespective of costs, and the strong element of 

solidarity which is thereby introduced into the system. The Commission takes the 

view that by establishing and maintaining such a system, the Norwegian State is 

not seeking to engage in a gainful activity, but is fulfilling its duties towards its own 

population in the social, cultural and education fields. 
 

Findings of the Court 
 
74 When reviewing new aid, the preliminary examination provided for under Article 

1(3) in Part I of Protocol 3 SCA is intended merely to allow ESA to form a prima 

facie opinion on the partial or complete compatibility of the aid in question with 

the EEA State aid provisions. This examination must be distinguished from the 

investigation  under  Article  1(2)  in  Part  I  of  the  Protocol  –  the  formal 

investigation procedure – which is designed to enable ESA to become fully 

informed of all the facts of the case and to protect the rights of parties concerned 

by allowing them to make their views known. The preliminary examination does 

not include any obligation to give the parties concerned notice to submit their 

comments. In a formal investigation procedure, consultation is carried out by means 

of the decision to initiate a formal investigation being publicised in the 
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Official Journal of the European Union. This decision shall call upon the parties 

concerned to submit their comments. 
 
75 It is against this background that the requirement under Article 4(4) in Part II of 

Protocol 3 SCA to initiate a formal investigation procedure when “doubts are raised 

as to the compatibility with the functioning of the EEA Agreement”, must be read. 

Therefore, when taking a decision in favour of an aid, ESA may restrict itself to the 

preliminary examination provided for under Article 1(3) in Part I of Protocol 3 SCA 

only if it is in a position to reach the firm view, following the initial investigation, 

that the measure cannot be classified as aid within the meaning of Article 61(1) 

EEA or that the measure, whilst constituting aid, is compatible with EEA rules. If 

the initial analysis should have led ESA to the opposite conclusion, ESA is under 

an obligation to carry out all the requisite consultations and to that end to initiate 

the formal investigation procedure pursuant to Article 1(2) in Part I of Protocol 3 

SCA. 
 
76 The  notion  of  “doubts”  in  Article  4(4)  in  Part  II  of  Protocol  3  SCA  is  an 

objective one. Whether or not doubts exist with regard to the facts, points of law or 

economic or social assessments requires investigation of both the content of the 

contested aid scheme and the circumstances under which it was adopted or 

operated.  The  investigation  must  be  conducted  objectively,  comparing  the 

grounds of the decision with the information available to ESA when it took the 

decision on the compatibility of the disputed aid with the EEA Agreement. It 

follows that judicial review by the Court of the existence of “doubts” under Article 

4(4) in Part II of Protocol 3 SCA will, by nature, go beyond simple consideration 

of whether or not there has been a manifest error of assessment by ESA in not 

initiating a formal investigation procedure (see, to that effect, Case E- 

9/04  The  Bankers’  and  Securities’  Dealers  Association  of  Iceland  v  EFTA 

Surveillance Authority [2006] EFTA Court Report 54, at paragraph 64). 
 
77 As stated above at paragraph 27, the contested decision is based on three separate 

grounds, namely first, that municipal kindergartens are not undertakings in the 

meaning of Article 61(1) EEA, that the measure does not affect trade between 

Member States, and that even if the measure would be considered State aid, the 

contested measure would be justified on the grounds of Article 59(2) EEA. 

Accordingly, if the Defendant did not need to entertain doubts on one of these 

grounds, the present action will be unfounded. 
 

Doubts as to whether the municipal kindergartens constitute undertakings 
 
78 Under EEA competition rules, the concept of an undertaking encompasses every 

entity engaged in economic activity, regardless of the legal status of the entity 

and the way in which it is financed (see Article 1 of Protocol 22 to the EEA 

Agreement and Landsorganisasjonen, at paragraph 62). 
 
79 The Applicant claims that an activity which could, at least in principle, be carried 

out by a private operator, is economic in nature. It points out that kindergartens 

in Norway have not always been, and are not necessarily operated by public 
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entities.  In  fact,  the  Applicant  is  an  association  of  undertakings  running 

kindergartens as an economic activity. 
 
80 When the nature of an activity carried out by a public entity is assessed with 

regard to the State aid rules, it cannot matter whether the activity might, in 

principle,  be  pursued  by  a  private  operator.  Such  an  interpretation  would 

basically bring any activity of the State not consisting in an exercise of public 

authority under the notion of economic activity. It follows that the specific 

circumstances  under  which  the  activity  is  performed  have  to  be  taken  into 

account in order to assess whether the Norwegian municipalities, when offering 

their kindergarten places, are providing a service as an economic activity or 

whether they are exercising their powers in order to fulfil their duties towards 

their population. In this respect, the reasoning of the ECJ in Humbel, which 

concerned the notion of “service” within the meaning of the fundamental freedoms, 

can be transposed to a State aid case such as the one at hand. 
 
81 According to the first paragraph of Article 37 EEA, only services normally 

provided for remuneration are to be considered as services within the meaning of 

the   EEA   Agreement.   For   the   purposes   of   that   provision,   the   essential 

characteristic of remuneration lies in the fact that it constitutes consideration for the 

service rendered (see for comparison, Humbel, at paragraph 17, and Case 
76/05 Schwarz, judgment of 11 September 2007, not yet reported, at paragraph 

38). 
 
82 It has been established in the contested decision that about 80% of the costs of 

municipal kindergartens are borne by the public purse, and that there is no 

connection between the actual costs of the service provided and the fee paid by 

the parents whose child is attending the kindergarten. The Defendant also took into 

account that the municipalities have a statutory duty to ensure that sufficient places 

for children below compulsory school age exist for their population, and that 

kindergartens in Norway have important social, cultural, educational and 

pedagogical purposes. 
 
83 It follows from the foregoing that the element of remuneration is absent in the 

activity  of  municipal  kindergartens  in   Norway.   The   parents’  fee  which 

constitutes only a fraction of the true costs of the service cannot be qualified as a 

quid pro quo vis-à-vis the municipal kindergartens, but only as a contribution to a 

system which is predominantly funded by the public purse. It is therefore clear that 

the Norwegian State, when establishing and maintaining a system where every 

child increases the costs incurred, is not seeking to engage in gainful activity  but  

is  fulfilling  its  duties  towards  its  own  population  in  the  social, cultural and 

educational fields. 
 
84 Accordingly, the Defendant did not need to entertain doubts as to whether the 

municipal kindergartens might constitute undertakings within the meaning of 

Article 61(1) EEA. As this finding of the Defendant was sufficient to exclude the 

existence of State aid in the measure at stake, the question of whether the Defendant 

should have entertained doubts with regard to the other points raised 
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in the application cannot be material for the outcome of this case. Therefore, the 

plea that the Defendant had failed to open the formal investigation procedure 

must be rejected. 
 
85 As the Court found all pleas of law brought forward by the Applicant either 

inadmissible or unfounded, the application must be dismissed. 
 

 
 

VII     Costs 
 
86 Under Article 66(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be 

ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s 

pleadings. Since the Defendant has requested that the Applicant be ordered to 

pay the costs and the latter has been unsuccessful, it must be ordered to pay the 

costs. The costs incurred by the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway 

and the Commission of the European Communities are not recoverable. 
 
 
 
 

On those grounds, 
 
 
 

THE COURT 

 
hereby: 

 

 
 

1. Dismisses the application.  

 

2. 
 

Orders  the  Applicant  to  pay  the  costs  incurred 

Defendant. 

 

by  the 

 
 
 
 

 

Carl Baudenbacher Thorgeir Örlygsson Bjørg Ven 
 
 
 
 
 
 

Delivered in open court in Luxembourg on 21 February 2008. 
 
 
 
 
 
 

Moritz Am Ende Carl Baudenbacher 

Acting Registrar President 



 

 
 
 
 
 

JUDGMENT OF THE COURT 
17 November 2020 

 
(Action for annulment of a decision of the EFTA Surveillance Authority – State aid – 

eHealth – Admissibility – Status as interested party – Doubts or serious difficulties – 

Notion of an undertaking) 
 
 
 

In Case E-9/19, 
 
 
 

Abelia, established in Oslo, Norway, 

WTW AS, established in Tiller, Norway, 

represented by Espen Bakken, advocate, 

applicants, 

v 

 
 
 

EFTA Surveillance Authority, represented by Michael Sánchez Rydelski, Ewa 

Gromnicka and Carsten Zatschler, acting as Agents, 

 
defendant, 

 
 
 

APPLICATION for the annulment of EFTA Surveillance Authority Decision No 

57/19/COL  of  10  July  2019  to  close  the  case  without  opening  the  formal 

investigation procedure as to whether the public financing of eHealth and digital 

health infrastructure in the Norwegian healthcare system, as well as the provision 

of certain support services and registers, constitutes State aid within the meaning 

of Article 61(1) of the Agreement on the European Economic Area, 
 
 
 

THE COURT, 

 
composed of: Páll Hreinsson, President, Per Christiansen and Bernd Hammermann 

(Judge-Rapporteur), Judges, 

 
Registrar: Ólafur Jóhannes Einarsson, 
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having regard to the written pleadings of the applicants and the defendant, and the 

written observations of the Norwegian Government, represented by Pål Wennerås 

and Janne Tysnes Kaasin, acting as Agents; the European Commission, represented 

by Pedro Arenas, Viktor Bottka and Cvetelina Georgieva-Kecsmar, acting as 

Agents, 
 

having regard to the Report for the Hearing, 

 
having heard oral argument of the applicants, represented by Espen Bakken; the 

defendant, represented by Michael Sánchez Rydelski; the Norwegian Government, 

represented by Pål Wennerås; the European Commission, represented by Viktor 

Bottka and Cvetelina Georgieva-Kecsmar, at the hearing on 7 July 2020, 

 
gives the following 

 
 
 

Judgment 
 

 
 

I         Introduction 
 
1 Abelia is a trade and employers association within the Confederation of Norwegian 

Business and Industry (“NHO”). Abelia represents over 2 300 member companies 

within the fields of telecommunications, R&D, education and consultancy, and, of 

relevance to the present case, IT and IT technology within the eHealth sector. Its 

members deliver e-prescription solutions, electronic health record systems, IT 

infrastructure, health technology in primary care and citizen-orientated health 

solutions. 
 
2 WTW AS (“WTW”) is a software developer and a member of Abelia. WTW is 

also active in the eHealth sector. WTW has developed the product “HelseRespons” 

for the eHealth sector. HelseRespons is an IT service and platform that enables 

contacts and communications between healthcare providers and patients in 

Norway. 
 
3 Abelia and WTW seek the annulment of EFTA Surveillance Authority Decision 

No  57/19/COL (“the  contested decision”), by  which the  EFTA  Surveillance 

Authority (“ESA”) informed the Norwegian authorities that, having assessed the 

public financing of the eHealth and digital health infrastructure in the Norwegian 

healthcare system, as well as the provision of certain support services and registers, 

it considered them not to constitute State aid within the meaning of Article 61(1) 

of the Agreement on the European Economic Area (“the EEA Agreement” or 

“EEA”). 
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II Legal background 
 

EEA law 
 
4 Article 61(1) EEA reads: 

 
Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC 

Member States, EFTA States or through State resources in any form 

whatsoever which distorts or threatens to distort competition by 

favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, 

in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible 

with the functioning of this Agreement. 
 
5 Article 16 of the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a 

Surveillance Authority and a Court of Justice (“SCA”) reads: 
 

Decisions of the EFTA Surveillance Authority shall state the reasons on 

which they are based. 
 
6 Article 1 of Part I of Protocol 3 to the SCA entitled “GENERAL RULES” reads: 

 
1. The EFTA Surveillance Authority shall, in cooperation with the EFTA 

States, keep under constant review all systems of aid existing in those 

States. It shall propose to the latter any appropriate measures required 

by the progressive development or by the functioning of the EEA 

Agreement. 
 

2. If, after giving notice to the parties concerned to submit their 

comments, the EFTA Surveillance Authority finds that aid granted by an 

EFTA State or through EFTA State resources is not compatible with the 

functioning of the EEA Agreement having regard to Article 61 of the 

EEA Agreement, or that such aid is being misused, it shall decide that 

the EFTA State concerned shall abolish or alter such aid within a period 

of time to be determined by the Authority. 
 

If the EFTA State concerned does not comply with this decision within 

the prescribed time, the EFTA Surveillance Authority or any other 

interested EFTA State may, in derogation from Articles 31 and 32 of this 

Agreement, refer the matter to the EFTA Court directly. 
 

On application by an EFTA State, the EFTA States may, by common 

accord, decide that aid which that State is granting or intends to grant 

shall be considered to be compatible with the functioning of the EEA 

Agreement, in derogation from the provisions of Article 61 of the EEA 

Agreement, if such a decision is justified by exceptional circumstances. 

If, as regards the aid in question, the EFTA Surveillance Authority has 

already initiated the procedure provided for in the first subparagraph 

of  this  paragraph, the  fact  that the  State concerned has  made its 
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application to the EFTA States shall have the effect of suspending that 

procedure until the EFTA States, by common accord, have made their 

attitude known. 
 

If, however, the EFTA States have not made their attitude known within 

three months of the said application being made, the EFTA Surveillance 

Authority shall give its decision on the case. 
 

3. The EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time 

to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. If 

it considers that any such plan is not compatible with the functioning of 

the EEA Agreement having regard to Article 61 of the EEA Agreement, 

it shall without delay initiate the procedure provided for in paragraph 

2. The State concerned shall not put its proposed measures into effect 

until this procedure has resulted in a final decision. 
 
7 Article 1(h) of Part II of Protocol 3 to the SCA entitled “Definitions” reads: 

 
(h) ‘interested party’ shall mean any State being a Contracting Party to 

the EEA Agreement and any person, undertaking or association of 

undertakings whose interests might be affected by the granting of aid, 

in particular the beneficiary of the aid, competing undertakings and 

trade associations. 
 
8 Article 4(2) to 4(4) of Part II of Protocol 3 to the SCA entitled “Preliminary 

examination of the notification and decisions of the EFTA Surveillance Authority” 

reads: 
 

2. Where the EFTA Surveillance Authority, after a preliminary 

examination, finds that the notified measure does not constitute aid, it 

shall record that finding by way of a decision. 
 

3. Where the EFTA Surveillance Authority, after a preliminary 

examination, finds that no doubts are raised as to the compatibility with 

the functioning of the EEA Agreement of a notified measure, in so far as 

it falls within the scope of Article 61(1) of the EEA Agreement, it shall 

decide that the measure is compatible with the functioning of the EEA 

Agreement (hereinafter referred to as a ‘decision not to raise 

objections’). The decision shall specify which exception under the EEA 

Agreement has been applied. 
 

4. Where the EFTA Surveillance Authority, after a preliminary 

examination, finds that doubts are raised as to the compatibility with the 

functioning of the EEA Agreement of a notified measure, it shall decide 

to initiate proceedings pursuant to Article 1(2) in Part I (hereinafter 

referred to as a ‘decision to initiate the formal investigation procedure’). 
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III Facts 
 
9 On 27 September 2018, the Norwegian authorities raised the subject of the public 

financing of eHealth services and digital health infrastructure in the Norwegian 

healthcare system for the first time during a State aid meeting with ESA in Oslo. 
 
10 On 9 October 2018, ESA sent a follow-up letter to the Norwegian authorities on 

the subject of “the public financing of eHealth services and digital health 

infrastructure in the Norwegian healthcare system”, seeking some additional 

clarifications and information. ESA invited the Norwegian authorities both to 

provide a comprehensive overview of the services that were publicly financed and 

to indicate whether these services were in competition with services provided by 

the market and whether any external providers were selected pursuant to public 

procurement procedures. In addition, the Norwegian authorities were invited to 

include any services that they were planning to introduce in the near future. 
 
11 On 7 December 2018, the Norwegian authorities submitted a draft pre-notification 

for legal certainty. Subsequently, ESA opened a  pre-notification case. On 9 

January 2019, a video conference was held at the request of the Norwegian 

authorities during which the draft pre-notification was discussed. On 11 January 

2019, ESA sent an email requesting follow-up information concerning Helsenett 

(“Health Network”) and the national patient portal Helsenorge.no 

(“Helsenorge.no”). On 19 February 2019, the Norwegian authorities sent ESA the 

requested information. 
 
12 On 1 March 2019, another video conference was held, where ESA discussed the 

pre-notification with the Norwegian authorities. In particular, ESA sought further 

clarifications concerning third-party providers that were granted access to the 

Health Network. In particular, ESA invited the Norwegian authorities to further 

clarify the role of these third-party providers, the rationale for granting them access 

to the Health Network and to provide further information on the nature of the 

services that they offered. In this context, the Norwegian authorities explained that 

the Health Network’s members depend on it in providing healthcare to Norway’s 

inhabitants. The Norwegian authorities considered that third-party providers 

offered services that were complementary to those provided by Norsk Helsenett 

SF (“NHN”). 
 
13 On 26 March 2019, the Norwegian authorities submitted additional information to 

ESA. Following this, ESA informed the Norwegian authorities that it had sufficient 

information and clarifications for a notification and agreed on the timing of a formal 

notification. 
 
14 On 3 May 2019, the Norwegian authorities submitted by letter their notification 

for legal certainty. It addressed the public financing of health and digital health 

infrastructure in the Norwegian healthcare system which had already been 

implemented. In particular, it concerned the public financing of NHN’s activities 

and of a number of activities performed by the Norwegian Directorate of eHealth 

(“NDE”):  (a)  the  Health  Network;  (b)  Helsenorge.no;  (c)  the  electronic 
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prescription system (e-resept); (d) the electronic patient summary care record; and 

(e) the provision of various support services and the operation of registers. 
 

15 On 10 July 2019, ESA adopted the contested decision, making reference to Article 

4(2) of Part II of Protocol 3 to the SCA, following the preliminary examination 

procedure. The contested decision concerns the notified financing of a public 

corporation tasked with providing a national eHealth solution in Norway, 

consisting of the Health Network, national patient portal, electronic prescription 

system, electronic patient summary care record, and the provision of various 

support services and the operation of registers. ESA considered that the measures 

in question do not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) EEA. 
 
16 On 26 September 2019, a notice concerning the contested decision was published 

in the Official Journal (OJ 2019 C 322, p. 4) (EEA Supplement 2019 No 75, p. 2). 
 

 
 

IV      The contested decision 
 
17 The  contested  decision  states  that  the  Norwegian  authorities  submitted  a 

notification to ESA by letter of 3 May 2019. The notification was submitted for 

legal certainty, as the Norwegian authorities did not consider the measures at issue 

to constitute State aid. 
 
18 The notification encompasses the public financing of the activities of NHN, a 

public corporation charged with the provision of nationwide eHealth solutions in 

Norway. It also covers the public financing of a number of activities that are 

currently performed by NDE, but which will be transferred to NHN in the future. 
 

The Norwegian healthcare system 
 
19 The Norwegian healthcare system can be characterised as semi-decentralised, with 

responsibilities for specialist and primary healthcare being separated. Several 

hundred entities are legally obliged to provide healthcare to the public, and there 

are several thousand health service providers. The organisational structure of 

healthcare in Norway is built upon the principle of equal access to services for all 

inhabitants, regardless of their social or economic status and geographic location 

and the health system itself is based on the principle of solidarity. 
 
20 In 2012, the Norwegian health administration set a long-term goal to introduce a 

unified electronic record solution for each citizen that could be used and accessed 

by all Norwegian health service providers. Norway’s central health administration 

decided to step in and take stronger control of the development and roll-out of 

nationwide eHealth. 
 
21 Currently, there are two entities delivering eHealth in Norway nationwide: the first 

is NDE, founded in 2016, which is part of the central Government administration, 

and is responsible for three of the notified eHealth solutions, namely the summary 

care record, the e-prescription system and the national patient portal; the second is 



– 7 –  
 

 
 

NHN, a public corporation founded in 2009 and owned by the Norwegian Ministry 

of Health, and subject to control by the State. It was established to create a 

nationwide communication network called the Health Network. NHN’s by-laws 

provide that it has a non-economic objective and shall not generate profits. NDE 

and NHN implement policies and instructions from the central health 

administration, in particular from the Norwegian Ministry of Health. 
 
22 NDE and NHN make use of the market when it is possible. A large part of the 

eHealth solutions currently in use has been purchased following public tenders, 

and their operation and further development is largely provided by private 

suppliers. Therefore, NHN and NDE can be described as primarily national eHealth 

coordinators or buyers. 
 

The Health Network 
 
23 The Norwegian Government decided in 2008 that electronic means should be used 

instead of paper solutions in order to store, process and communicate patient 

information. This resulted in the establishment of the nationwide Health Network 

through NHN in 2009. 
 
24 The Health Network enables an efficient and secure electronic exchange of patient 

information via a network between all relevant parties within the health sector in 

compliance with relevant legislation. It comprises a “core net” of separate optical 

channels connecting the main Norwegian cities, while the regional net connects all 

hospitals and major health institutions. Practically all health service providers form 

part of this network based on voluntary membership. The Health Network is 

financed through two main sources: direct transfers from the state budget and 

monthly and one-time membership fees. These fees are intended to cover the 

Health Network’s operating costs. 
 
25 There are many ways to communicate in the Health Network, including secure 

email, as well as a number of features that enable and safeguard this 

communication. The main feature is message exchange. 
 
26 The address register (Adresseregisteret) is a prerequisite for message exchange 

and the functioning of the Health Network overall. It assigns a unique electronic 

ID to each of the services of the Health Network’s members and is necessary to 

correctly encrypt and decrypt and deliver messages within the Health Network. In 

addition, NHN operates and makes available to its members the company register 

(Bedriftsregisteret) and citizen register (Personregisteret). These registers are 

copies of registers owned and operated by the State. 
 
27 The Health Network is open to authorised third-party providers who offer services 

that the Health Network’s members depend on when providing healthcare. The 

Norwegian authorities consider that third-party providers offer services that are 

complementary to those provided by NHN. 
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Helsenorge.no 
 
28 Helsenorge.no, which was launched in late 2011, contains information on statutory 

benefits and serves as a guide to the public healthcare services. It also enables 

patients to exercise their right to participate in their treatment and have access to 

their medical records. Finally, Helsenorge.no also offers services that allow 

citizens to address questions, manage appointments and receive communications 

from hospitals and municipal care providers, thus reducing the need for 

consultations in person or by telephone. 
 
29 Since 2014, Helsenorge.no has been financed by municipalities, Regional Health 

Authorities (“RHAs”), and the Norwegian State. There are no plans to introduce 

payments for the public. 
 

Electronic prescription 
 
30 Electronic prescription (“e-prescription” or “e-resept”) is a system completely 

financed by the Norwegian State that ensures that any prescription can be sent to a 

central prescription database accessible via Helsenorge.no. Patients can then pick up 

the prescribed medicine at any pharmacy in Norway. This system also facilitates 

reimbursement between pharmacies and the Norwegian Health Economics 

Administration. 
 
31 The use of the system is obligatory unless the prescriber does not have access to 

an IT system that enables them to use e-prescription. Currently over 90 per cent of 

prescriptions are prescribed electronically. All pharmacies in Norway use e- 

prescription. 
 

Electronic patient summary care record 
 
32 The summary care record (“SCR”), financed by the state budget, is the first 

national system for directly sharing patient information between the various levels 

and institutions of healthcare in Norway. 
 
33 The SCR contains selected and important information about each citizen’s health 

and gives healthcare professionals immediate access to this information, regardless 

of the previous places of treatment. From 2017, all Norwegian citizens, who have 

not opted out, have a personalised SCR. Citizens can enter and amend the 

information saved on their SCR via Helsenorge.no and control third-party access. 
 

The provision of various support services and operation of registers 
 
34 NHN has been given the task of operating three different types of registers for 

government agencies and RHAs: (i) administrative health registers, such as the 

Doctor’s Staffing Register and the General Practitioner’s Register; (ii) quality of 

diagnosis and treatment registers; and (iii) national health registers, such as the 

birth register and the abortion register. 
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35 Furthermore, from 1 January 2017, a number of Norwegian Government agencies 

have entrusted NHN with providing support services in the areas of procurement, 

information and communication technologies, and archiving. NHN’s costs from 

performing these activities are covered from the state budget. 
 

ESA’s assessment of the presence of State aid 
 
36 In the contested decision, it is stated that the Norwegian authorities argue that NHN 

and NDE should not be considered to be undertakings within the meaning of 

Article 61(1) EEA because eHealth and its related support services do not 

constitute economic activities. 
 
37 With reference to case law, ESA underlines that Article 61(1) EEA does not apply 

when public entities exercise public powers or act in their capacity as public 

authorities. If the economic activity cannot be separated from the exercise of public 

powers, the activities exercised by that entity as a whole remain connected to the 

exercise of those public powers and therefore fall outside the notion of an 

undertaking. That such activity also might be pursued by a private operator is 

irrelevant. 
 
38 The Norwegian public healthcare system itself is founded upon the principle of 

solidarity and public financing accounts for more than 85 per cent of total 

healthcare expenditure. The Court of Justice of the European Union has confirmed 

that, where such a structure exists, the relevant organisations do not act as 

undertakings. 
 
39 According to the descriptions provided by the Norwegian authorities, the Health 

Network, Helsenorge.no, the e-prescription system and the SCR form part of a 

national eHealth solution that is provided nationwide by public entities and are 

necessary to fulfil public duties towards the population and to ensure compliance 

with the relevant legislation. ESA considers it not necessary to assess whether the 

State is obliged by law to provide each particular feature of the eHealth solutions 

and how those features correspond to specific legal obligations since the important 

element is the general objectives pursued. 
 
40 Norway has not created a market for alternative solutions to its national eHealth, 

instead it is taking and maintaining control of these solutions. To the extent that 

competition exists, it appears to be more of a complementary nature, or a remnant 

from a time predating the roll-out of the respective eHealth solution. 
 
41 As regards the operations of the various registers, ESA notes that, according to 

case law, the collection of data to be used for public purposes on the basis of a 

statutory obligation imposed on the undertakings to disclose such data falls within 

the exercise of public powers and, consequently, ESA considers such activity does 

not constitute an economic activity. 
 
42 With regard to the support services, ESA observes that, according to case law, even 

activities that by themselves could be considered to be of an economic nature, but 
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which are carried out merely for the purposes of providing another non-economic 

service, are not of an economic nature. 
 
43 In conclusion, ESA considers that NHN and NDE, insofar as they provide the 

eHealth solutions in accordance with the current organisation of the solidarity- 

based Norwegian health sector, and provide various support services and operate 

registers on behalf of the State do not carry out economic activities. On that basis, 

ESA considers that the measures do not constitute State aid within the meaning of 

Article 61(1) EEA. 
 

 
 

V        Procedure and forms of order sought by the parties 
 
44 On  26  November  2019,  Abelia  and  WTW  lodged  an  application  (“the 

Application”) pursuant to the second paragraph of Article 36 SCA seeking the 

annulment of the contested decision. 
 
45 The applicants, Abelia and WTW (“the Applicants”), request the Court to: 

 
(i) annul Decision No 57/19/COL of 10 July 2019 of the EFTA Surveillance 

Authority; 
 

(ii)  order  the  EFTA  Surveillance  Authority  to  pay  the  costs  of  the 

proceedings. 
 
46 On 3 December 2019, ESA requested a two-week extension of the deadline to 

lodge a statement of defence (“the Defence”) from 27 January 2020 to 10 February 

2020. On 4 December 2019, the President granted ESA’s request for an extension 

and set the deadline for the Defence to 3 February 2020 pursuant to Article 35(2) 

of the Rules of Procedure (“RoP”). 
 
47 On 31 January 2020, ESA submitted its Defence pursuant to Article 35 RoP, which 

was registered at the Court on 3 February 2020. ESA requests the Court to: 
 

(i)  dismiss  the  Application  as  inadmissible  or,  in  the  alternative,  as 

unfounded; 
 

(ii) order the Applicants to bear the costs of the proceedings. 
 
48 On 3 February 2020, the Applicants were served with the Defence. The President 

set 3 March 2020 as the deadline for the Applicants’ reply (“Reply”) to be 

submitted. 
 
49 On 3 March 2020, Abelia and WTW submitted their Reply. In their Reply, the 

Applicants requested the Court, pursuant to Article 49(3)(d) RoP, to instruct ESA 

to disclose certain documents referred to in the Defence to both the Court and the 

Applicants. With reference to Article 49(4) RoP, the Court invited ESA to submit 

its observations on this request by 11 March 2020. 
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50 On 10 March 2020, ESA replied to the request for disclosure of certain documents 

by stating that subject to the result of an ongoing verification of confidentiality it 

had no objection to disclosing the documents in question. ESA stated that it would 

submit the documents, if necessary in non-confidential form, together with its 

rejoinder  (“Rejoinder”),  ensuring  that  should  non-confidential  versions  be 

required, the Court would also receive the original confidential versions. 
 
51 On 19 March 2020, the Court decided, due to the outbreak of COVID-19 and the 

unprecedented and extraordinary public health crisis, to extend the deadline for 

written observations by one month, setting a deadline of 4 May 2020. 
 
52 On 1 April 2020, ESA submitted its Rejoinder together with the documents it had 

been requested to disclose. 
 
53 On 3 May 2020, the European Commission (“the Commission”) submitted written 

observations pursuant to Article 20 of Protocol 5 to the Agreement between the 

EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of 

Justice (“the Statute”). On 4 May 2020, the Norwegian Government submitted 

written observations pursuant to Article 20 of the Statute. The parties presented 

oral argument and answered questions put to them by the Court at the remote 

hearing on 7 July 2020. 
 
54 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts, 

the procedure and the pleas and arguments of the parties, which are mentioned or 

discussed hereinafter only insofar as is necessary for the reasoning of the Court. 
 

 
 

VI Findings of the Court 
 

 
 

Admissibility 
 
55 ESA submits that the  Application is  defective since it  does not  contain the 

Applicants’ addresses. 
 
56 Article 19 of the Statute, as implemented in Article 33(1)(a) RoP, provides that an 

application to the Court shall contain, inter alia, the name and address of the 

applicant. 
 
57 The Application in the present case states that Abelia is established in Oslo, and 

that WTW is established in Tiller, Norway. The Applicants’ complete addresses 

are included in their certificates of incorporation attached to the application. Thus, 

the irregularities are not so substantial as to make the application formally 

inadmissible (see Case E-1/17 Konkurrenten.no AS v ESA [2017] EFTA Ct. Rep. 

989, paragraph 39). Consequently, the Application cannot be held inadmissible on 

this basis. 
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Legal standing pursuant to Article 36 SCA 
 

58 The contested decision refers to Article 4(2) of Part II of Protocol 3 to the SCA. 

Pursuant to that provision, if ESA after a preliminary examination finds that the 

notified measure does not constitute aid, it shall record that finding by way of a 

decision. Pursuant to the second paragraph of Article 36 SCA, natural or legal 

persons may institute proceedings against a decision addressed to another person 

if the decision is of direct and individual concern to them. Since the contested 

decision was addressed to Norway, it must be considered whether it is of individual 

and direct concern to the Applicants (see Case E-8/13 Abelia v ESA [2014] EFTA 

Ct. Rep. 638, paragraph 69, and case law cited). 
 
59 Persons other than those to whom a decision is addressed may only claim to be 

individually concerned within the meaning of the second paragraph of Article 36 

SCA if the decision affects them by reason of certain attributes that are peculiar to 

them or if they are differentiated by circumstances from all other persons and those 

circumstances distinguish them individually just as the person addressed by the 

decision (see Abelia v ESA, cited above, paragraph 70, and case law cited). 
 
60 The purpose of the preliminary examination is to enable ESA to form a first 

opinion on the existence of State aid, and if aid exists, on its partial or complete 

compatibility with the functioning of the EEA Agreement (see Abelia v ESA, cited 

above, paragraph 72). At the end of the preliminary examination, ESA is obliged 

to initiate the formal investigation procedure if it is unable to overcome all doubts 

or difficulties raised that the measure under consideration does not constitute State 

aid, unless it also overcomes all doubts or difficulties concerning the measure’s 

compatibility with the EEA Agreement, even if it were State aid (see Abelia v ESA, 

cited above, paragraph 75, and case law cited). 
 
61 In addition, a decision made pursuant to Article 4(2) of Part II of Protocol 3 to the 

SCA is by implication also a refusal to initiate the formal investigation pursuant to 

Article 1(2) of Part I of Protocol 3 to the SCA (see Abelia v ESA, cited above, 

paragraphs 72 and 73, and case law cited). 
 
62 The formal investigation procedure is designed to enable ESA to be fully informed 

about all the facts of the case. Thus, where ESA decides not to initiate the formal 

investigation procedure, those intended to benefit from the procedural guarantees 

under the formal investigation, the EFTA State concerned and other interested 

parties (collectively referred to in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 to the SCA 

as parties concerned), may secure compliance therewith only if they are able to 

challenge ESA’s decision before the Court (see Abelia v ESA, cited above, 

paragraphs 76 to 78, and case law cited). 
 
63 An action for the annulment of a decision adopted in accordance with Article 4(2) 

of Part II of Protocol 3 to the SCA brought by an interested party within the 

meaning of the formal investigation procedure is admissible where the party seeks, 

by instituting proceedings, to safeguard the procedural rights available (see Abelia v 

ESA, cited above, paragraph 79, and case law cited). 
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64 Pursuant to Article 1(h) of Part II of Protocol 3 to the SCA, an “interested party” 

means, inter alia, any person, undertaking or association of undertakings whose 

interests might be affected by the granting of State aid, in particular competing 

undertakings and trade associations. In other words, that term covers an 

indeterminate group of persons (see Abelia v ESA, cited above, paragraph 80, and 

case law cited). In addition, an undertaking which is not a direct competitor of the 

beneficiary of the aid may be categorised as an interested party, provided that that 

undertaking demonstrates that its interests could be adversely affected by the grant 

of the aid (see Abelia v ESA, cited above, paragraph 81, and case law cited). 
 
65 For that purpose, it is necessary for that undertaking to establish, to the requisite 

legal standard, that the aid is likely to have a specific effect on its situation. This 

requirement entails that the undertaking in question is able to show a legitimate 

interest in the implementation or non-implementation of the alleged aid measures 

at issue or, if those measures have already been granted, in their maintenance. Such a 

legitimate interest may consist, inter alia, in the protection of its competitive 

position, insofar as that position would be adversely affected by the aid measures 

(see Abelia v ESA, cited above, paragraph 82, and case law cited). 
 
66 The competitive position of an undertaking may be adversely affected not only if 

the undertaking and the aid beneficiary are competitors on the output product 

market but also if they are rival purchasers of the same factors of production. That 

is the case where it cannot be ruled out that the aid has resulted in negative effects 

for the undertaking in question due, inter alia, to an increase of the price of 

necessary factors of production (see Abelia v ESA, cited above, paragraph 83, and 

case law cited). 
 
67 As regards the scope of judicial review, it must be borne in mind that it is not for 

the Court, when considering whether the application is admissible, to make a 

definitive finding   on   the   competitive  relationship   between   an   applicant 

association’s members and the alleged aid recipient. It is for the applicant 

association alone to adduce pertinent reasons to show that the alleged aid may 

adversely affect the legitimate interests of one or more of its members by seriously 

jeopardising their position on the market in question (see Abelia v ESA, cited 

above, paragraph 84, and case law cited). 
 
68 However, if an applicant calls into question the merits of the decision not to initiate 

the formal investigation procedure, the mere fact that it is an interested party 

cannot suffice for the action to be considered admissible. An applicant that 

challenges the merits of a decision not to open the formal investigation procedure 

is individually concerned by that decision only if its market position is 

substantially affected by the State aid in question (see Case E-1/13 Míla v ESA 

[2014] EFTA Ct. Rep. 4, paragraph 55). 
 
69 There are two applicants in the present case. Abelia is a trade and employers 

association within NHO. Its members deliver e-prescription solutions, electronic 

health record systems, IT infrastructure, health technology in primary care and 

citizen-orientated health solutions. 
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70 In the Application, Abelia submits that it intends to protect the interests of its 

member companies, including WTW, the other applicant. In their Reply, the 

Applicants submit that Abelia has other members, specifically DIPS and 

Helseinformatikk, which are in a relationship of rivalry with the beneficiaries of 

the alleged aid at issue in the contested decision. In its Rejoinder, ESA questions 

whether an association may have standing, when the identified members represent a 

negligible number of the total and very diversified membership base and when 

there is no evidence before the Court which would explain which particular interest 

the association seeks to protect. ESA further submits that neither DIPS nor 

Helseinformatikk have standing to challenge the contested decision. 
 
71 Pursuant to Article 37(2) RoP, no new plea in law may be introduced in the course 

of proceedings unless it is based on matters of law or of fact which come to light 

in the course of the procedure. The Applicants’ pleas as regards the locus standi of 

Abelia based on the alleged interests of its members DIPS and Helseinformatikk 

were raised only in the Reply. Therefore, these pleas must be dismissed as 

inadmissible. 
 
72 In order for Abelia to demonstrate legal standing it is sufficient that it adduce 

pertinent reasons to show that the alleged aid may adversely affect the legitimate 

interests of one or more of its members by seriously jeopardising their position on 

the market in question. Contrary to ESA’s contention, for Abelia as an association 

to have standing in the present case it is sufficient if its member WTW has 

standing. This position is unaffected by WTW being an applicant itself; and not 

simply a member of Abelia, whose interests the association itself seeks to represent 

on WTW’s behalf. In both circumstances, the nature of Abelia’s interest in the 

proceedings as an association is the same as WTW’s. It must be noted that Abelia 

does not seek to rely on a particular interest in acting, such as its negotiating 

position being affected by the measure which it seeks to have annulled (see Case 

E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund v ESA [2008] EFTA Ct. Rep. 62, 

paragraph 52, and compare the judgment in CETM v Commission, T-55/99, 

EU:T:2000:223, paragraph 23, and case law cited). 
 
73 WTW is a  software developer established in Norway. It has developed and 

provides the product “HelseRespons” for the eHealth sector. HelseRespons, which 

has been on the market since 2005, is an IT service and platform that enables 

contacts and secure communications between healthcare providers and patients in 

Norway. The Applicants have submitted that HelseRespons’ main competitor is 

the publicly-funded Helsenorge.no whose services are interchangeable. Both 

systems enable correspondence between doctors and patients, the booking of 

appointments, the renewal of prescriptions, messaging/notification services, 

patient portal etc., and share the same customer base across Norway. HelseRespons 

accounts for a substantial part of WTW’s annual revenue. 
 
74 The Applicants submit that the scheme notified by the Norwegian Government can 

be described as a forced co-financing by the municipalities. Genuine market 

alternatives exist not just on a local/regional or national scale, but also from foreign 



– 15 –  
 

 
 

suppliers with more innovative and productive eHealth solutions. The Applicants 

submit that for WTW the consequences of upholding the contested decision are 

severe. Some of WTW’s customers have switched to the competing public eHealth 

solutions since they were introduced. The Applicants further submit that the fact 

that some of the features available on the market are subject to a small fee whereas 

the public services are free does not alter the fact that there is a state of competition. 
 
75 WTW has not established that its position on the market may be significantly 

affected by the alleged State aid to which the contested decision relates. 

Consequently, it lacks legal standing to challenge the merits of the contested 

decision. However, in its capacity as a competitor of Helsenorge.no on the relevant 

market, WTW has the status of an interested party. Accordingly, WTW and hence 

Abelia have legal standing to challenge the contested decision insofar as WTW 

seeks to safeguard its procedural rights. 
 
76 It must therefore be verified whether the Applicants, in bringing the action, are in 

fact seeking to defend their procedural rights, that is, whether they have raised a 

plea alleging the existence of doubts or serious difficulties. 
 
77 It is clear from the submissions that the Applicants have raised a plea alleging the 

existence of doubts or serious difficulties. Thus, the Application is admissible 

since it seeks to defend their procedural rights. 
 
78 It is settled case law that where an applicant has raised a plea alleging the existence 

of doubts, the Court may examine arguments that the applicant has put forward 

regarding the merits, in order to ascertain whether those arguments are capable of 

establishing that the plea is well founded. The use of such arguments does not 

change the subject matter of the action or the conditions for its admissibility (see 

Míla v ESA, cited above, paragraph 61, and case law cited). 
 

Substance 
 
79 ESA is obliged to initiate the formal investigation procedure if it is unable to 

overcome all doubts or difficulties raised that the measure under consideration 

does not constitute State aid for the purposes of Article 61(1) EEA, unless it also 

overcomes all doubts or difficulties concerning the measure’s compatibility with 

the EEA Agreement, even if it were State aid. 
 
80 In the contested decision, ESA concluded that NHN and NDE, when providing the 

eHealth solutions, support services and operating registers, do not carry out 

economic activities and are thus not considered “undertakings” within the meaning 

of Article 61(1) EEA. On that basis, ESA considered that the measures at issue do 

not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) EEA. 
 
81 The notion of doubts or serious difficulties is an objective one. Their existence 

may appear in the circumstances in which the contested measure was adopted and 

its content. The Court must compare the assessments that ESA relied on in the 

decision to close the preliminary investigation procedure with regard to facts and 
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law with the information available to ESA when it took the decision that the 

alleged unlawful aid did not constitute State aid (see, inter alia, Míla v ESA, cited 

above, paragraph 89, and case law cited). 
 
82 Judicial review by the Court of the existence of serious difficulties will, by its 

nature, go beyond consideration of whether or not there has been a manifest error 

of assessment (see Míla v ESA, cited above, paragraph 90, and case law cited). 

Thus, if the assessment carried out by ESA during the preliminary examination is 

insufficient or incomplete, this constitutes evidence of the existence of serious 

difficulties (see Míla v ESA, cited above, paragraph 91, and case law cited). 
 
83 The applicant bears the burden of proving the existence of doubts or serious 

difficulties. It may discharge that burden of proof by reference to a body of 

consistent evidence concerning the circumstances and the length of the preliminary 

examination procedure and the content of the contested decision (see Míla v ESA, 

cited above, paragraph 93, and case law cited). 
 
84 The Applicants have submitted, inter alia, that the length of the proceedings and 

comprehensive discussions in this matter indicated the existence of doubts which 

should have prompted ESA to initiate the formal investigation procedure. In 

response, ESA has submitted that the pre-notification procedure in the case at hand 

was relatively short, lasting less than four months from the time of receiving the 

first draft pre-notification on 7 December 2018. 
 
85 However, as the Court has previously held, as to the duration of the preliminary 

examination by ESA, in conjunction with requests for additional information, this 

may be evidence, but not proof, that the conditions are not fulfilled for basing a 

decision on  the  basis  of  the  preliminary examination (see  Case  E-9/04 The 

Bankers’ and Securities Dealers’ Association of Iceland v ESA [2006] EFTA Ct. 

Rep. 42, paragraph 83). 
 
86 The legality of the contested decision depends on whether the assessment of the 

information and evidence ESA had at its disposal during the preliminary 

examination should objectively have led to doubts as to whether NHN and NDE 

when providing the eHealth solutions, support services and operating registers, do 

not carry out economic activities and are thus not to be considered “undertakings” 

within the meaning of Article 61(1) EEA, and consequently that the measures at 

issue do not constitute State aid within the meaning of the same provision. 
 
87 Under EEA competition rules, the concept of an undertaking encompasses every 

entity engaged in economic activity, regardless of the legal status of the entity and 

the way in which it is financed (see Private Barnehagers Landsforbund v ESA, 

cited above, paragraph 78, and Case E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge v 

Kommunenes Sentralforbund and Others [2002] EFTA Ct. Rep. 114, paragraph 

62, and case law cited). 
 
88 When the nature of an activity carried out by a public entity is assessed with regard 

to the State aid rules, it cannot matter whether the activity might, in principle, be 
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pursued by a private operator. Such an interpretation would basically bring any 

activity of the state not consisting in an exercise of public authority under the 

notion of economic activity. It follows that the specific circumstances under which 

the activity is performed have to be taken into account in order to assess whether 

NHN and NDE when providing the eHealth solutions, support services and 

operating registers, are providing a service as an economic activity or whether they 

are exercising their powers in order to fulfil their duties towards their population 

(see Private Barnehagers Landsforbund v ESA, cited above, paragraph 80). 
 
89 In that regard, it must be verified whether those activities, by their nature, their aim 

and the rules to which they are subject, are connected with the exercise of public 

powers or whether they have an economic character which justifies the application 

of the EEA competition rules (compare the judgment in Aanbestedingskalender 

and Others v Commission, C-687/17 P, EU:C:2019:932, paragraphs 15 and 16). 
 
90 Insofar as a public entity carries on an economic activity which can be separated 

from the exercise of its public powers, that entity, in relation to that activity, acts 

as an undertaking. However, if that same economic activity cannot be separated 

from other activities connected with the exercise of public powers, the activities 

exercised by that entity as a whole remain activities connected with the exercise of 

those public powers (compare the judgment in Compass-Datenbank, C-138/11, 

EU:C:2012:449, paragraph 38). 
 
91 In the contested decision, ESA found that public financing, including, in particular, 

block grants from the state budget, account for more than 85 per cent of total health 

expenditure, and comprise financing from the central and local governments and 

the National Insurance Scheme. ESA further found that the Norwegian health 

system is founded upon the principle of solidarity, entailing that the individual 

patient’s use of public healthcare services has only a negligible bearing on that 

patient’s contribution to the system's financing, which is ensured through general 

tax revenue. 
 
92 It is evident that the Health Network, Helsenorge.no, e-prescription and the SCR 

form part of a national eHealth solution provided by NHN, a public corporation 

charged with the provision of nationwide eHealth solutions in Norway, and NDE 

as a developing part of the Norwegian healthcare system. These different activities 

are based on, and are intended to further the objectives of the relevant Norwegian 

and EEA legislation referred to in the contested decision. In so doing, NHN and 

NDE are exercising their powers in order to fulfil their duties towards the 

population of Norway in the field of public health. 
 
93 As regards the operation of different health registers by NHN, these may be 

broadly grouped into three types: administrative health registers, quality of 

diagnosis and treatment registers, and national health registers. The collection of 

data by an entity from undertakings, on the basis of a statutory obligation on those 

undertakings to disclose the data and powers of enforcement related thereto, falls 

within the exercise of public powers. As a result, such activity does not constitute 
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an economic activity (compare the judgment in Compass-Datenbank, cited above, 

paragraph 40). 
 
94 In the contested decision ESA states that NHN operates these three types of 

registers for Norwegian Government agencies and regional health authorities. 

NHN’s costs stemming from the operation of these registers are covered from the 

state budget. Consequently, the Court finds that NHN is exercising its powers in 

order to fulfil its duties towards the population of Norway in the field of public 

health and public administration. 
 
95 As regards the support services provided by NHN in the areas of procurement, 

information and communication technologies, and archiving, the contested 

decision states that NHN cannot and does not offer these services on the market. 

These services are provided by NHN only within the Norwegian state healthcare 

system. 
 
96 The Court observes that it is the activity consisting in offering goods and services 

on a given market that is the characteristic feature of an economic activity 

(compare the judgment in Commission v Italy, C-35/96, EU:C:1998:303, 

paragraph 36). However, where an organisation provides services not for the 

purpose of offering goods and services as part of an economic activity, but in order 

for them to be used in the context of a different activity, such as for example one 

of a purely social nature, it does not act as an undertaking. The nature of the 

provision of services must be determined according to whether or not the 

subsequent use of the services provided amounts to an economic activity (compare 

the judgments in FENIN, T-319/99, EU:T:2003:50, paragraphs 36 and 37, and 

FENIN, C-205/03, EU:C:2006:453, paragraphs 25 and 26). 
 
97 Consequently, these support services offered by NHN which are not provided on 

the market, but only within the Norwegian state healthcare system, do not amount 

to an economic activity. 
 
98 Accordingly, ESA did not need to entertain doubts as to whether NHN and NDE 

might constitute undertakings within the meaning of Article 61(1) EEA when 

providing these eHealth solutions, support services and operating registers. This 

finding was sufficient to exclude the existence of State aid in the measures at stake. 

Therefore, the pleas as to whether ESA should have entertained doubts in relation 

to facts on which the contested decision is based, to the application of Article 36 
EEA in a case pending before ESA in a State aid procedure, and to ESA’s 

obligation, pursuant to Article 16 SCA, to properly reason a decision cannot be 

material for the outcome of this case. Consequently, the Application must be 

dismissed as unfounded. 
 

 
 

VII    Costs 
 
99 Under Article 66(2) RoP, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs 

if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since ESA has 
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requested that the Applicants be ordered to pay the costs and the latter have been 

unsuccessful, they must be ordered to pay the costs. The costs incurred by the 

Norwegian Government and the Commission are not recoverable. 
 
On those grounds, 

 
 
 
 

THE COURT 

 
hereby: 

 
 
 

1.  Dismisses the application as unfounded. 
 

2.  Orders the  applicants to  pay  the  costs  incurred by  the  EFTA 

Surveillance Authority. 
 
 
 
 
 
 
 

Páll Hreinsson Per Christiansen Bernd Hammermann 
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Efni: Svör við spurningum frá fjárlaganefnd til Matvælaráðuneytis 
 
SPUNING 1: Hver er ástæðan fyrir því að mat á vaxtakostnaði í reiknistofni veiðigjalda er 

skattalegar fyrningar fiskiskipa? 
 
Eitt markmið veiðigjaldslaganna 2018 var að færa gjaldstofn veiðigjalda nær raunverulegri 

afkomu greinarinnar. Því var fallið frá því að nýta upplýsingar um vexti og verðbreytingar í 

heild, sem mat á fjármagnskostnaði. Þetta var ákveðið þar sem gengisbreytingar gátu svipt 

tölum um verðbreytingargjöld eða verðbreytingatekjur töluvert milli ára. Hér má benda á 

mikla hækkun hagnaðar (EBT) í fiskveiðum frá árinu 2014 sem var um 15 milljarðar kr. til 

ársins 2015 sem var um 31 milljarður kr. Stóran hluta þessa mátti rekja til áhrifa 

gengisbreytinga á fjármagnsstofn. Þetta gat síðan af sér mikla hækkun veiðigjalds á 

fiskveiðiárinu 2017–2018 sem ekki samrýmdist rekstrarafkomu sjávarútvegsins á sama tíma. 

Samkvæmt núgildandi lögum um útreikning veiðigjalds skal reikna gjaldið sem hlutfall af 

skilgreindum reiknistofni sem endurspegli afkomu af veiðum hvers nytjastofns. 

Reiknistofninn er aflaverðmæti hvers stofns að frádregnum breytilegum og föstum kostnaði 

við veiðarnar. Breytilegur kostnaður er m.a. laun, eldsneyti og löndunarkostnaður. Til að meta 

fastan kostnað var tekin upp sú nýbreytni í lögunum að til frádráttar reiknistofni veiðigjalds 

eru dregnar tvöfaldar skattalegar fyrningar veiðiskipa, sbr. 2. mgr. 5. gr. laganna. Með þessu 

var ætlunin að ná bæði til fyrningar skipa og áætlaðs vaxtakostnaðar. Ein ástæðan fyrir 

þessum mælikvarða var að ekki naut við annarra áreiðanlegra/samfelldra opinberra 

upplýsinga um vaxta- og fjármagnskostnað, en ýmsar aðrar leiðir voru þó inni í myndinni. 

Annar kosturinn við að hafa skattalegar fyrningar í stað venjulegrar var talinn að þær veittu 

meiri stöðugleika milli ára og væru minna háðar mati stjórnenda fyrirtækjanna en 

bókhaldslegar fyrningar 
 
Í athugasemdum við frumvarp til laga um veiðigjöld 2018 kemur fram að helsta óvissan um 

upphæð veiðigjaldsins sé vegna áhrifa skattalegra fyrninga. Við framkvæmd laganna hefur 

sýnt sig að þessi frádráttarliður er nokkuð sveiflukenndur og geta 1-2 ný skip valdið lítt 

fyrirséðum breytingum. Að auk varð svo að skattalegar aukafyrningar hafa einnig verið taldar 

með í gjaldstofninum sem var ekki ætlunin í upphafi sem eykur sveiflur milli ára til muna. 
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Markmið verkefna sem fjármagni var ráðstafað til 2022  2021  2020  2019  2018 

Bætt orkunýti ng 

Hl eðs l us töðvar fyri r s amgöngur 

Mi nnkun ol íunotkuna r í i ðna ði 

Orkus ki pti í ha ftengdri s ta rs emi 

123 

170 

173 

214 

    

SPURNING 2: Áhrif þess að skattalegar fyrningar eru inni í reiknistofninum. T.d. hvernig breytist 

gjaldið þegar allar fyrningar hafa verið gjaldfærðar? 
 
Háar fyrningar tiltekinna skipa eitt árið geta haft talsverð áhrif á veiðigjald einstakra fisktegunda. 

Það eru þó aðeins tímabundin áhrif, og mun veiðigjaldi síðan hækka að nýju  þegar viðkomandi skip 

hefur verið fyrnt að fullu. 

Háar fyrningar/aukafyrningar geta því valdið sveiflum milli ára í veiðigjaldi einstakra tegunda, en að lokum 

jafnar veiðigjaldið sig þegar litið er til lengri tíma (nokkurra ára). Um þetta er fjallað í greinargerð frumvarps 

sem varð að lögum um veiðigjald, nr. 145/2018, en þar segir: 
 
Hafa verður í huga í þessu sambandi að fjárfesting í fiskiskipum og búnaði hefur aukist umtalsvert á 

síðustu árum og verið langt umfram það sem verið hafði um árabil. Til skemmri tíma kann reiknistofn 

veiðigjaldsins að dragast saman vegna aukinnar fyrningar, og með því fastur kostnaður í heild, þar sem 

lagt er til með frumvarpinu að vaxtagjöld jafngildi fyrningunni hverju sinni. Á móti vegur að með 

endurnýjun fiskiskipastólsins dragast sumir kostnaðarliðir við veiðiúthald nokkuð saman, einkum 

olíukostnaður og hugsanlega launakostnaður. Það mun til lengri tíma litið geta styrkt reiknistofn 

veiðigjaldsins og aukið með því tekjur ríkissjóðs af veiðigjaldi. 

 

 

 

 

Svör umhverfis-, orku- og 

loftslagsráðuneytis 

við spurningum fjárlaganefndar Alþingis frá 6. október 

2022. 
 
1)   Óskað er eftir því að lögð verði fram greining á því hve miklu fjármagni hefur verið ráðstafað til 

orkuskipta annars vegar og hins vegar til uppbyggingar á innviðum vegna þeirra hins vegar sl. 4 ár. 

 
a)   Óskað er eftir yfirliti sem sýnir þróun á fjármagni til orkuskipta sl. 4 ár. 

 

Fjármagn til orkuskipta og innviða ráðstafað úr Orkusjóði árin 2018-2022 má sjá í töflunni hér að neðan. 
 

Við það bætist Covid framlag frá árinu 2020 að fjárhæð 210 m.kr. til uppbyggingar innviða hafna, samanber 

liðinn Orkuskipti, rafvæðing hafna í aðgerðaáætlun (2) í loftlagsmálum. 
 

Árin 2018-2020 var fjármagni Orkusjóðs eingöngu ráðstafað til uppbyggingar innviða en árin 2021 og 2022 var 

meirihluta af fjármagni sjóðsins varið til beinna orkuskipta. 
 

Orkusjóður 2018-2022 - sundurliðun fjármagns til orkuskipta og innviða (m.kr.) 

Flokkun 2022 2021 2020 2019 2018 Samtals 

Orkus ki pti 902 427    1.329 

Innvi ði r 170 42 228 291 89 820 

Samtals 1.072 469 228 291 89 2.149 
 
 

b)   Óskað er eftir yfirliti sem sýnir þróun á fjármagni til Orkusjóðs sl. 4 ár. 
 

Þróun fjármagns til Orkusjóðs og breytingar milli ára má sjá í töflu 2. undir lið c. Ráðstöfun á fjármagni 

Orkusjóðs 2018-2022. 
 

c)   Óskað er eftir yfirliti sem sýnir ráðstöfun á fjármagni Orkusjóðs til helstu verkefna. sl. 4 ár og hver 

voru markmið helstu verkefna sem fjármagni var ráðstafað til. 

 
Ráðstöfun á fjármagni Orkusjóðs 2018-2022  ( m.kr.) 
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2)   Hafa verið áætluð áhrif þess að skilagjald  hækkar ekki í samræmi við verðlagsbreytingar? 

a)   Sé svo, um hvaða fjárhæðir er að ræða? 
 

Þegar ráðuneytið gerir tillögu til fjármála– og efnahagsráðherra um breytingar á gjöldum á einnota 

drykkjarvöruumbúðir er byggt á tillögu þar um frá stjórn Endurvinnslunnar hf. Við úrvinnslu á tillögu stjórnar 

leggur ráðuneytið mat á rökin sem stjórnin færir fyrir tillögu sinni og horfir eftir atvikum til fleiri þátta. 

Nauðsynlegt er að tryggja að tekjur af gjöldunum standi undir rekstri Endurvinnslunnar hf. og þeim skyldum sem 

félaginu ber að uppfylla skv. lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða 

fyrir drykkjarvörur. Jafnframt horfir ráðuneytið til þess árangurs sem náðst hefur hverju sinni við söfnun og 

endurvinnslu umbúðanna. Ráðuneytið telur mikilvægt að skilagjald haldi almennt verðgildi sínu til að virka sem 

hvati fyrir almenning til að skila notuðum umbúðum til endurvinnslu. Þó verði að meta virkni hvatans í samhengi 

við árangurinn sem kerfið nær, þ.e. söfnunarhlutfallið. Um er að ræða opinber gjöld sem leggjast á endanum á 

neytendur og telur ráðuneytið að færa þurfi fyrir því málefnaleg rök ef hækka eigi gjöldin. Það eigi ekki hvað síst 

við þegar verðbólga er mikil eins og nú um stundir. Jafnframt verði að horfa til þess að fleiri þættir hafa áhrif á 

árangur við söfnun notaðra umbúða í kerfum sem þessum en fjárhæð skilagjaldsins ein og sér, s.s. aðgengi 

almennings að söfnunarstöðvum. Benda má á til samanburðar að skv. upplýsingum frá Endurvinnslunni hf. hafa 

Danmörk og Svíþjóð haldið skilagjaldi lengi óbreyttu, þ.e. 1 DKK og 1 SEK, þrátt fyrir verðlagsþróun. 
 

Við vinnslu málsins fékk ráðuneytið þær upplýsingar frá Endurvinnslunni hf. að söfnunarhlutföll hér á landi 

árið 2021 hefðu reynst 90% í álumbúðum, rétt tæp 90% í plastumbúðum og 83% í glerumbúðum. Stjórn 

Endurvinnslunnar hf. hefur sett sér markmið um a.m.k. 90% söfnun á umbúðum úr áli og plasti og 85% á 

umbúðum úr gleri. Árangurinn á síðasta ári verður því að teljast með ágætum og að stærstu leyti í samræmi við 

framangreind markmið. Það var því mat ráðuneytisins að söfnunarhlutfallið gæfi ekki sérstakt tilefni til hækkunar á 

skilagjaldinu. Við það mat var einnig horft til annarra mikilvægra atriða eins og áhrifa á verðlagsþróun. Skilagjald 

var síðast hækkað 1. maí 2021 og gjöldin á drykkjarvöruumbúðir eru jafnan tekin til endurskoðunar á hverju ári. 

Niðurstaða ráðuneytisins var að leggja ekki til breytingu á skilagjaldinu að þessu sinni en stefnt er að því að 

endurskoða gjöldin aftur á næsta ári og þá verður meðal annars horft til árangurs við söfnun og endurvinnslu sem 

kerfið nær á yfirstandandi ári. Enn fremur var það mat ráðuneytisins að þær breytingar sem stjórn 

Endurvinnslunnar hf. lagði til, um hækkun á skilagjaldi um 2 kr. á hverja umbúðareiningu og lækkun á 

umsýsluþóknun, mismikla eftir umbúðategundum, myndi leiða til raunhækkunar á gjöldum á hverja selda 
drykkjareiningu, flösku eða dós, um 1,00–1,67 kr. Um er að ræða drykkjarvörur s.s. gosdrykki, orkudrykki, kolsýrt 

vatn og áfenga drykki sem allar eru mjög algengar neysluvörur. Ráðuneytið telur að gera megi ráð fyrir að slík 

hækkun á verði þessara vara leiði til hærra verðlags í landinu þótt ekki hafi verið reynt að meta með einhverri 

nákvæmni hversu mikil áhrifin yrðu á vísitölu neysluverðs. 
 

Í tillögu stjórnar Endurvinnslunnar hf. kemur fram að félagið áætlar að hækkun skilagjalds um 2 kr. auki tekjur 

félagsins vegna ósótts skilagjalds um nálega 40 m.kr. árið 2023. Á móti komi lækkanir á umsýsluþóknun sem 

lækki tekjur um 120 m.kr. Svigrúm er til lækkunar rekstrartekna félagsins vegna góðrar rekstrarafkomu 

yfirstandandi árs og þess síðasta. Þar sem niðurstaða ráðuneytisins varð að leggja til óbreytt skilagjald reyndist 

nauðsynlegt að lækka umsýsluþóknun minna en stjórnin lagði upphaflega til, til að bæta Endurvinnslunni hf. upp 

þær 40 m.kr. í tekjur sem stjórnin hafði áætlað af hækkun skilagjalds. Það gerði ráðuneytið í samráði við 

Endurvinnsluna hf. 
 
 
 
3)   Óskað er eftir stuttri umfjöllun  um hvernig gegnum streymis fyrirkomulag á skilagjaldi  gengur fyrir sig. 

a)   Skilagjald  og fyrirkomulag þess. 
 

Á innfluttar drykkjarvörur í einnota umbúðum úr stáli, áli, gleri og plasti er lagt skilagjald sem innheimt er við 

tollafgreiðslu. Gjaldið er lagt á hverja umbúðaeiningu. Sama gjald er lagt á drykkjarvörur sem framleiddar eru eða 

átappaðar hér á landi og seldar eru í sams konar umbúðum og að framan greinir. Framleiðendur og innflytjendur 

greiða gjaldið en almennt má gera ráð fyrir að því sé í framhaldinu velt út í vöruverðið með einum eða öðrum 

hætti. Tekjur af álagningu skilagjalds renna til Endurvinnslunnar hf., með viðkomu í ríkissjóði. 
 

Á móti rekur Endurvinnslan hf. söfnunarkerfi þar sem tekið er við notuðum, einnota drykkjarvöruumbúðum úr 

stáli, áli, gleri og plasti og þeim komið til endurvinnslu. Við móttöku á umbúðunum endurgreiðir félagið skilagjald 

til handhafa umbúðanna. Endurvinnslan hf. hefur einkarétt á þessari starfsemi hér á landi og um er að ræða útfærslu 

á svokallaðri framlengdri framleiðendaábyrgð. 
 

b)   Umsýslugjald  og fyrirkomulag þess. 
 

Til viðbótar skilagjaldi er með sama hætti lögð svokölluð umsýsluþóknun á hverja umbúðaeiningu úr stáli, áli, 

gleri og plasti. Endurvinnslan hf. fær allar tekjur af álagðri umsýsluþóknun til að standa undir rekstri sínum. Auk 
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þess fær Endurvinnslan hf. skilagjald af þeim umbúðum sem eigi er skilað til að standa undir rekstrinum. Að 

jafnaði eru það á bilinu 10–20% umbúða sem ekki er skilað og Endurvinnslan hf. hefur beinar rekstrartekjur af. 

Endurvinnslunni hf. er heimilt að skila hluthöfum sínum hóflegum arði af því hlutafé sem þeir hafa lagt í félagið. 
 

c)   Úrvinnslugjald og fyrirkomulag þess. 
 

Á innfluttar vörur sem falla undir lög um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, er lagt úrvinnslugjald sem innheimt er 

við tollafgreiðslu. Sama gjald er lagt á sömu vörur sem framleiddar eru hér á landi. Gjaldið er jafnan lagt á hverja 

magneiningu, oftast per kg. Tekjur af álagningu úrvinnslugjalds, þ.m.t. vaxtatekjur, renna óskiptar til 

Úrvinnslusjóðs, með viðkomu í ríkissjóði, nema 0,5% sem renna til ríkissjóðs sem umsýslugjald. 
 

Úrvinnslusjóður er stofnun í eigu ríkisins sem fer með umsýslu úrvinnslugjalds og nýtir tekjur af gjaldinu til að 

greiða fyrir meðhöndlun viðkomandi vara þegar þær eru orðnar að úrgangi, auk þess að standa að fræðslu og 

upplýsingagjöf er þessar vörur varðar. Úrvinnslusjóður beitir því greiðslum úr sjóðnum til þeirra aðila sem sjá um 

meðhöndlun úrgangs í landinu til að mynda hagrænan hvata sem ýtir undir endurvinnslu og aðra ákjósanlega 

meðhöndlun úrgangsins. Um er að ræða útfærslu á svokallaðri framlengdri framleiðendaábyrgð. 
 

d)   Hverjar eru ástæður þess að hækka  þarf úrvinnslugjald og hvaða áhrif hefur hækkun þess? 
 

Þann 1. janúar 2023 öðlast að fullu gildi lög nr. 103/2021 um breytingu á lögum um hollustuhætti og 

mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald. Tilefni lagasetningarinnar var 

innleiðing fjögurra tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins sem snúa að því að mynda skilyrði fyrir 

hringrásarhagkerfi. Meðal ákvæða fyrrnefndra laga sem taka gildi um áramótin eru lágmarkskröfur varðandi 

framlengda framleiðendaábyrgð auk ákvæða um sérstaka söfnun heimilisúrgangs og hreinsun á plastrusli á 

víðavangi. Skyldur Úrvinnslusjóðs, fyrir hönd framleiðenda og innflytjenda, aukast því um áramótin og auknum 

kostnaði samfara því þarf að mæta með hækkun úrvinnslugjalds. Að hluta er sá kostnaður, sem fellur á 

Úrvinnslusjóð frá og með áramótum, kostnaður sem sveitarfélögin hafa til þessa staðið straum af. Til lengri tíma 

litið er því von til þess að hækkun úrvinnslugjalds nú leiði til útgjaldalækkunar í málaflokknum hjá sveitarfélögum. 
 

e)   Hvernig leggjast þessi gjöld á neytendur eftir að tekið hefur verið tillit til endurgreiðslna af umbúðum 

sem skilað er til endurvinnslu? 
 

Skilagjald, umsýsluþóknun og úrvinnslugjald eru allt gjöld sem framleiðendur og innflytjendur vara sjá um að 

greiða til Skattsins. Eins og áður hefur komið fram má gera ráð fyrir að framleiðendur og innflytjendur velti 

gjöldunum út í vöruverð. Það eru því neytendur sem á endanum standa undir þeim kostnaði sem af álagningu 

þessara gjalda hlýst. Þar sem gjöldin birtast í vöruverði og í flestum tilfellum eru vörur sem bera þessi gjöld 

algengar neysluvörur, s.s. gosdrykkir, orkudrykkir, kolsýrt vatn, áfengir drykkir, matvæli og aðrar nýlenduvörur í 

umbúðum, raftæki og rafhlöður, og hefur álagning gjaldanna áhrif á vísitölu neysluverðs. 
 

Neytendur hafa mögueika á að fá skilagjald endurgreitt en endurgreiðsla fer fram þegar notuðum, einnota 

drykkjarvöruumbúðum er skilað til endurvinnslu. Þá þegar hefur álagning gjaldsins skilað sér út í verðlag. 

Umsýsluþóknun og úrvinnslugjald er hins vegar ekki endurgreitt. 
 

f) Óskað er eftir nánari skýringum á þeim upplýsingum sem fram komu á fundi fjárlaganefndar með 

ráðuneytinu um að aukin skil á umbúðum hafi í för með sér minni tekjur endurvinnsluaðila þannig að 

ríkissjóður verði að greiða hærra framlag með starfseminni. 
 

Eins og fram kemur hér að framan eru tekjur Endurvinnslunnar hf. af opinberum gjöldum tvíþættar. Annars 

vegar eru það tekjur af umsýsluþóknun og hins vegar hefur félagið heimild til að nýta sem rekstrarfé skilagjald af 

umbúðum sem skila sér ekki í söfnunarkerfi félagsins, það sem kallað hefur verið ósótt skilagjald. Gert er ráð fyrir 

tekjum af ósóttu skilagjaldi þegar upphæð skilagjalds og umsýsluþóknunar er endurskoðuð, sem er að jafnaði 

árlega. Ef meira af umbúðum skilar sér til endurvinnslu en áætlað var dragast tekjur Endurvinnslunnar hf. af ósóttu 
skilagjaldi saman sem því nemur. Áhrifin á rekstrarfé Endurvinnslunnar hf. verða gagnstæð ef minna af umbúðum 

skilar sér. Fleira hefur áhrif á rekstrarafkomu félagsins, s.s. verð á stáli, áli, gleri og plasti á alþjóðlegum 

mörkuðum með endurvinnsluefni og breytingar á kostnaði við söfnun og útflutning umbúða til endurvinnslu. Tekið 

er tillit til þessara breyta þegar gjöldin eru endurskoðuð og ríkissjóður á ekki að þurfa að greiða framlag með 

starfseminni nema þá mögulega tímabundið þar til tekjustofnar Endurvinnslunnar hf. hafa verið endurskoðaðir 

næst. Til lengri tíma litið eiga tekjustofnar félagsins að standa að fullu undir rekstrinum. 
 
 
 
4)   Á fundi fjárlaganefndar með ráðuneytinu kom fram að hætta  væri á að hækkun skilagjalds  væri 

verðbólguhvetjandi. Á sama tíma var vakin athygli á gegnum streymis hlutverki gjaldsins og því myndi 

álagt gjald skila sér að mestu til baka til neytenda.  Óskað er eftir nánari umfjöllun. 
 

Nánari skýringar er að finna í svörum við spurningum nr. 2, 3a og 3e hér að framan. 
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11) Með hvaða hætti birtist aukin áhersla á endurheimt votlendis í fjárlagafrumvarpinu? 
 

Aukin áhersla á endurheimt votlendis birtist í markmiði 2 í málaflokki 17.10. Markmiðið er að auka árlegt 

umfang uppgræðslu og endurheimtar vistkerfa og nýskógræktar. Endurheimt votlendis birtist í fyrsta lið þess 

markmiðs þar sem vísað er til stöðvunar landeyðingar, uppgræðslu, endurheimtar votlendis, innleiðingar 

landgræðsluáætlunar og eflingu losunarbókhalds. Þá kemur aukin áhersla fram í aðgerðaáætlun nýrrar stefnu um 

landgræðslu og skógrækt, Land og líf. Ekki er gert ráð fyrir auknu fjárframlagi frá ríkissjóðio en hins vegar er gert 

ráð fyrir að einkaaðilar komi í auknum mæli að endurheimt votlendis, m.a. í tengslum við vottun kolefniseininga. 
 
 

 
12) Hve mikið votlendi hefur verið endurheimt árlega sl. 3 ár? 

 
Árleg endurheimt votlendis 2018 - 2022 í hekturum 

 2022 2021 2020 2019 2018 Samtals 

Samtals 410 (áætl.) 250 264 104 24 1.052 

 
a)   Hversu áreiðanlegar eru þær tölur? 

 

Tölur um endurheimt votlendis koma frá Landgræðslunni. Samkvæmt lögum um landgræðslu ber stofnuninni 

að meta ástand lands, árangur af gróður- og jarðvegsvernd og eflingu og endurheimt vistkerfa með tilliti til 

mismunandi landnytja. Þessar upplýsingar á stofnunin að birta og gera aðgengilegar. 
 
 
 
13) Hve mikið votlendi er ætlunin  að endurheimta árlega á gildistíma fjármálaáætlunarinnar? 

 
Áætluð árleg endurheimt votlendis 2023 - 2027 

 2023 2024 2025 2026 2027 Samtals 

Endurheimt (ha) 610 810 1.010 2.500 2.500 7.430 

Kostnaður (mkr.) 140 186 232 575 575 1.708 

 
a)   Hver eru árleg framlög til verkefnisins samkvæmt fjármálaáætlun? 

 

Árleg framlög eru ekki sérstaklega tilgreind í fjármálaáætlun.  Áætlað er að heildarkostnaður við endurheimt 

votlendis sé um 230.000 kr. (meðalkostnaður) á hektara, þó það sé mjög breytilegt eftir aðstæðum. Gert er ráð fyrir 

að einkaaðilar komi einnig að endurheimt votlendis, m.a. með vottun kolefniseininga. 
 
 
 
14) Hvernig fylgist ráðuneytið með umfangi verkefnis um framræslu votlendis? 

 

Samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd, nr. 60/2013, nýtur votlendi, svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar, 

rústamýrar 20.000 m2 að flatarmáli eða stærri, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð og sjávarfitjar og leirur 

sérstakrar verndar. Það þýðir að forðast beri að raska votlendi nema brýna nauðsyn beri til og skylt er að afla 

framkvæmdaleyfis, eða eftir atvikum byggingarleyfis, vegna framkvæmda sem hafa í för með sér slíka röskun. 

Áður en leyfi er veitt skal leyfisveitandi leita umsagnar Umhverfisstofunar og viðkomandi náttúruverndarnefndar 

nema fyrir liggi staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag þar sem umsagnir liggja fyrir. Ráðuneytið fylgist 

ekki sérstaklega með slíkum leyfisveitingum. 
 

Landgræðslan ber ábyrgð á losunarbókhaldi fyrir landnotkun, þ.á.m. er að gera grein fyrir losun vegna 

framræslu votlendis sem þarf að uppfæra reglulega. Ekki er komið fast verklag á hvernig það er gert, en æskilegt 

væri að það yrði gert m.a. í gegnum tilkynningar eða upplýsingar frá leyfisveitendum (sveitarfélögum) um þau 

leyfi sem veitt eru til framræslu hverju sinni. 
 

a)   Tilkynna  öll sveitarfélög og aðrir tilkynningarskyldir aðilar a.m. k. árlega um framræslu á landi og 

endurheimtur á áður framræstu landi? 
 

Nei, ekkert slíkt kerfi er til staðar. 
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b)   Með hvaða hætti stuðlar stefnan land og líf að árangri í þessum málum? 
 

Í Land og líf, stefnu stjórnvalda í landgræðslu og skógrækt til ársins 2031, segir að til að stuðla að því að Íslandi nái kolefnishlutleysi árið 2040, bindi eftir það meira kolefni en það 

losar og að náttúrumiðaðar lausnir sem samræmast alþjóðlegum skuldbindingu séu ríkjandi verði unnið að því að vernda og auka kolefnisforða vistkerfa. Það verður m.a. gert með 

endurheimt votlendis. 
 

Aðgerð 4.6 um endurheimt votlendis, í aðgerðaáætlun Land og líf, er stefnt að endurheimt verði minnst 5.300 ha af röskuðu votlendi árið 2026 (frá árinu 2022) og 15.600 ha árið 2031, 

eða í heildina um 6% af þegar röskuðu votlendi. 
 

Hvað varðar lönd í eigu ríkisins kemur fram í eigendastefnu ríkisins vegna jarða, landa, lóða og auðlinda frá árinu 2019 að skoðaðir verði möguleikar á náttúruvernd og endurheimt 

vistkerfa, s.s. votlendis og náttúruskóga, í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir. Því er æskilegt að fyrir liggi heildstæð áætlun um endurheimt votlendis á landi í eigu ríkisins í samræmi 

við eigendastefnuna. 
 

Aðrar aðgerðir úr Land og líf sem snerta votlendi: 
 

 Aðgerð 1.2 Verndun votlendis 

 Aðgerð 2.1 Rannsóknir á áhrifum landgræðslu, skógræktar og endurheimt votlendis 

 Aðgerð 4.1 Vistgetukort þurrlendis og votlendis 

 Aðgerð 6.1 Þurrlendi og votlendi landsins kortlagt m.t.t. ástands vistkerfa 

 

 

 

Minnisblað um aðgerðir og fjárhæðir tengdum málefnasviðum háskóla-, iðnaðar og nýsköpunarráða úr stjórnarsáttmála, 20. október 
 

 

 Verkefni Kafli Aðgerðir og fjárhæðir 

17 Aðgengi að fjármagni vegna loftslagsverkefna þarf að tryggja, 

endurskilgreina þarf Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins og veita 

viðbótarfjármagni inn í Tækniþróunarsjóð fyrir grænar lausnir. 

Loftslagsmál Í fjármálaáætlun 2023-2027 er gert ráð fyrir að 75% af tímabundinni Covid-tengdri hækkun í 

Tækniþróunarsjóð (TÞS)  verði gerð varanleg og hækka framlög til sjóðsins um 1.140 m.kr. frá og 

með árinu 2024. Stór hluti styrkja á vegum sjóðsins fara til loftslagstengdra verkefna. Unnið er að 

þátttöku Íslands í InvestEU sem er nýr sjóður á vegum Evrópusambandsins en markmið hans er 

stuðla aukinni fjármögnun alþjóðlegra verkefna, með mikilli áherslu á loftslagsmál. Framlag Íslands í 

sjóðinn er áætlað um 2.700 m.kr. á líftíma sjóðsins (2021-2027). 

20 Unnið verður markvisst að því að efla net- og fjarskiptaöryggi. Stafrænar 

umbreytingar 

Aðgerðaáætlun í netöryggismálum til næstu fimm ára verður kynnt 1. nóvember nk. Fjöldi 

ráðuneyta og stofnanna komu að mótun aðgerða sem ýmist fara með ábyrgð og/eða framkvæmd 

þeirra. Um er að ræða yfir sextíu aðgerðir sem skiptast í eftirfarandi undirmarkmið: 1) Traust 

netöryggismenning og – vitund, 2) öflug menntun, rannsóknir og þróun, 3) örugg stafræn þjónusta 

og nýsköpun, 4) öflug löggæsla, varnir og þjóðaröryggi, 5) skilvirk viðbrögð við atvikum, 6) traust 

skipulag, tækni og lagaumhverfi. HVIN mun hafa yfirsýn yfir framgang aðgerða, meta árangur og 

mögulegar úrbætur  á áætluninni þegar fram líða stundir. Í fjárlagafrumvarpi 2023 var fjárveiting 

aukin varnalega um 200 m.kr. og gert er ráð fyrir að árið 2023 verði þær nýttar til að fjármagna 

aðgerðaráætlun í netöryggismálum. Auk þess hafa fjárveitingar Fjarskiptastofu verið nýttar til að 

sinna verkefnum á sviði net- og fjarskiptaöryggis. 

21 Áhersla verður lögð á að auka traust almennings á 

upplýsingatækni, persónuvernd og mikilvægi tjáningarfrelsis. 

Stafrænar 

umbreytingar 

HVIN ber ábyrgð á þeim hluta verkefnisins sem snýr að því að auka traust almennings á 

upplýsingatækni. Það er t.d. hægt að gera með góðu fordæmi stjórnvalda þegar kemur að gæðum 

eigin upplýsingakerfa og lausna sem á þeim byggja og að stjórnvöld skapi hvata og metnað í 

atvinnulífinu, hjá menntastofnunum og öðrum til að hið sama eigi við um önnur kerfi og lausnir. 

Aðgerðaráætlun í netöryggsimálum gæti nýst til að styrkja verkefni sem snúa að þessu verkefni 

stjórnarsáttmálans. 

103 Stutt verður við þekkingarmiðstöðvar, rannsóknarsetur á 

landsbyggðinni, náttúrustofur og fjarheilbrigðisþjónustu í smærri 

byggðalögum. 

Byggðamál Unnið er að gerð samninga við 2-4 nýjar stafrænar smiðjur (e. Fab Lab) og útgjöld munu aukast sem 

því nemur, en styrkir til einstakra stafrænna  smiðja eru oftast 4 m.kr. á ári en geta verið 10 m.kr. á 

ári. Í dag eru veitt 60 m.kr. árlega til 10 stafrænna  smiðja. Áfram á að styðja við 11 þekkingarsetur 

(468 m.kr. á ári), 11 rannsóknasetur á landsbyggðinni (um 90 m.kr. á ári) og náttúrustofur (sem eru 

á forræði URN). Átaksverkefnið Fléttan eru styrkir sem voru auglýstir í september og miðar að 

innleiðingu nýrra lausna, vara eða þjónustu á heilbrigðisstofnun/fyrirtæki. Samstarfsverkefni 

sprotafyrirtækja og fyirtækja/stofnana í heilbrigðisþjónustu. Áætlað er að úthluta í desember árið 

2022 og að 60 m.kr. verði veittar árlega í styrki. 

105 Tryggð verður geta og fjármagn til áframhaldandi uppbyggingar 

háhraðaneta þar sem markaðsaðilar sinna ekki þeirri þjónustu eða 

öryggissjónarmið krefjast þess. 

Byggðamál Sólarlagsákvæði er í lögum um fjarskiptasjóð sem að óbreyttu renna út um áramótin. Ráðherra 

hyggst lengja gildistíma laganna um 1 ár hið minnsta og tryggja þannig áframhaldandi „getu“ 

stjórnvalda sem fjallað er um í aðgerðinni. Ráðherra hyggst taka til skoðunar allt sjóða-umhverfi 

ráðuneytisins á næsta ári sem kann að leiða til breytinga á umgjörð og fyrirkomulagi styrkveitinga 

ríkisins á grundvelli aðgerðarinnar. 

Endurúthlutun Fjarskiptastofu á fjarskiptatíðnum fyrir farnet, á fyrri hluta ársins 2023, mun að 

óbreyttu skila ríkinu/fjarskiptasjóði 750 m.kr. í einskiptis tekjur, og tyggja þannig „fjármagn“ sem 

fjallað er um í aðgerðinni. Ráðuneytið mun gera að tillögu að jafna dreifingu þeirra fjárheimilda árin 

2023-2025. 

 

Helstu verkefni sem ráðuneytið horfir til að hlaupa undir bagga með á kjörtímabilinu á grundvelli 

markaðsbrests, ýmist til að tryggja að uppbygging eigi sér yfir höfuð stað eða til að flýta 

uppbygginu, eru; uppbygging  í þágu áreiðanleika og öryggis fjarskipta, aðstöðusköpun fyrir 

farnetssenda gagnvart helstu stofn- og þjóðvegum, endurnýjun ljósleiðarastofnnets um landið og 

ljósleiðaravæðing byggðakjarna sem eftir eru. Jafnframt eru 172 m.kr. í byggðaáætlun 

eyrnamerktar aðgerð A.1 Háhraðanettengingar og er HVIN ábyrgðaraðili aðgerðarinnar. 
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122 Meta þarf mönnunarþörf til lengri tíma í heilbrigðis-  og 

menntakerfinu og skoða í því samhengi hvort breyta þurfi 

starfsumhverfi og fyrirkomulagi grunnmenntunar til að mæta 

vaxandi þörf til framtíðar, m.a. með hliðsjón af aðstæðum  í 

dreifðum byggðum. 

Menntamál HVIN hélt vinnustofu með HRN, HÍ, HA og Landspítalanum til að hefja verkefnið. Nú er unnið úr 

niðurstöðunum. Ein af áherslum samstarfssjóðs háskóla er hluti af þessu verkefni en hún lítur að 

samstarfi háskóla við uppbygginu á nýjum og öflugum færnibúðum, hermisetur og snjallvæðingu. 

Uppsetning færnibúða fæli í sér kennsluaðstöðu sem er talin forsenda fyrir fjölgun nemenda og 

auknum gæðum náms í heilbrigðisvísindum.  Háskólar geta sótt fjármagn fyrir færnibúðum ásamt 

öðrum verkefnum í samstarfssjóð háskóla. 

123 Efla þarf íslenskukennslu fyrir kennaranema  og auka símenntun í 

takt við breyttar aðstæður. 

Menntamál Tengist verkefninu Áfram Íslenska - verður unnið í nánu samstarfi við menningar- og 

viðskiptaráðuneytið. Vakin er athygli á því að MRN var nýlega að gefa út hæfniramma fyrir kennara 

en þar ætti aðgerð heima. Háskólar geta sótt fjármagn fyrir þessum verkefnum í samstarfssjóð 

háskóla. 

135 Markáætlun um samfélagslegar áskoranir  á sviði máltækni, 

umhverfismála- og sjálfbærni, tæknibreytinga á vinnumarkaði og 

heilbrigðisvísinda verður framhaldið allt kjörtímabilið. 

Menntamál Markáætlun fjármögnuð í gildandi  fjármálaáætlun. Stefnumótunarvinna um Markáætlun er unnin í 

samstarfi við Vísinda- og tækniráð. Áætlaðar fjárveitingar eru áætlaðar 185 m.kr. í fjárlagafrumvarpi 

ársins 2023. 

175 Efla þarf samkeppnissjóði á sviði grunnrannsókna og tækniþróunar 

og halda áfram þróun vísisjóða. 

Iðnaður og 

nýsköpun 

Í fjármálaáætlun 2023-2027 er gert ráð fyrir að 75% af tímabundinni Covid tengdri hækkun í 

Rannsóknasjóð og Tækniþróunarsjóð (TÞS)  verði gerð varanleg frá og með árinu 2024 

þegarframlög til Rannsóknasjóðs hækk um 1.140 m.kr. og Tækniþróunarsjóðs hækka um 1.140 

m.kr. 
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 Verkefni Kafli Aðgerðir og fjárhæðir 

178 Auka verður svigrúm og skilvirkni í ráðningu erlendra sérfræðinga 

og auðvelda íslenskum nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum að ráða 

fólk með sérþekkingu frá löndum utan EES svæðisins. 

Iðnaður og 

nýsköpun 

Unnið er að mótun tillagna í framhaldi af samþykkt ríkisstjórnar 11. október sl. sem snúa að 

starfalista fyrir sérhæfða þekkingu, upplýsinga- og umsóknargátt, eftirsóknarverðum íslenskum 

háskólum og fjarvinnu á Íslandi. Samtarfsaðilar í verkefnunum eru FRN sem ætlar að flytja frumvarp 

um breytingar á 8. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga skv. þingmálaskrá. Margir fleiri 

samstarfsaðilar koma að verkefninu: HRN, FJR, UTN, MRN, DMR, Vinnumálastofnun, 

Útlendingastofnun, Íslandsstofu, Stafrænt Ísland, Hagstofan, SA og sveitarfélög. Umfang vinnu 

þeirra sem koma að málinu er mikið en ekki hefur verið lagt mat á hversu margar vinnustundir 

muni fari í verkefnið. 

181 Haldið verður áfram að styrkja uppbyggingu nýsköpunar á 

landsbyggðinni með Lóu - nýsköpunarstyrkjum. 

Iðnaður og 

nýsköpun 

Fjármögnun Lóu styrkja tryggð næstu árin. Unnið að áframhaldandi stefnumótun  um Lóu styrki og 

útfærslu þeirra. 100 m.kr. á ári er veitt til Lóunnar. 

121A Fjölga þarf fagfólki á öllum skólastigum með áframhaldandi 

hvötum til að sækja kennaranám 

Menntamál 5 ára átaksverkefni stjórnvalda 2019-2024 sem hefur það markmið að efla menntun í landinu með 

hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi. Stuðla á að viðurkenningu á störfum 

kennara, efla faglegt sjálfstæði þeirra og leggja áherslu á skólaþróun á öllum skólastigum. Meðal 

aðgerða eru styrkir til kennaranema,  skipulagt launað starfsnám fyrir nema á lokaári í leik- og 

grunnskólakennaranámi og styrkir fyrir starfandi kennara sem kjósa að sérhæfa sig í starfstengdri 

leiðsögn. 

 
Háskólar geta sótt fjármagn fyrir þessum verkefnum í samstarfssjóð háskóla. 

121B Stuðla þarf að möguleikum fagstéttar í skólastarfi til starfsþróunar. Menntamál Innan HVIN hefur verið unnið að þróun raunfærnimats á háskólastigi. Einnig hefur verið unnið að 

því að koma örnámi (micro-credentials) inn í viðmið  um æðri menntun og prófgráður sem er í 

endurskoðun. Hvorutveggja raunfærnimat og örnám mun auðvelda fagstéttum aðgengi að námi á 

háskólastigi hvort heldur styttra nám til starfsþróunar eða til prófgráðu. Þá verður frá hausti 2023 í 

boði fagháskólanám í leikskólakennarafræðum í samstarfi HÍ, HA og sveitarfélaga sem miðar að því 

að bjóða starfsfólki leikskóla sem ekki hefur stúdentspróf  tækifæri til að hefja nám í 

leikskólakennarafræðum og fá starfsreynslu sína metna sem hluta af því námi. Háskólar geta sótt 

fjármagn fyrir þessum verkefnum í samstarfssjóð háskóla. 

129B Fjármögnun háskóla verður tryggð í samræmi við áætlanir Vísinda- 

og tækniráðs. 

Menntamál Vinna Vísinda og tækniráðs um samanburð á fjármögnun háskóla á Norðurlöndunum er langt á veg 

komin. Á grundvelli hennar verður unnið áfram unnið að endurskoðun á fjármögnunarlíkani háskóla. 

130A Greining á kostum og göllum ólíkra rekstrarforma LHÍ. Menntamál Vinna við nýjan samning við LHÍ er í undirbúningi. 

130B Ráðist verður í uppbyggingu framtíðarhúsnæðis Listaháskóla 

Íslands í Tollhúsinu. 

Menntamál Skrifað hefur verið undir viljayfirlýsingu um samstarf ríkis og borgar um að Listaháskólinn verði undir 

einu þaki í gamla Tollhúsinu. Áætlaður kostnaður við breytingar á húsinu er 10,8 ma.kr. og kaupverð 

hússins er áætlað 2 ma.kr. Húsaleigugreiðslur LHÍ munu standa undir kostnaðinum og eru þær 

áætlaðar 451 m.kr. árlega sem eru nálægt núverandi leigukostnaði auk þess mikla hags sem felst í 

því að færa alla starfsemi í eitt húsnæði. Miðað er við að ríkissjóður fjármagni framkvæmdina en 

muni á móti fái húsnæðið við Laugarnesveg til að standa undir fjárfestingunni. 

131B Skipulag náms tengdu matvælaframleiðslu á háskólastigi verður 

endurskoðað með það að markmiði að styrkja bæði menntun og 

rannsóknir. 

Menntamál Miklir möguleikar eru á að efla landbúnað og matvælaframleiðslu en til þess að svo megi verða þarf 

öflugar rannsóknir, nýsköpun og fræðslu og þar gegna landbúnaðarskólarnir báðir mikilvægu 

hlutverki. Mikilvægt er að efla miðlun þekkingar á milli háskóla og atvinnulífs. Þessi aðgerð er 

nátengd aðgerð 201A hér neðar. 

136A Gert verður átak í netvæðingu náms og aðgengi að stafrænu 

háskólanámi á Íslandi, sem eykur aðgengi að menntun óháð búsetu 

og aðstæðum. 

Menntamál Unnið hefur verið að mótun viðmiða um framlag til að mæta kostnaði fræðsluaðila og 

þekkingarsetra vegna þjónustu við háskólanemendur. Samstarfsverkefni með félags- og 

vinnumarkaðsráðuneyti. Stutt hefur verið við þróun háskólanna á stafrænum innviðum sínum og 

stjórnsýslu. Þess er vænst að fjölmargar áhugaverðar verkefnishugmyndir er styðja við netvæðingu 

náms og bætt aðgengi að stafrænu háskólanámi muni berast nýjum samstarfssjóði háskólastigsins. 

136B Rannsóknarstarf um allt land verður eflt. Menntamál Í undirbúningi eru samningar HVIN við þekkingarsetur (11 talsins með 468 m.kr. árlegri fjárveitingu) 

á landsbyggðinni með auknum áherslum á nýsköpunar- og klasasamstarf. Áhersla er lögð efld tengsl 

þekkingarsetra við háskóla. Þess er vænst að samstarfssjóði háskólastigsins berist áhugaverðar 

verkefnaumsóknir er styðja við háskólastarfsemi (rannsóknir- kennsla) á landsbyggðinni. Þegar eru 

slík verkefni í gangi t.am. eru HR og HA eru í samstarfi um háskólastarfsemi á Austurlandi í samstarfi 

við Austurbrú. Í skoðun er efling á starfsemi Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands (11 talsins 

með um 90 m.kr. árlegri fjárveitingu). 
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Fyrsta spurning fjárlaganefndar 
 

 

Ákveðin þáttur rannsókna er langtíma vöktun ákveðinna þátta sem geta fallið illa að 
úthlutun samkeppnissjóða. Rannsóknir sem bæði eru grunnur að öðrum rannsóknum og/ 
eða hluti af langtíma rannsóknum sem þurfa að standa í nokkur ár eða áratugi. Rannsóknir 
er tengjast lífríki, umhverfi og öðrum þáttum. 

a. Hefur ráðuneytið yfirlit yfir slíkar rannsóknir hjá háskólum? 
b. Hve umfangsmiklar eru þær? 
c. Hvernig hefur fjármagn til þeirra verið skilgreint og hvernig hefur það 

þróast? 
d. Telur ráðuneytið þörf á, í samstarfi við háskólana þörf á að skilgreina þessa 

rannsóknir og auka til þeirra fjárveitingar? 
 

 
 

a) 
Rannsóknir Háskóla Íslands (HÍ) sem snúa að vöktun fara aðalega fram á sviðum jarðvísinda en 
einnig á sviðum raunvísinda. Jarðvísindastofnun HÍ hefur lengi sinnt vöktunarverkefnum sem 
ýmist eru unnin í samvinnu við Veðurstofu Íslands, Almannavarnir, Orkustofnun, Vegagerðina 
eða fyrirtæki í atvinnulífinu. Eðli þessara verkefna eru margslungin og er erfitt að meta umfang 
þeirra með stuttum fyrirvara. Þess má þó geta að Jarðvísindastofnun rekur stærsta net 
jarðskjálftamæla á Reykjanesi og hefur gert lengi. Þetta mælanet er einna þéttast í kringum 
Þorbjörn og hefur skipt gífurlegu máli í tengslum við vöktun og mat á jarðhræringum á svæðinu 
sem hófust í kringum Þorbjörn 2019 og enduðu með tveimur eldgosum. Í tengslum við þessa 
atburði hefur verið dýrmætt að búa yfir sögu jarðskjálfta á svæðinu og niðurstöður 
grunnrannsókna til að geta lagt mat á þróun jarðskjálfta á svæðinu. 

 
Við Öskju rekur Jarðvísindastofnun einnig net af mælum sem fylgjast með landrisi. Haustið 2021 
námu þessir mælar skyndilegt landris í kringum Öskju og var viðbúnaður settur á hærra stig ef 
ske kynni að Askja færi að gjósa. Engin annar aðili er með mæla á svæðinu til að fylgjast með 
landrisi sem þó getur gefið mikilvægar vísbendingar í aðdraganda að eldgosi. Það er því ljóst að 
þó að tilgangur mælanna sé í rannsóknarskyni þá nýtast gögnin einnig í vöktun. Það á einnig við 
um ýmsan mælibúnað sem að staðsettur er á jöklum landsins og er rekinn í samvinnu við 
Jöklarannsóknafélagið. 
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Vísindamenn Jarðvísindastofnunar koma einnig að því að meta og vakta breytingar í landi sem 
gætu haft áhrif á samgöngur. Öflugt samstarf er við Vegagerðina, meðal annars í Almenningum 
þar sem fylgst er með hvort og þá hve hratt land og hlíðar skríða fram. 

 
Fyrir utan Jarðvísindi þá rekur Raunvísindastofnun HÍ segulmælingastöð í Leirvogi og hefur gert 
síðan 1957. Stöðin er eina síritandi segulmælingastöðin í Norður-Atlantshafi á milli Evrópu og 
Norður-Ameríku. Gögn frá stöðinni eru send inn í stóra alþjóðlega gagnagrunna sem eru notaðar 
til að meta breytingar á segulsviði jarðar en slíkt hefur áhrif á m.a. flugasamgöngur og kortagerð. 
Það er mikilvægt í alþjóðlegu samhengi að hafa segulpunkt staðsettan á Íslandi því annars þyrfti 
að áætla segulsvið yfir öllu Norður-Atlantshafi með tilheyrandi ónákvæmni. Þá hafa innlend 
flugfélög  þurft  að  nýta  sér  gögn  frá  segulmælingastöðinni  til  rötunar.  Rannsóknarstofa  HÍ í 
Jarðskjálftaverkfræði stundar grunnrannsóknir en rekur jafnframt mælingarkerfi til að safna 
gögnum sem liggja til grundvallar áhættustýringu á jarðskjálftum og jarðskjálftahönnun. 
Jarðskjálftamiðstöðin sér um þjálfun nemenda á sviðum nátengdum jarðskjálftaverkfræði. Að auki 
veitir EERC upplýsingar fyrir almenning um áhrif jarðskjálfta og öryggis í jarðskjálftum. 

 
Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ) framkvæmir umhverfisvöktun t.d. í samstarfi við 
orkufyrirtæki og Faxaflóahafnir. Þá tekur LbhÍ þátt í langtímavöktun á virkni vistkerfa og þróun 
jarðvegs í Surtsey. Að auki má nefna mælingakerfi sem LbhÍ hefur komið upp í landi Reykja í Ölfusi 
með styrkveitingum frá samkeppnissjóðum Evrópusambandsins. Það er notað til að fylgjast með 
vistkerfum við mismunandi hitastig í jarðvegi sem getur gefið vísbendingar um áhrif hlýnunar 
loftslags. Þá hefur LbhÍ stundað tilraunir í jarðrækt til að prófa og þróa ný yrki og mælingar á 
kolefnisbúskap við mismunandi aðstæður. Sem dæmi um vöktunarverkefi LbhÍ má nefna 
vöktunarverkefni á Geitasandi þar sem fylgst er með framvindu vistkerfa frá auðn til fullburða 
kerfa (hófst 2000), vöktun á gróðurframvindu við Hálslón sem er langtímaverkefni (hófst 2001) 
og uppbygging jarðvegsþekkingar og gerð jarðvegskorta er langtímaverkefni. LbhÍ rekur nokkrar 
langtímatilraunir í skógrækt í samstarfi við Skógræktina þar sem vöktun fer fram á áhrifum 
skógræktar með mismunandi trjátegundum á lífríki og jarðveg, þ.m.t. á kolefnisbindingu. 

 
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er leiðandi stofnun í rannsóknum á 
sjúkdómum og sjúkdómavörnum dýra. Rannsakaðir eru sjúkdómar í flestum spendýrategundum 
Íslands og allmörgum fugla-, fisk- og lindýrategundum.  Á Íslandi eru einstakar aðstæður fyrir 
ýmis rannsóknar-, vöktunar- og skimunarverkefni. Aðstæðurnar hafa skapast vegna 
landfræðilegrar legu landsins og stærðar þess. Einnig skiptir máli að vöktun, eftirlit og skráning 
dýrasjúkdóma er sívaxandi. Fjölmörg langtímavöktunarverkefni eru í gangi á vegum 
Tilraunastöðvarinnar sem tengjast margvíslegum áskorunum t.a.m. í laxeldi, búfjárrækt, 
fuglaflensu, faraldsfræði og sýklalyfjaónæmi, söfnun lífsýna og fleira. Frekari upplýsingar er að 
finna í ítarlegri í ársskýrslu stofnunarinnar 

 
Hér hefur aðalega verið minnst á vöktunarverkefni sem eru í samfelldum rekstri en ekki má 
gleyma vöktunarverkefnum sem koma upp með skömmum fyrirvara t.d. í tengslum við náttúruvá 
því þó svo að hvorki Raunvísindastofnun Háskólans né Jarðvísindastofnun Háskólans hafi ekki 
skilgreind vöktunarhlutverk samkvæmt lögum þá tekur stofnun að sér slík verkefni ef nauðsyn 
ber til. Sem dæmi þá sá Jarðvísindastofnun um vöktun og efnagreiningar á öllu regnvatni á 
Reykjanesi í tengslum við gosið á Reykjanesi 2021. Mikilvægt var að vakta m.a. sýrustig og magn 
flúors sem gæti haft áhrif á búfénað. 

 
Á vegum Stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands er unnið að margvíslegum 
vöktunarverkefnum vítt um land t.d. á ástandi fuglastofna og hopun jökla. 

 
Vísindamenn, eru mjög meðvitaðir um mikilvægi vöktunar og virkir þátttakendur í stórum 
evrópskum samstarfsverkefnum á þessum sviðum t.d. EPOS samstarfinu, ITEX (langtímavöktun á 
gróðurfari), IGLUD (gagngrunnur um ástand og kolefnisforða - 2.000 punktar, mikilvægt fyrir 
loftslagsbókhald), FLUX (flæði gróðurhúsalofttegunda) og margt fleira. Frekari upplýsingar um 
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ofangreind verkefni og fleiri má finna m.a. í ársskýrslum stofnananna sem   skilað er til 
ráðuneytisins. 

 
b) 
Rannsóknir sem tengjast vöktun eru umfangsmiklar, bæði kemur mikill fjöldi starfsfólks að þeim 
og einnig nemendur í framhaldsnámi. Umfang samstarfs er einnig mikið en sú þekking sem fæst 
með vöktun á Íslandi nýtist víða um heim, m.a. til að spá fyrir um og bregðast við náttúruvá annars 
staðar. Sé umfang mælt í fjármagni hleypur það á tugum milljóna árlega, sé áætlað varlega. 

 
c) 
Verkefni sem fela í sér vöktun til lengri tíma eru gjarnan fjármögnuð af hluta með fjárveitingu úr 
ríkissjóð, í gegnum samstarfsaðila eða með styrkjum úr samkeppnissjóðum. Eðli slíkra verkefna 
er þó þannig að erfitt er að fá fjármagn úr samkeppnissjóðum sökum þess að verkefnin ná yfir 
langan tíma, eru oft endurtekning á sömu mælingunni og þá skortir ákveðið nýnæmi til að hljóta 
styrk í samkeppnisumhverfi. Fjármagn til þessara þátta hefur dregist saman frá því sem áður var 
og brýnt að tryggja fjármögnun betur til framtíðar, s.s. varðandi þróun yrkja í kornrækt, 
búfjárrækt, kolefnisbúskap við breytilegar aðstæður, breytingar í gróðurfari, jarðvegi og 
vatnsbúskap svo dæmi séu nefnd. 

 
d) 
Skortur er á fjármagni til að framkvæma langtímatilraunir s.s. varðandi losun og bindingu kolefnis, 
landnotkun, áburðartilraunir, jarðvinnslutilraunir, framþróun og kynbætur í kornrækt, 
ylrækt  og  búfjárrækt.  Brýn  þörf  er  á  að  skilgreina  betur  rannsóknir  á  þessu  sviði  og  auka 
fjárveitingar til þess að tryggja framtíðaruppbyggingu í matvælaframleiðslu og umhverfisvænum 
landbúnaði með sjálfbærri nýtingu auðlinda og að Ísland verði þar í fararbroddi. Þá er brýnt að 
bæta gögn sem varða líffræðilega fjölbreytni, endurheimt vistkerfa, áhrif loftslagsbreytinga og 
mótvægisaðgerða, til að ná megi markmiðum alþjóðlegra samninga í umhverfis- og 
loftslagsmálum. 

 
Tækifæri geta falist í því að skilgreina rannsóknir sem fela í sér vöktun nánar og þá ber að 
hafa í huga samfélagslegt mikilvægi þeirra. Mikilvægt er að slík verkefni hafi tryggan 
rekstrargrundvöll svo gögn og þekking séu aðgengileg þegar á reyni. 
 
Önnur spurning fjárlaganefndar 

 
Óskað er eftir minnisblaði um fjárveitingar í kjölfar þess að Nýsköpunarmiðstöðin var 

lögð niður. 
 

a.   Hvað varð um fjárveitingarnar sem áður runnu til Nýsköpunarmiðstöðvarinnar, 

þ.e. til hvaða verkefna renna þær nú? 
b.   Hafa framlögin haldið sér að raungildi og hvernig er raungildi mælt? 

c. Með hvaða hætti er búið að ráðstafa fyrrgreindum fjárframlögum? 

d.   Á fundinum kom fram að náðst hefði um 300 m.kr. sparnaður sem notaður hafi 

verið til annarra hluta. 
i. Hvernig var lagt mat á fjárhæð sparnaðarins? 

ii. Hvert var sparnaðinum ráðstafað? 
e.   Hvernig hefur ráðuneytið tryggt að ofangreindar breytingar skili tilætluðum 

árangri og hvernig er staðið að árangursmælingum á verkefnum sem áður voru á 
hendi stofnunarinnar? 

 
a) 
Með fréttatilkynningu þann 25. febrúar 2020, kynnti þáverandi nýsköpunarráðherra áform um 
breytingar á stuðningsumhverfi nýsköpunar hér á landi, þ. á. m. um niðurlagningu 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Þar kom fram að verkefnum stofnunarinnar yrði beint í fjóra 
megin farvegi undir nýju rekstrarformi. Fjárveitingar til NMÍ voru 658 m.kr. árið 2021 áður 
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en hún var lögð niður. Í kjölfarið var veitt 350 m.kr. til að sinna verkefnunum 
stofnunarinnar og fjallað er um þau hér fyrir neðan. Við þetta spöruðust um 300 m.kr. 
Þær fóru ekki út úr málefnasviði 7 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar en 
framlög til málaflokksins hafa aukist verulega frá árinu 2020 þegar NMÍ var lögð niður. 
Skipaðir voru starfshópar til að fjalla um 4 veigamikla þætti sem NMÍ hafði haft með höndum og 

hvernig þeim þáttum yrði best fyrir komið eftir breytingarnar. Þeir þættir sem um var að ræða 

voru byggingarannsóknir, nýsköpunargarðar, prófanir og mælingar auk stuðnings    við 

nýsköpunarumhverfið á landsbyggðinni. Eins og fram kemur í texta og töflu hér á eftir er þessum 

meginþáttum nú sinnt af öðrum stofnunum, sjóði og einkahlutafélagi í eigu ríkisins. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) var lögð niður þann 1. júlí 2021 í kjölfar gildistöku laga nr. 

25/2021 um opinberan stuðning við nýsköpun. Þær breytingar sem öðluðust gildi nýju lögunum, 

voru í megindráttum í samræmi við þau áform sem kynnt höfðu verið af ráðherra árinu áður. 

Endurskipulagningu á verkefnum sem höfðu verið undir hatti stofnunarinnar, var að mestu lokið 

fyrir lok árs 2021. Fjölmörg verkefni sem NMÍ sinnti áður voru færð til nýstofnaðs Tækniseturs 

ehf. en önnur verkefni flutt til annarra stofnana á borð við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 

Ríkiskaup, Rannís og Hafrannsóknarstofnun en einnig má nefna háskóla og þekkingarsetur 

víðsvegar um landið. Hér eftir kemur samantekt á helstu breytingum: 
 

Stofnun Tækniseturs ehf. 
 

• Tæknisetur ehf. tók til starfa 1. júlí 2021 og tók yfir hluta starfsemi 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og allan tækjabúnað Efnis-, líf- og orkutækni og 
Rannsóknastofu byggingariðnaðarins (Rb). Öllu starfsfólki á þessum deildum var boðið 
starf á Tæknisetri, þar starfa nú um 20 manns. Félagið er óhagnaðardrifið og að fullu í 
eigu ríkisins. Gerður var samningur til þriggja ára, milli atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis og Tækniseturs ehf. um stuðning við starfsemi félagsins. 

 
• Tæknisetur byggir á grunni þekkingar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á sviði efnistækni, 

lífvísinda, orkutækni og rannsókna í byggingariðnaði og því er ætlað að vera 
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samstarfsaðili fyrir háskóla, sprota, stofnanir, klasa og fyrirtæki á sviði tæknigreina með 
því að veita aðgang að tækniinnviðum og viðeigandi sérfræðiþekkingu er gagnast aðilum 
til rannsókna og vöruþróunar. Starfsemi félagsins er í samræmi við áherslur stjórnvalda 
um aukna samnýtingu innviða til rannsókna og þróunar hér á landi og aukið samstarf 
frumkvöðla og sprotafyrirtækja á sviði hátækni. 

 
Fræðsla og rannsóknir í byggingariðnaði 

 

• Samkomulag var gert við Háskólann í Reykjavík um áframhaldandi stuðning við 
rannsóknir sem áður fóru fram við Rannsóknastofu byggingariðnaðarins hjá NMÍ, svo 
sem rannsóknir á slitþolinni steypu og rannsóknir tengdar raka- og mygluskemmdum. 
Þessar rannsóknir fara að hluta til fram á Tæknisetri. 

• Útgáfa Rb-blaða og annars fræðsluefnis fluttist til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar 
(HMS), þar sem útgáfa blaðanna er þróuð áfram í takti við þarfir hagaðila. 

• Nýr sjóður á sviði mannvirkjarannsókna var settur á fót undir heitinu „Askur“ í samstarfi 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og félagsmálaráðuneytis. Sjóðurinn heyrir undir 
félagsmálaráðuneyti (nú innviðaráðuneyti) og hefur það hlutverk að efla rannsóknir, 
þróun og nýsköpun á sviði mannvirkja, með áherslu á samfélagslegar áskoranir. Sem 
dæmi um slíkar áskoranir má nefna rakaskemmdir í byggingum og hátt kolefnisspor 
mannvirkja. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum var í mars á þessu ári, og auglýst hefur verið 
eftir umsóknum fyrir aðra úthlutun úr sjóðnum. Framlög háskóla-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðuneytis í sjóðinn hafa verið tekin af fjárheimildum Tækniþróunarsjóðs. 

 
 

Verkefni Efnagreiningar 
 

• Starfsemi Efnagreiningar ásamt tækjabúnaði. fluttist til Hafrannsóknastofnunar í lok árs 
2020 Markmið þeirrar sameiningar var að ná fram auknum samlegðaráhrifum í 
þjónustumælingum, meðal annars umhverfismælingum í lofti, á láði og á legi í samræmi 
við alþjóðlegar gæðakröfur. Öllu starfsfólki Efnagreininga bauðst starf hjá 
Hafrannsóknastofnun. 

 

Verkefni frumkvöðla og fyrirtækja 
 

• Fjölmörg verkefni í þágu frumkvöðla og fyrirtækja hafa haldið áfram með breyttri 
tilhögun, m.a. í gegnum aðgerðaáætlun Byggðaáætlunar og með stuðning við 
frumkvöðlastarfsemi víða um landið. Sérstök áhersla var lögð á stuðning við 
nýsköpunar- og frumkvöðlastarf á landsbyggðinni og í  þeim tilgangi voru settir á fót 
nýsköpunarstyrkir fyrir landsbyggðina undir heitinu Lóa. Fyrsta úthlutun fór fram á 
árinu 2021 og önnur úthlutun var í júlí á þessu ári. 

• Framlög til stafrænna smiðja (e. Fab Lab) víðsvegar um landið voru aukin og samningar 
gerðir um rekstur smiðjanna í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneyti og 
fulltrúa viðkomandi svæða. Unnið hefur verið að því að fjölga samningum um stafrænar 
smiðjur í samstarfi við aðila á viðkomandi svæðum. 

• Nýsköpunargátt verður rafræn gagnaveita sem heldur utan um upplýsingar um 
styrkjakerfi og annan opinberan stuðning á sviði nýsköpunar. Unnið er að undirbúningi 
gáttarinnar í samstarfi við aðgerðaáætlun Byggðaáætlunar og hagaðila hjá stofnunum og 
á einkamarkaði. Jafnframt er unnið að stefnumótun um opinberan stuðning og leiðsögn 
til frumkvöðla á fyrstu stigum. 

• Nokkur verkefni í þágu frumkvöðla og fyrirtækja voru flutt til annarra stofnana eða 
sjóða, svo sem Rannís, Menntavísindastofnunar og Ríkiskaupa, nokkur verkefni höfðu 
runnið sitt skeið á enda og nokkrum verkefnum hefur verið hætt. 

 

Heildaryfirlit yfir ráðstöfun fjárveitinga í ársreikningum sem fóru til Nýsköpunarmiðstöðvar 
(NMÍ) 

https://hms.is/frettir/allar-frettir/hms-tekur-vid-utgafu-rb-bladanna-og-opnar-fyrir-adgengi/
https://hms.is/frettir/allar-frettir/hms-tekur-vid-utgafu-rb-bladanna-og-opnar-fyrir-adgengi/
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Ár 2020 2021 2022  2023  

Fjárveiting til NMÍ 658 mkr. 259 mkr  0  0 

Flutt á fjárlagalið 04-528-197, safnlið  350 mkr 350 mkr 350 mkr 

Sparnaður  399 mkr 308 mkr 308 mkr 
 
 

Yfirlit yfir verkefni sem voru sett á fót í tengslum við lokun NMÍ. Hluti af fjárveitingu sem áður fór 
til NMÍ 350.000.000 kr. fór inn sem viðbót á fjárlaglið 04-528-197, safnlið og ráðstöfun þeirra 
fjármuna kemur fram í eftirfarandi töflu. 

 
 
 

 04-528-197 Nýsköpun og atvinnuþróun, ýmis framlög 
 

Fjárheimild til verkefna sem 
komu í kjölfar lokunar NMÍ 

 

 
 

Staða 

 
2021 

 

 
 

Áætlun 2022 

 
Áætlun 

2023 
 

 
 

Landsbyggðaverkefni sjóður - Lóa 

 
Reglugerð í 
gildi 

 
150.000.000 

 

 
 

100.000.000 

 
100.000.000 

Tæknisetur (Nýsköpunargarðar 
ELO) 

Samningur í 
gildi 

60.000.000  
124.000.000 

110.000.000 

Samningur við HR vegna 
byggingarannsókna 

Samningur í 
gildi 

 
11.000.000 

 
26.000.000 

 
13.000.000 

Viljayfirlýsing ANR, MRN, NMÍ og 
HÍ um nýsköpunar- og 
frumkvöðlamennt (2023) 

Samningur í 
gildi 

 
5.500.000 

 

 
 

8.500.000 

 
8.500.000 

 
Samningar um stafrænar smiðjur 

Samningar í 
gildi 

50.000.000  
54.000.000 

58.000.000 

Samningur við HÍ um styrk til 
Snjallræðis - hraðals um 
samfélagslega nýsköpun og 
frumkvöðlastarfsemi 

 

 
 

Samningur í 
gildi 

 
 
 
 

2.500.000 

 
 
 
 

2.500.000 

 
 
 
 

2.500.000 
 

 
 

Þjónustusamningur um stuðning 
við alþjóðlega sókn framúrskarandi 
sprotafyrirtækja TINC (2020) 

 
 
 
 

Samningur í 
gild 

  
 
 
 
 

3.000.000 

 
 
 
 
 

3.000.000 
Áætlaður nýr samningur um 
stafræna smiðju 

Áætlaður 
kostnaður 

  
4.000.000 

0 

 
Framlag til Rannís vegna EEN 

Áætlaður 
kostnaður, 

  
15.000.000 

 
10.000.000 

Nýsköpunargátt þróunarverkefni 
samstarf við Byggðaáætlun 

Áætlaður 
kostnaður 

  
15.000.000 

 
15.000.000 

Framlag til Hafró vegna 
Efnagreiningar 

Samningur í 
gildi 

25.000.000  
25.000.000 

0 

Landsbyggðaverkefni fræðsla og 
þjálfun samstarf við Byggðaáætlun 

Áætlaður 
kostnaður 

  
10.000.000 

 
10.000.000 

Samtals  304.000.000 387.000.000 330.000.000 
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b) 
Framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina (málefnasvið 07) hafa aukist á undanförnum 
árum. Þegar nýsköpunarmiðstöð var lögð niður varð til um 300 m.kr. sparnaður þegar verkefnum 
hennar voru sett í aðra farvegi. 

 
c) 
Árið 2021 lækkaði fjárveiting til NMÍ í 309.900.000 og síðan í 259.000.000 kr. og á sama tíma voru 
350.000.000 kr. varið til hækkunar á fjárlagalið 04-528-197.  Í töflu undir svarlið A kemur ráðstöfun 
þessara fjármuna fram í nýjum verkefnum árin 2021, 2022 ásamt áætlun fyrir árið 
2023. 

 
d) 

i. Hvernig var lagt mat á fjárhæð sparnaðarins? 

Mat á fjárhæð sparnaðarins er mismunur á fjárveitingu til NMÍ fyrir lokun og þeirra fjármuna sem varið 
var til hækkunar á fjárlagalið 04-528-197. Árið 2020 nam fjárveiting til Nýsköpunarmiðstöðvar 
658.100.000 kr.  Árið 2021 er fjárveiting til NMÍ 259.500.000 kr. og á sama  tíma  var  350.000.000  
kr.  varið  til  fjárlagaliðar  04-528-197  safnliðar  nýsköpunar. Sparnaður  á  árinu  2021  er  því  
98.600.000  kr.  Árið  2022  er  engin  fjárveiting  til  NMÍ  en 
350.000.000 kr. fara á fjárlagalið 04-528-197.  Sparnaður 2022 er því 308.100.000 kr. miðað við 
fjárveitingu til NMÍ 2020. 

 
ii. Hvert var sparnaðinum ráðstafað? 

Sparnaðurinn er mismunurinn á fjárveitingu til NMÍ og þeirra fjármuna sem fara á fjárlagalið 04- 
528-197 og er varið til annarra verkefna á vegum ríkisins. Í þessu samhengi þarf að horfa til þess að 
framlög til málefnasviðs 07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar. 

 

e) 
 

Ráðuneytið hefur gert samninga um öll þau verkefni sem sett voru á fót í tengslum við lokun NMÍ og sjá 
má í töflu við svarlið A. Í þessum samningum koma almennt fram áform um árangur , 
framvinduskýrslum er skilað um framvindu verkefna og  greiðslur er háðar því að framvinda sé með 
eðlilegum hætti. 
Auk samninga og eftirfylgni þeirra, á sér stað reglulegt samtal milli ráðuneytis og hlutaðeigandi aðila 
um framvindu, áherslur og næstu skref. 

 

 

Þriðja spurning fjárlaganefndar 

 
Ráðuneytið gerir ráð fyrir að leggja fram beiðni um framlag til netöryggismála við 2. 
umræðu um frumvarpið. 

a.   Hvers vegna er sú fjárbeiðni ekki í fjárlagafrumvarpinu þar sem um 
stefnumótandi aðgerð er að ræða? 

 
a) 
Í framhaldi af netöryggisstefnu sem samþykkt var 2021 og fjarskiptalaga sem samþykkt voru 
2022 hefur verið unnið að reglugerðum sem og aðgerðaráætlun í netöryggismálum. Sú vinna sl. mánuði 
hefur leitt í ljós þörf fyrir aukin fjárframlög á þessu sviði. Jafnframt hefur þrýstingur á fjárframlög til 
fjarskiptamála og netöryggis aukist vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Ísland er aðili að 
Atlantshafsbandalaginu (NATO) án þess þó að hafa yfir að ráða her eða sérstökum öryggisstofnunum. 
Þrátt fyrir samstöðu og stuðning innan NATO þá eru Íslendingar að fullu ábyrgir fyrir eigin öryggi 
fjarskipta og netöryggi innan sinnar lögsögu. Breyttur veruleiki er varðar þessa málaflokka 
endurspeglast nú betur en áður í nýlegri löggjöf stjórnvalda.  Að mati ráðuneytisins er það ekki lengur 
raunhæfur valkostur fyrir íslensk stjórnvöld að leggja ekki alvöru metnað í þessa málaflokka sem varða 
öryggi alls samfélagsins. Af þeim sökum þarf að tryggja að sú eftirlitsstofnun sem ber hvort tveggja 
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ábyggð á framkvæmd laga um fjarskipti og netöryggi hafi nægar fjárheimildir á fjárlögum 2023 og 
eftirleiðis til þess að gera vel í framfylgd laganna. 

 
Ný verkefni eru að verða til á sama tíma en önnur fara ekki frá málaflokknum. Svigrúm HVÍN til að 
fjármagna ný verkefni í fjarskipta- og netöryggismálum með öðru fjármagni er ekkert á 
málefnasviðinu: 

 
• Fyrir  uppskiptingu  ráðuneytanna  í  byrjun  árs  2022  voru  fjarskiptamál  á  forræði 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, nú innviðaráðuneyti (IRN). IRN stjórnar mikils  
meirihluta fjárheimilda  á málefnasviði 11 Samgöngu- og fjarskiptamál. Þar er að finna safnliði 
og fjármagn sem mögulega hefði verið hægt að nýta til að fjármagna ný verkefni. 

 
• HVÍN hefur umsjón með þremur fjárlagaliðum í málaflokki 11.20 Fjarskipti. Á tveimur 

fjárlagaliðanna, Fjarskiptasjóði og Jöfnunarsjóði alþjónustu eru fjárveitingarnar eyrnamerktar 
tilteknum verkefnum og því ekki hægt að hreyfa fjármagn þaðan. Þá stendur Fjarskiptastofa 
með fangið yfirfullt af verkefnum á sama tíma og ný bætast við. Enginn safnliður eða 
varasjóður er á málefnasviðinu sem tilheyrir HVÍN. HVÍN á því enga möguleika að fjármagna 
verkefnin með breyttri forgangsröðun verkefna á málefnasviðinu. 

 
 

Í fjárlagafrumvarpinu er lagt til að 200 m.kr. viðbótar fjármagn til fjarskiptamála og bætast það við 

áður ákveðna aukningu. Nýta á aukið svigrúm til að fjármagna aðgerðaráætlun í netöryggismálum   og   

dreifist   hún   víða,   aðgerðaráætlunin   verður   gerð   opinber   í   byrjun nóvember.  Í frumvarpinu er 

líka áður ákveðin hækkun á framlögum til Fjarskiptastofu sem nemur 146 m.kr. vegna verkefna sem 

verða til á grunni EES-innleiðingar um net- og upplýsingaöryggi. Þrátt fyrir þessar hækkanir þá duga 

þau ekki að til að mæta þeim skyldum sem ný lög og verkefni kalla á. Eftir því sem liðið hefur á árið 
2022 þá hefur fjárþörfin aukist og til marks um það þá hefur stofnun fengið fjármagn úr almennum 

varasjóði á árinu 2022. 

 
Vegna aukinna verkefna Fjarskiptastofu er áætlað að 178 m.kr. vanti upp á til að CERT-ÍS 

(netöryggissveit) verði að mestu samanburðarhæf við systursveitir á Norðurlöndunum innan fárra 
missera. Fjarskiptastofu vantar líka 18 m.kr. til að sinna eftirliti með Traustþjónustu. Þegar tillögur 

vegna fjárlagafrumvarps 2023 fóru frá HVÍN í vor þá var ekki búið að samþykkja ný lög fjarskiptalög 
og því er lögð áhersla á Alþingi veiti 185 m.kr. til Fjarskiptastofu til að fjármagna innleiðingu eftirlits 

með skipulagi net- og upplýsingaöryggis og áhættustýringarumgjörð. Er hér um að ræða eftirlit með 

netöryggi á sviði fjarskipta, t.d. með stjórnkerfum fjarskiptakerfa, öryggi 
5G farnetskerfa, eftirlit með öryggi fastaneta og annarra rekstrarþátta hjá öllum helstu 

fjarskiptafélögum landsins. 

 

 

Fjórða spurning fjárlaganefndar 
 

Er að finna í frumvarpinu fjármuni eða stefnumörkun um sameiningu háskóla? 
a.   Ef svo er, er óskað eftir umfjöllun um það mál. 

 
 

Í fjárlagafrumvarpi ársins 2023 er kynnt áform um að veita allt að 1 ma.kr. á ári í samstarfssjóð háskóla, 

sjá nánari í svari fyrstu viðbótarspurningu fjárlaganefndar um samstarfssjóðinn. Með 
samstarfssjóðnum hefur ráðherra hvatt háskólana til skoða aukið samstarf sín á milli og jafnvel 

sameiningar sem skólarnir hafi frumkvæði að. 
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Fimmta spurning fjárlaganefndar 

 
Óskað eftir því að ráðuneytið skili minnisblaði um aðgerðir og fjárhæðir tengdum 
málefnasviðum ráðherra úr stjórnarsáttmála, sjá eftirfarandi hlekk. 
https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/ 

 

Í hjálögðu skjali er að finna að lýsingu á aðgerðum og fjárhæðum tengdum málefnasviðum HVÍN 

og fjallað er um í stjórnarsáttmála. 

 

 

Fyrsta viðbótarspurning fjárlaganefndar 
 

Óskað er eftir upplýsingum um Samstarfssjóð háskóla. 

a.   Af hvaða fjárlagaliðum er sjóðurinn fjármagnaður og hve mikið fjármagn kemur frá 
hverjum lið? 

b.   Hve mikið af fjármagninu er nýtt í ramma? 

c. Hvernig verður fyrirhuguð aukning á ráðstöfunarfé sjóðsins á næsta ári 
fjármögnuð? 

 
a) 
Samstarfssjóðurinn er fjármagnaður af safnlið háskólastigsins Styrkir á sviði háskóla- og 
vísindastarfsemi nánar tiltekið á viðfangi sem ber sama nafn og hefur fjárlaganúmerið 17-298- 
110. Í fjárlagafrumvarpinu 2023 er áætlað að 1 ma.kr. fari í samstarfssjóðinn af viðfanginu. 

 
b) 
Fjármagnið er innan ramma fjárheimilda málefnasviðs 21 Háskólastig , málaflokks 21.10 Háskólar og 
rannsóknastarfsemi og innan ramma fjárheimilda sem eru á viðfanginu Styrkir á sviði háskóla- 
og vísindastarfsemi. Þar hafa verið veittir margskonar styrkir á sviði háskóla af viðfanginu Styrkir 
á sviði háskóla- og vísindastarfsemi. Nú á að nýta fjármagn sem er ekki búið að skuldbinda með 
samningum eða á annan hátt til að ýta undir samstarf háskóla á gagnsæjan hátt. Skilgreindar verða 
áherslur í samstarfi af ráðuneytinu og skólar skila inn mögulegum samstarfsverkefnum og í kjölfarið 
verða valin þau verkefnin. 

 
c) 
Áætlað er að úthluta allt að 1 ma.kr. árið 2022 og allt að 1 ma.kr. árið 2023 úr samstarfssjóðnum. Vakin 
er athygli á því að fjárheimildir á viðfanginu Styrkir á sviði háskóla og vísindastarfsemi eru árið 2022 
eru 2,2 ma.kr. í fjárlögum ársins og við þá fjárhæð bætist 0,8 m.kr. sem voru ónýttar árið 2021 og færast 
á milli ára. Í fjárlagafrumvarpinu 2023 er áætlað að fjárheimildir á viðfanginu verði 2,3 ma.kr 
 
 
Önnur viðbótarspurning fjárlaganefndar 

 
Hver er aðkoma ráðuneytisins að svokölluðu Tæknisetri? 

a.   Óskað er eftir stuttu minnisblaði um setrið. 

b.   Hefur ráðuneytið aðkomu að fjármögnun þess? 

c. Ef svo er, óskað er eftir stuttri lýsingu á henni. 
 
 

Ráðuneytið styður við rekstur Tækniseturs ehf. og hlutverk þess sem þjónustuaðila og 

frumkvöðlaseturs á sviði hátækni. 
 

a) 
Tæknisetur ehf. tók til starfa 1. júlí 2021 og tók yfir hluta starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og 

allan tækjabúnað Efnis-, líf- og orkutækni og Rannsóknastofu byggingariðnaðarins (Rb). Öllu starfsfólki 

http://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/
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á þessum deildum var boðið starf hjá Tæknisetri, þar starfa nú um 20 manns. Félagið er að fullu í eigu 

ríkisins. Undir lok árs 2021 var gerður samningur til þriggja ára, milli atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis og Tækniseturs ehf. um stuðning við starfsemi félagsins. 
 

Tæknisetur byggir á grunni þekkingar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á sviði efnistækni, lífvísinda, 

orkutækni og rannsókna í byggingariðnaði og því er ætlað að vera samstarfsaðili fyrir háskóla, sprota, 

stofnanir, klasa og fyrirtæki á sviði tæknigreina með því að veita aðgang að tækniinnviðum og 

viðeigandi sérfræðiþekkingu er gagnast aðilum til rannsókna og vöruþróunar. Starfsemi félagsins er í 

samræmi við áherslur stjórnvalda um aukna samnýtingu innviða til rannsókna og þróunar hér á landi 

og aukið samstarf frumkvöðla og sprotafyrirtækja á sviði hátækni.. 
 

Í dag eru hátt í tuttugu tæknifyrirtæki með aðstöðu á Tæknisetri. Þessi fyrirtæki starfa á breiðu sviði 
en eiga það flest sammerkt að vera í tækniþróun og hafa hag að því að nýta þá aðstöðu sem í boði er á 

Tæknisetri.  Horft er til þess að þessi fjöldi tæknifyrirtækja geti vaxið enn frekar og Tæknisetur geti 

komið að bættu aðgengi og/eða rekstri rannsóknarinnviða víðar. 
 

Stjórn Tækniseturs skipa: Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, fjárfestingastjóri hjá Brunni Ventures og 

frumkvöðull, stjórnarformaður, Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði- og 

náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands, Ágúst Valfells, forseti verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík, 

Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands og Þór Sigfússon, 

stjórnarformaður Sjávarklasans. 
 

b) 

Ráðuneytið fjármagnar setrið í gegnum þjónustusamning til þriggja ára. Lagt er upp með að hluti af 

fjármögnun Tæknisetur komi frá ráðuneytinu og það fjármagni sig líka í með tekjum af 

rannsóknum, leigu á aðstöðu og tækjum og með innlendum og erlendum styrkjum. 
 

c) 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Tæknisetur gerðu með sér þjónustusamning um rekstur 

frumkvöðlasetursins Tæknisetur ehf. til þriggja ára. Samningurinn gildir til ársloka 2023 og er 

heildarfjárhæð samningsins 294 m. kr. á samningstímanum. Ráðuneytið hefur eftirlit með 

framkvæmd samningsins og berast því m.a. ársreikningar og framvinduskýrslur frá Tæknisetri á 

samningstímanum. 

 
 

 

Innviðaráðuneytið 
 

M i n n i s b l a ð 
 

Viðtakandi: Fjárlaganefnd 

Sendandi: Innviðaráðuneytið 

Dagsetning: 19.10.2022 

Málsnúmer: IRN22100082 

Bréfalykill: 0.13.1 

 
Efni: Verkefni ríkisstjórnarsáttmála 

 
Minnisblað þetta er tekið saman að beiðni fjárlaganefndar Alþingis 

 

Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs fjallar 

um sameiginleg áherslumál og í honum birtast verkefni sem vinna á að á kjörtímabilinu. 

Fjárlaganefnd hefur óskað eftir að ráðuneytið skili minnisblaði um aðgerðir og fjárhæðir tengdum 

málefnasviðum ráðherra úr stjórnarsáttmála. 
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Alls er að finna 33 aðgerðir á ábyrgð innviðaráðherra í stjórnarsáttmálanum fjölmargar aðrar eru 

unnar í samvinnu við önnur ráðuneyti. Aðgerðirnar skiptast niður á fjögur málefnasvið, málefnasvið 6 

Gunnskrár, 8 sveitarfélög og byggðamál, 11 Samgöngur og 31 Húsnæðis- og skipulagsmál. Í töflunni 

hér að neðan er að finna aðgerðir á hverju málefnasviði og framvindu frá því að ný ríkisstjórn hóf 

störf. Ennfremur koma fram fjárhæðir ef hafa verið sérstaklega tilteknar í verkefnið á yfirstandandi 

ári eða settar fram vegna 2023. 
 

 
 

Málefnasvið 6, Hagskýrslugerð og grunnskrár 
 

Aðgerð Framvinda Staða Fjármunir 

Áfram verður unnið að 

endurskoðun á 

verkefnum Þjóðskrár 

og samlegð þeirra við 

verkefni annarra 

stofnana. 

Fasteignaskrá var færð til Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnunar 2022. 

Vel á 

veg 

komið 

 

 

 

Málefnasvið 8, Sveitarfélög og byggðamál 
 

Aðgerð Framvinda Staða  

Unnið að eflingu 

sóknaráætlana 

landshlutanna. 

Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál 

vinnur markvisst að því, í samstarfi við 

sveitarfélögin, að efla sóknaráætlanir 

landshluta. Í byrjun árs var útbúið 

kynningarefni um sóknaráætlanir, bæði á 

íslensku og ensku. 

Hafið Fjárlög 2022 – 

569 m.kr 
 

 
 

Fjárlaga-frumv 

arp 2023 – 449 

m.kr. 

Tímabundið 

fjármagn fellur 

niður. 

Stutt verður við Með nýrri byggðaáætlun hefur verið hafist Hafið Byggðaáætlun 
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starfsaðstöðu og 

klasasamstarf hins 

opinbera og einkaaðila 

á landsbyggðinni. 

handa við framkvæmd á aðgerð B.7 um 

óstaðbundin störf. Ýmis grunnvinna hefur 

verið unnin sem hjálpar til við 

framkvæmdina. Til að þróa áfram 

hugmyndafræðina um óstaðbundin störf var 

gerður samningur um tveggja ára 

tilraunaverkefni um starfsaðstöðu á 

Selfossi. 
 

 
 

Byggðastofnun hefur einnig opnað fyrir 

lánveitingar til að styðja við uppbyggingu 

húsnæðis fyrir klasasamstarf. 

 2022 - 65 m.kr. 
 
 
 
 

Byggðaáætlun 

2023- 55 m.kr. 

Mótuð verður stefna 

þar sem svæðisbundið 

hlutverk Akureyrar 

sem stærsta 

þéttbýliskjarnans á 

landsbyggðinni er 

skilgreint og stuðlar að 

uppbyggingu sem geti 

boðið upp á 

fjölbreytileika í 

þjónustu, menningu og 

atvinnutækifærum. 

Með nýrri byggðaáætlun hefur verið hafist 

handa við framkvæmd aðgerð C.4 

Borgarstefna sem hefur það að markmiði að 

efla samkeppnishæfni Reykjavíkur og 

Akureyrar og styrkja hlutverk þeirra í 

byggðaþróun landsins. Þegar hefur verið 

unnin skýrsla um svæðisbundið hlutverk 

Akureyrar sem stuðst verður við. Skipuð 

hefur verið verkefnastjórn sem ætlað er að 

skilgreina hlutverk Reykjavíkurborgar sem 

höfuðborgar og hlutverk og uppbyggingu 

Akureyrar sem svæðisborgar með hliðsjón 

af markmiðum verkefnisins. 

Hafið Byggðaáætlun 

2022 – 4 m.kr 

Beita þarf hagrænum 

hvötum í byggðaþróun, 

m.a. í gegnum 

Menntasjóð 

námsmanna. 

Í byggðaáætlun er m.a. lögð áhersla á að 

nýta ívilnanaheimildir laga um Menntasjóð 

námsmanna til endurgreiðslu námslána 

vegna tiltekinna námsgreina og svæða. 

Byggðastofnun hefur þegar hafist handa við 

að undirbúa greiningavinnu sem er 

mikilvægur undanfari en samkvæmt 28. gr. 

laga um Menntasjóð námsmanna skal 

Byggðastofnun í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga gera skýrslu um 

mikilvægi þess að beita slíkri ívilnun. 

Aðgerð A.6 Aðgengi að sérfræðiþjónustu á 

heilbrigðissviði í byggðaáætlun snýr að því 

að fjölga heilbrigðismenntuðu starfsfólki á 

landsbyggðinni. 

Hafið Byggðaáætlun 

2022 –1 m.kr 
 

 
 

Byggðaáætlun 

2023 – 1 m.kr. 

Stutt verður við 

þekkingarmiðstöðvar, 

rannsóknarsetur á 

landsbyggðinni, 

náttúrustofur og 

fjarheilbrigðisþjónustu 

í smærri byggðalögum. 

Jöfnun aðgengis að þjónustu, þ.á.m. 

heilbrigðisþjónustu er á meðal lykiláherslna 

í byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036. 

Aðgerð A.5 Fjarheilbrigðisþjónusta snýr að 

þessu þar sem veittir eru styrkir af ýmsum 

toga sem eru á ábyrgð heilbrigðisráðuneytis. 

Hafið Byggðaáætlun 

2022 – 20 m.kr 
 

 
 

Byggðaáætlun 

2023 – 20 

m.kr. 

Ríkisstjórnin leggur 

áherslu á að stuðla að 

uppbyggingu öflugra 

Fimm sameiningar tóku gildi á fyrri hluta 

ársins. Þar með hefur sveitarfélögum 

Hafið Fjárhagslegir 

hvatar: 
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og sjálfbærra 

sveitarfélaga þar sem 

samfélagslegir og 

fjárhagslegir hvatar eru 

til sameiningar. 

fækkað úr 69 í 64. 
 

Unninn hefur verið rafrænn rammi fyrir 

sveitarfélög með undir 250 íbúa. Ramminn 

lítur að því að útskýra hvernig minni 

sveitarfélög ná að uppfylla skyldur sínar 

skv. sveitarstjórnarlögum. Sveitarfélögin 

hafa fengið rammann sendan og er ætlað að 

skila ráðuneytinu áliti byggðu á honum fyrir 

1.5.2023. 

  

Greitt úr 

ríkissjóði 2022 

- 285 m.kr. 
 

Greitt úr 

jöfnunarsjóði 

2022 – 1 

ma.kr. 
 

 
 

Áætlaðar 

greiðslur úr 

jöfnunarsjóði 

2023 – 950 

m.kr. 

Unnið verður í 

samræmi við 

samþykkta 

þingsályktun um 

stefnumótandi áætlun í 

málefnum sveitarfélaga 

til ársins 2033 og 

aðgerðaráætlun um 

innleiðingu hennar 

uppfærð til næsta fimm 

ára tímabils. 

Hafist hefur verið handa við uppfærslu á 

stefnu og aðgerðaráætlun. Drög að grænbók 

eru í mótun og verða kynnt í samráðsgátt 

stjórnvalda. Yfir standa samráðsfundir um 

stefnumótunina í öllum landshlutum með 

sveitarstjórnarfólki og almenningi. Þar er 

leitast við að leiða fram áherslur og 

sjónarmið heimamanna um efnisatriði 

stefnunnar. 

Vel á 

veg 

komið 

 

Þá munu stjórnvöld 

styðja við stafræna 

þróun 

sveitarstjórnarstigsins. 

Formlegu samstarfi milli Sambands 

íslenskar sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar, 

fjármála- og efnahagsráðuneytis og 

Starfræns Íslands um upplýsingamiðlun og 

samvinnu um veitingu þjónustuferla í 

gegnum island.is var ýtt úr vör í byrjun árs 

222. 

Hafið  

Mótuð verður 

aðgerðaáætlun um 

verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga, m.a. með 

það að markmiði að 

fækka „gráum 

svæðum“ í samstarfi 

ríkis og sveitarfélaga 

til að tryggja 

skilvirkari og betri 

þjónustu. 

Í undirbúningi er skipun stýrihóps þriggja 

ráðuneyta sem mun vinna að mótun 

áætlunar til að brúa svokölluð grá svæði í 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga. 

Hafið  

Lagaleg staða 

landshlutasamtaka 

sveitarfélaga verður 

skýrð gagnvart þeim 

verkefnum sem þau 

sinna og landshlutarnir 

efldir, meðal annars í 

Aðgerðin er í undirbúningi. Hafið  
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gegnum sóknaráætlanir 

landshluta. 
 

 
 

Málefnasvið 11, Samgöngur 
 

Aðgerð Framvinda Staða Fjármunir 

Unnið verður að 

áframhaldandi 

uppbyggingu og 

fjármögnun 

hágæðaalmenningssam 

gangna og annarra 

samgöngumannvirkja á 

grundvelli 

samgöngusáttmála 

höfuðborgarsvæðisins. 

Undirbúningur er hafinn að fyrsta áfanga 

borgarlínu. Í undirbúningi eru framkvæmdir 

við m.a. Arnarnesveg, mislæg gatnamót 

Bústaðarvegar og Reykjanesbrautar og 

stokka við Miklubraut og Sæbraut. Þá hafa 

verið framkvæmdir við göngu- og 

hjólastíga. Ráðherra opnaði í Mosfellsbæ í 

ágúst 2022 fyrsta hjólastíginn í þessu 

verkefni. 

Hafið Til Betri 

samgagna 

Fjárlög 2022 

– 2.186 m.kr 
 

 
 

Til Betri 

samgagna 

Frumvarp 

2023 – 2.680 

m.kr. 

Unnið verður að því í 

samstarfi ríkis og 

sveitarfélaga að efla 

almenningssamgöngur 

á landsbyggðinni. 

Vinna að endurskoðun gjaldskrár strætó á 

landsbyggðinni stendur yfir. 
 

Greiningar og prófanir á úrræðum til 

eflingar almenningssamgangna á 

landsbyggðinni hafa verið unnar á 

grundvelli byggðaáætlunar. 

 Byggðaáætlu 

n 2022 - 25 

m.kr. 
 

 
 

Byggðaáætlu 

n 2023 – 25 

m.kr. 

Undirbúningi 

Sundabrautar verður 

framhaldið með það að 

markmiði að hún opni 

fyrir umferð eigi síðar 

en árið 2031. 

Verkefnisstjórn hefur hafið störf og samtal 

er hafið við hagaðila. Verið er að ráða 

verkefnastjóra. 

Hafið  

Stuðlað verður að 

almenningssamgöngum 

með endurnýjanlegum 

orkugjöfum milli 

höfuðborgarsvæðisins 

og 

Keflavíkurflugvallar í 

samvinnu við 

sveitarfélögin. 

Starfshópur hefur skilað tillögum að 

orkuskiptum í almenningssamgöngum milli 

Keflavíkurflugvallar og 

höfuðborgarsvæðisins. Nánari skref verða 

mótuð í samvinnu við Vegagerðina, Isavia 

og sveitarfélögin. 

Hafið  

Áfram verður stutt við 

orkuskipti í 

samgöngum um allt 

land, þ.m.t. í 

þungaflutningum, 

ferjum og höfnum, og 

net hleðslustöðva þétt 

til stuðnings 

orkuskiptum í 

dreifðum byggðum og 

Grænbókarvinna er í undirbúningi. Hafið  
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ferðaþjónustu.    

Ráðist verður í 

skilgreindar 

þjóðhagslega arðsamar 

flýtiframkvæmdir í 

samgöngum á 

grundvelli fjölbreyttari 

fjármögnunar og 

samstarfs við 

einkaaðila. 

Hafin er vinna við gerð brúar yfir 

Hornarfjarðarfljót. 
 

Undirbúningur að útboðsferli vegna 

framkvæmda við Ölfusárbrú er hafinn. 
 

Unnið hefur verið að viðskiptaáætlun fyrir 

heilsársveg um Öxi. 
 

Verkefnisstjórn um Sundabraut hefur hafið 

störf. 

Hafið Samgöngu-á 

ætlun 2022 – 

700 m.kr. 
 

 
 

Samgöngu-á 

ætlun 2023 – 

700 m.kr. 

Mótuð verður áætlun 

um uppbyggingu og 

fjármögnun jarðganga 

og horft til reynslu 

nágrannaþjóða. 

Stofnað verður 

opinbert félag um 

jarðgangagerð. 

Hafin er vinna við að móta heildstæða 

nálgun á fjármögnun  stærri 

samgöngumannvirkja í samstarfi við 

fjármála- og efnahagsráðuneytið. 

Hafið  

Markvisst verður unnið 

að lagningu bundins 

slitlags á tengivegi til 

að styðja við atvinnu- 

og byggðaþróun og 

auðvelda skólaakstur á 

svæðum sem nú búa 

við malarvegi. 

Fjármagn hefur verið tryggt til að halda 

áfram átaki við uppbyggingu tengivega. 
 

Forgangsraðað er í þágu öryggis meðal 

annars m.t.t. umferðaþunga. Virkt samráð er 

við sveitarfélögin. 

Vel á 

veg 

komið 

Fjárlög 2022 

- 1,5 ma.kr. 
 

 
 

Fjárlaga-frum 

varp 2023 - 

1,5 ma.kr. 

Loftbrú verður áfram 

mikilvægur þáttur 

almenningssamgangna. 

Loftbrú áfram nýtt til að jafna tækifæri 

landsmanna til að nálgast þjónustu. 

Vel á 

veg 

komið 

2023 – 550 

m.kr. 

Tryggður verður 

samrekstur 

millilandaflugvalla um 

land allt í einu kerfi. 

Unnin hefur verið greining á þjónustu- og 

rekstrarþörf flugvalla. Unnið er að gerð 

frumvarps um rekstur flugvalla og 

flugleiðsöguþjónustu. 

Hafið  

Stigin verða skref til að 

hefja sjálfbæra 

lífolíuframleiðslu til að 

flýta orkuskiptum í 

fiskiskipum og unnið 

að því að greiða götu 

verkefna á því sviði. 

Stutt verður við 

möguleg 

þróunarverkefni í 

orkuskiptum í 

innanlandsflugi. 

Skipan starfshóps í undirbúningi. Hafið  

 

 

Málefnasvið 31, Húsnæðis- og skipulagsmál 
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Aðgerð Framvinda Staða Fjármunir 

Mæta þarf sérstaklega 

þeim sem hafa háan 

húsnæðiskostnað með 

auknum stuðningi og 

auka framboð af ódýru 

leiguhúsnæði fyrir 

aldraða í samstarfi við 

sveitarfélögin og 

samtök aldraðra, m.a. í 

almenna íbúðakerfinu. 

Starfshópur um umbætur og aðgerðir á 

húsnæðismarkaði skilaði tillögum í maí 

2022. Þar er m.a. lagt til að fram fari 

heildarendurskoðun á opinberum 

húsnæðisstuðningi og uppbygging í 

almenna íbúðakerfinu verði stóraukin. Gert 

er ráð fyrir að starfshópur um endurskoðun 

húsnæðisstuðnings skili tillögum sínum eigi 

síðar en 30. október 2022. Hafin er vinna 

við stefnumótun í húsnæðismálum og nú 

eru í mótun drög að grænbók. 

Húsnæðisbætur hækkuðu 1. júní 2022. 

Rammasamningur  á milli ríkis og 

sveitarfélaga undirritaður um mitt ár 2022. 

Hafið Húsnæðisbæt 

ur í fjárlögum 

2022 6.953 

m.kr. í 

frumvarpi 

2023 8.453 

m.kr. 

Húsnæðismál og 

skipulagsmál verða 

færð í nýtt 

innviðaráðuneyti til að 

tryggja betri 

samhæfingu með 

sveitarfélögum og 

aukinn stöðugleika á 

húsnæðismarkaði. 

Áætlanir í 

samgöngumálum, 

húsnæðismálum og 

skipulagsmálum verða 

samþættar og lagðar 

fram samhliða og 

þannig tryggt að 

samgöngur séu í þágu 

byggðar og loftslags til 

að uppfylla íbúðaþörf 

og skapa sjálfbær 

hverfi og sjálfbærar 

byggðir. 

Hafist hefur verið handa við uppfærslu á 

stefnum og aðgerðaráætlunum. 

Verkefnaáætlanir liggja fyrir og unnið er að 

gerð grænbóka í húsnæðis- og 

skipulagsmálum og hvítbókar í samgöngum. 

Einnig er unnið að frumvarpi um 

samhæfingu áætlana í málaflokkum 

ráðuneytisins. 

Hafið  

Ráðist verður í sérstakt 

átak til uppbyggingar á 

leiguhúsnæði fyrir 

fatlað fólk og eldra 

fólk innan almenna 

íbúðakerfisins. 

Fram hefur komið tillaga frá starfshópi um 

umbætur og aðgerðir á húsnæðismarkaði frá 

maí 2022 sem fjallar um að ríki og 

sveitarfélög sameinist um uppbyggingu 

hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði, 

þ.m.t. leiguíbúðir fyrir fatlað fólk og eldra 

fólk. Verið er að semja við sveitarfélögin 

um íbúðauppbyggingu á grundvelli 

rammasamnings milli ríkis og sveitarfélaga 

um aukið framboð íbúða 2023-2032. 

Rammasamningurinn var undirritaður í júlí 

2022. 

Hafið  

Húsnæðisöryggi og 

réttarstaða leigjenda 

Frumvarp um skráningarskyldu 

leigusamninga var lagt fram á haustþingi 

Vel á 

veg 
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verður bætt, m.a. með 

traustri lagaumgjörð, 

samræmdri 

umsóknargátt um 

húsnæðisbætur og 

aðgengilegri 

upplýsingagjöf. 

2022 en því er einkum ætlað að bæta 

rauntímaupplýsingar um leigumarkaðinn. 

Starfshópur um umbætur á húsleigumarkaði 

er að störfum og hefur það að markmiði að 

bæta réttarstöðu og húsnæðisöryggi 

leigjenda. Hópurinn mun skila lokaskýrslu 

til ráðherra þegar fyrstu 

rauntímaupplýsingar um leigumarkaðinn 

liggja fyrir. 

komið  

Horft verður til 

áframhaldandi 

uppbyggingar í 

almenna íbúðakerfinu 

og framhalds 

hlutdeildarlána. 

Í tillögum starfshóps um umbætur og 

aðgerðir á húsnæðismarkaði frá maí 2022 er 

gert ráð fyrir að ríki og sveitarfélög 

sameinist um að tryggja uppbyggingu íbúða 

í takt við þörf. Af nýjum íbúðum verði horft 

til þess að 35% hagkvæmar íbúðir á 

viðráðanlegu verði, þ.m.t. leiguíbúðir innan 

almenna íbúðakerfisins, 

hlutdeildarlánaíbúðir og horft til þess að 

útfæra nýjar félagslegar eignaíbúðir. Unnið 

að frumvarpi um breytingar á 

skipulagslögum sem tryggir sveitarfélögum 

heimildir til að gera kröfu um að allt að 

25% af byggingarmagni nýrra 

deiliskipulaga skuli vera fyrir hagkvæmar 

íbúðir, félagslegar íbúðir eða aðrar 

leiguíbúðir, hvort sem eigandi lands er 

sveitarfélag, ríki eða einkaaðili. 

Hafið Fjárlög 2022 

– 3,736 

ma.kr. í 

stofnframlög 
 

 
 

Frumvarp 

2023 1.736 

m.kr. 

Endurskoðað 

við 2. 

umræðu 

fjárlaga. 
 

 
 

Heimild fyrir 

hlutdeildarlán 

í 5gr. fjárlaga 

Stuðla þarf að 

nægilegu framboði 

byggingarhæfra lóða til 

lengri tíma í samvinnu 

við sveitarfélög. 

Tryggt verður að fyrir 

liggi greinargóðar 

rauntímaupplýsingar 

um húsnæðismarkað, 

framboð íbúða, og 

stöðu í skipulags- og 

byggingamálum á öllu 

landinu. 

Fasteignaskrá var flutt frá Þjóðskrá Íslands 

til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í júní 

2022. Markmiðið var að tryggja að 

áreiðanlegar rauntímaupplýsingar um 

mannvirkjagerð og stöðuna á 

húsnæðismarkaði með rekstri nútímalegra 

gagnagrunna. Áframhaldandi þróun 

stafrænna húsnæðisáætlana sveitarfélaga og 

húsnæðisgrunns er einnig í vinnslu. 

Vel á 

veg 

komið 

 

Stuðlað verður að 

vistvænni 

mannvirkjagerð á 

Íslandi og samdrætti í 

losun frá 

byggingariðnaði. 

Á vegum verkefnisins Byggjum grænni 

framtíð var útgefinn í febrúar 2022 fyrsti 

hluti að vegvísi um vistvænni 

mannvirkjagerð 2030 sem fjallar um mat á 

kolefnislosun frá íslenskum 

byggingariðnaði, en það er í fyrsta skipti 

sem slíkt mat er gert á íslenskum 

byggingum.  Gefinn hefur verið út II. hluti 

vegvísisins þar sem sett eru fram markmið 

og aðgerðaráætlun og 30% aðgerða hafa 

komið til framkvæmda. 

Vel á 

veg 

komið 

Fjárlög 2022 

– 100 m.kr. 
 

 
 

Fjárlaga-frum 

varp 2023 – 

100 m.kr. 
 

 
 

Tvö 

ráðuneyti 

skipta með 
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 Fyrsta úthlutun úr Aski 

mannvirkjarannsóknarsjóði fór fram í mars 

2022 þar sem m.a. er horft til aðgerða til 

lækkunar kolefnisspors. Búið er að auglýsa 

í annað sinn eftir umsóknum úr sjóðnum og 

ráðgert að úthluta á grundvelli þeirra 2023. 

  

sér 

upphæðinni 

til helminga 

hvort ár, IRN 

og HVIN. 

Unnið verður að því að 

endurskoða regluverk, 

innleiða stafræna 

stjórnsýslu í auknum 

mæli og einfalda 

umgjörð um 

byggingariðnað í því 

skyni að lækka 

byggingarkostnað án 

þess að það sé á 

kostnað gæða og 

algildrar hönnunar. 

Fasteignaskrá var flutt frá Þjóðskrá Íslands 

til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í júní 

2022 sem tryggir grundvöll áframhaldandi 

þróunar mannvirkjaskrár og stafrænnar 

stjórnsýslu í byggingarmálum. Starfshópur 

um umbætur og aðgerðir á húsnæðismarkað 

sem skilaði niðurstöðum sínum í maí 2022 

leggur til aðgerðir til að einfalda regluverk 

skipulags- og byggingarmála í takt við 

niðurstöður samkeppnismats OECD. 

Hafið  

Eignarhald á landi þarf 

að vera gagnsætt og 

áhersla er lögð á hraða 

uppbyggingu 

Landeignaskrár, í 

samvinnu við 

sveitarfélög og 

landeigendur. 

Verkefnið fluttist yfir til Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnunar frá Þjóðskrá Íslands í 

júní 2022. Vinna við verkefnið er hafin með 

mótun framtíðarsýnar um skráningu og 

afmörkun landeigna auk kerfislegrar 

hönnunar og uppbyggingar Landeignaskrár. 

Hafið Fjárlög 2022 

– 83 m.kr. 
 

 
 

Fjárlaga-frum 

varp 2023 – 

83 m.kr. 

Áhersla verður lögð á 

vinnu við skipulag haf- 

og strandsvæða. 

Svæðisráð fyrir Austfirði og Vestfirði 

auglýstu tillögur í júní 2022. 

Auglýsingaferlið er því lokið og unnið er að 

lokatillögum til ráðherra. Unnið að gerð 

skipulags í Eyjafirði og fyrir Skjálfanda 

2023 

Vel á 

veg 

komið 

Frumvarp 

2023 15 m.kr. 

Horft verður til 

lagabreytinga til að 

tryggja skilvirkari 

málsmeðferð 

innviðaframkvæmda á 

borð við flutningskerfi 

raforku, m.a. á 

grundvelli 

fyrirliggjandi vinnu þar 

um. 

Frumvarpið er í þinglegri meðferð. Vel á 

veg 

komið 

 

 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Forsætisráðuneytið, svar 6. október 
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1. Verkefnastjórn aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum hefur það hlutverk að móta tillögur að aðgerðum til að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, hafa umsjón með að þeim sé hrundið í framkvæmd og að tryggja 
eftirfylgni. a. Hver er sýn hennar á árangur af þeirri áherslu að verja rúmlega 9 milljörðum kr. til 
niðurgreiðslu rafbíla á meðan ríkið ver um 1 milljarði króna á ári til niðurgreiðslu almenningssamgangna á 
höfuðborgarsvæðinu? b. Hvernig er ávinningur hvorrar aðgerðar reiknaður út og hve miklum ávinningi skilar 
hann í hvoru tilfelli fyrir sig við að draga úr losuninni? c. Ef svo er, hvernig birtist það markmið ráðuneytisins 
og hvaða árangri hefur það skilað út frá settum árangursmælikvörðum? d. Hverjar eru tillögur 
verkefnastjórnarinnar í þessu sambandi? e. Hvort hefur verkefnastjórnin eða ráðuneytið það hlutverk að 
velja á milli verkefna út frá heildarmyndinni og árangursríkum umskiptum í orkumálum og loftslagsmálum?  
 
2. Óskað er eftir yfirliti frá verkefnastjórninni um hvernig fjármagn til loftslagsmála skiptist þar á milli og 
síðan innan allra ráðuneyta. a. Vísað er til 1 milljarðs í þessu sambandi sem ætlunin er að dreifist milli allra 
ráðuneyta. Óskað er eftir yfirlit yfir heildarupphæð til loftslagsmála á þessu ári og á líftíma fjármálaáætlunar 
sem skiptist á málefnasvið, málaflokka og áherslur á nýtingu þess innan hvers málaflokks.  
 
3. Óskað eftir því að ráðuneytið skili minnisblaði um aðgerðir og fjárhæðir tengdum málefnasviðum 
ráðherra úr stjórnarsáttmála, sjá eftirfarandi hlekk.  
 
https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/  Minnt er á að í 1. 
mgr. 24. gr. starfsreglna fastanefnda Alþingis kemur fram um frest til að svara: „Stjórnvald skal verða við 
beiðni nefndarinnar eins skjótt og unnt er og eigi síðar en sjö dögum frá móttöku beiðninnar, sbr. 51. gr. 
þingskapa.“ 
 
 
 
 

 

Innviðaráðuneytið 
 

M i n n i s b l a ð 
 

Viðtakandi: Fjárlaganefnd 

Sendandi: Innviðaráðuneytið 

Dagsetning: 19.10.2022 

Málsnúmer: IRN22100082 

Bréfalykill: 0.13.1 

 
Efni: Verkefni ríkisstjórnarsáttmála 

 
Minnisblað þetta er tekið saman að beiðni fjárlaganefndar Alþingis 

 

Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs fjallar 

um sameiginleg áherslumál og í honum birtast verkefni sem vinna á að á kjörtímabilinu. 

Fjárlaganefnd hefur óskað eftir að ráðuneytið skili minnisblaði um aðgerðir og fjárhæðir tengdum 

málefnasviðum ráðherra úr stjórnarsáttmála. 
 

Alls er að finna 33 aðgerðir á ábyrgð innviðaráðherra í stjórnarsáttmálanum fjölmargar aðrar eru 

unnar í samvinnu við önnur ráðuneyti. Aðgerðirnar skiptast niður á fjögur málefnasvið, málefnasvið 6 

Gunnskrár, 8 sveitarfélög og byggðamál, 11 Samgöngur og 31 Húsnæðis- og skipulagsmál. Í töflunni 

hér að neðan er að finna aðgerðir á hverju málefnasviði og framvindu frá því að ný ríkisstjórn hóf 

störf. Ennfremur koma fram fjárhæðir ef hafa verið sérstaklega tilteknar í verkefnið á yfirstandandi 

ári eða settar fram vegna 2023. 
 

 
 

https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stjornarsattmali/verkefni-i-stjornarsattmala/
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Málefnasvið 6, Hagskýrslugerð og grunnskrár 
 

Aðgerð Framvinda Staða Fjármunir 

Áfram verður unnið að 

endurskoðun á 

verkefnum Þjóðskrár 

og samlegð þeirra við 

verkefni annarra 

stofnana. 

Fasteignaskrá var færð til Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnunar 2022. 

Vel á 

veg 

komið 

 

 

 

Málefnasvið 8, Sveitarfélög og byggðamál 
 

Aðgerð Framvinda Staða  

Unnið að eflingu 

sóknaráætlana 

landshlutanna. 

Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál 

vinnur markvisst að því, í samstarfi við 

sveitarfélögin, að efla sóknaráætlanir 

landshluta. Í byrjun árs var útbúið 

kynningarefni um sóknaráætlanir, bæði á 

íslensku og ensku. 

Hafið Fjárlög 2022 – 

569 m.kr 
 

 
 

Fjárlaga-frumv 

arp 2023 – 449 

m.kr. 

Tímabundið 

fjármagn fellur 

niður. 

Stutt verður við Með nýrri byggðaáætlun hefur verið hafist Hafið Byggðaáætlun 
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starfsaðstöðu og 

klasasamstarf hins 

opinbera og einkaaðila 

á landsbyggðinni. 

handa við framkvæmd á aðgerð B.7 um 

óstaðbundin störf. Ýmis grunnvinna hefur 

verið unnin sem hjálpar til við 

framkvæmdina. Til að þróa áfram 

hugmyndafræðina um óstaðbundin störf var 

gerður samningur um tveggja ára 

tilraunaverkefni um starfsaðstöðu á 

Selfossi. 
 

 
 

Byggðastofnun hefur einnig opnað fyrir 

lánveitingar til að styðja við uppbyggingu 

húsnæðis fyrir klasasamstarf. 

 2022 - 65 m.kr. 
 
 
 
 

Byggðaáætlun 

2023- 55 m.kr. 

Mótuð verður stefna 

þar sem svæðisbundið 

hlutverk Akureyrar 

sem stærsta 

þéttbýliskjarnans á 

landsbyggðinni er 

skilgreint og stuðlar að 

uppbyggingu sem geti 

boðið upp á 

fjölbreytileika í 

þjónustu, menningu og 

atvinnutækifærum. 

Með nýrri byggðaáætlun hefur verið hafist 

handa við framkvæmd aðgerð C.4 

Borgarstefna sem hefur það að markmiði að 

efla samkeppnishæfni Reykjavíkur og 

Akureyrar og styrkja hlutverk þeirra í 

byggðaþróun landsins. Þegar hefur verið 

unnin skýrsla um svæðisbundið hlutverk 

Akureyrar sem stuðst verður við. Skipuð 

hefur verið verkefnastjórn sem ætlað er að 

skilgreina hlutverk Reykjavíkurborgar sem 

höfuðborgar og hlutverk og uppbyggingu 

Akureyrar sem svæðisborgar með hliðsjón 

af markmiðum verkefnisins. 

Hafið Byggðaáætlun 

2022 – 4 m.kr 

Beita þarf hagrænum 

hvötum í byggðaþróun, 

m.a. í gegnum 

Menntasjóð 

námsmanna. 

Í byggðaáætlun er m.a. lögð áhersla á að 

nýta ívilnanaheimildir laga um Menntasjóð 

námsmanna til endurgreiðslu námslána 

vegna tiltekinna námsgreina og svæða. 

Byggðastofnun hefur þegar hafist handa við 

að undirbúa greiningavinnu sem er 

mikilvægur undanfari en samkvæmt 28. gr. 

laga um Menntasjóð námsmanna skal 

Byggðastofnun í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga gera skýrslu um 

mikilvægi þess að beita slíkri ívilnun. 

Aðgerð A.6 Aðgengi að sérfræðiþjónustu á 

heilbrigðissviði í byggðaáætlun snýr að því 

að fjölga heilbrigðismenntuðu starfsfólki á 

landsbyggðinni. 

Hafið Byggðaáætlun 

2022 –1 m.kr 
 

 
 

Byggðaáætlun 

2023 – 1 m.kr. 

Stutt verður við 

þekkingarmiðstöðvar, 

rannsóknarsetur á 

landsbyggðinni, 

náttúrustofur og 

fjarheilbrigðisþjónustu 

í smærri byggðalögum. 

Jöfnun aðgengis að þjónustu, þ.á.m. 

heilbrigðisþjónustu er á meðal lykiláherslna 

í byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036. 

Aðgerð A.5 Fjarheilbrigðisþjónusta snýr að 

þessu þar sem veittir eru styrkir af ýmsum 

toga sem eru á ábyrgð heilbrigðisráðuneytis. 

Hafið Byggðaáætlun 

2022 – 20 m.kr 
 

 
 

Byggðaáætlun 

2023 – 20 

m.kr. 

Ríkisstjórnin leggur 

áherslu á að stuðla að 

uppbyggingu öflugra 

Fimm sameiningar tóku gildi á fyrri hluta 

ársins. Þar með hefur sveitarfélögum 

Hafið Fjárhagslegir 

hvatar: 
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og sjálfbærra 

sveitarfélaga þar sem 

samfélagslegir og 

fjárhagslegir hvatar eru 

til sameiningar. 

fækkað úr 69 í 64. 
 

Unninn hefur verið rafrænn rammi fyrir 

sveitarfélög með undir 250 íbúa. Ramminn 

lítur að því að útskýra hvernig minni 

sveitarfélög ná að uppfylla skyldur sínar 

skv. sveitarstjórnarlögum. Sveitarfélögin 

hafa fengið rammann sendan og er ætlað að 

skila ráðuneytinu áliti byggðu á honum fyrir 

1.5.2023. 

  

Greitt úr 

ríkissjóði 2022 

- 285 m.kr. 
 

Greitt úr 

jöfnunarsjóði 

2022 – 1 

ma.kr. 
 

 
 

Áætlaðar 

greiðslur úr 

jöfnunarsjóði 

2023 – 950 

m.kr. 

Unnið verður í 

samræmi við 

samþykkta 

þingsályktun um 

stefnumótandi áætlun í 

málefnum sveitarfélaga 

til ársins 2033 og 

aðgerðaráætlun um 

innleiðingu hennar 

uppfærð til næsta fimm 

ára tímabils. 

Hafist hefur verið handa við uppfærslu á 

stefnu og aðgerðaráætlun. Drög að grænbók 

eru í mótun og verða kynnt í samráðsgátt 

stjórnvalda. Yfir standa samráðsfundir um 

stefnumótunina í öllum landshlutum með 

sveitarstjórnarfólki og almenningi. Þar er 

leitast við að leiða fram áherslur og 

sjónarmið heimamanna um efnisatriði 

stefnunnar. 

Vel á 

veg 

komið 

 

Þá munu stjórnvöld 

styðja við stafræna 

þróun 

sveitarstjórnarstigsins. 

Formlegu samstarfi milli Sambands 

íslenskar sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar, 

fjármála- og efnahagsráðuneytis og 

Starfræns Íslands um upplýsingamiðlun og 

samvinnu um veitingu þjónustuferla í 

gegnum island.is var ýtt úr vör í byrjun árs 

222. 

Hafið  

Mótuð verður 

aðgerðaáætlun um 

verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga, m.a. með 

það að markmiði að 

fækka „gráum 

svæðum“ í samstarfi 

ríkis og sveitarfélaga 

til að tryggja 

skilvirkari og betri 

þjónustu. 

Í undirbúningi er skipun stýrihóps þriggja 

ráðuneyta sem mun vinna að mótun 

áætlunar til að brúa svokölluð grá svæði í 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga. 

Hafið  

Lagaleg staða 

landshlutasamtaka 

sveitarfélaga verður 

skýrð gagnvart þeim 

verkefnum sem þau 

sinna og landshlutarnir 

efldir, meðal annars í 

Aðgerðin er í undirbúningi. Hafið  
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gegnum sóknaráætlanir 

landshluta. 
 

 
 

Málefnasvið 11, Samgöngur 
 

Aðgerð Framvinda Staða Fjármunir 

Unnið verður að 

áframhaldandi 

uppbyggingu og 

fjármögnun 

hágæðaalmenningssam 

gangna og annarra 

samgöngumannvirkja á 

grundvelli 

samgöngusáttmála 

höfuðborgarsvæðisins. 

Undirbúningur er hafinn að fyrsta áfanga 

borgarlínu. Í undirbúningi eru framkvæmdir 

við m.a. Arnarnesveg, mislæg gatnamót 

Bústaðarvegar og Reykjanesbrautar og 

stokka við Miklubraut og Sæbraut. Þá hafa 

verið framkvæmdir við göngu- og 

hjólastíga. Ráðherra opnaði í Mosfellsbæ í 

ágúst 2022 fyrsta hjólastíginn í þessu 

verkefni. 

Hafið Til Betri 

samgagna 

Fjárlög 2022 

– 2.186 m.kr 
 

 
 

Til Betri 

samgagna 

Frumvarp 

2023 – 2.680 

m.kr. 

Unnið verður að því í 

samstarfi ríkis og 

sveitarfélaga að efla 

almenningssamgöngur 

á landsbyggðinni. 

Vinna að endurskoðun gjaldskrár strætó á 

landsbyggðinni stendur yfir. 
 

Greiningar og prófanir á úrræðum til 

eflingar almenningssamgangna á 

landsbyggðinni hafa verið unnar á 

grundvelli byggðaáætlunar. 

 Byggðaáætlu 

n 2022 - 25 

m.kr. 
 

 
 

Byggðaáætlu 

n 2023 – 25 

m.kr. 

Undirbúningi 

Sundabrautar verður 

framhaldið með það að 

markmiði að hún opni 

fyrir umferð eigi síðar 

en árið 2031. 

Verkefnisstjórn hefur hafið störf og samtal 

er hafið við hagaðila. Verið er að ráða 

verkefnastjóra. 

Hafið  

Stuðlað verður að 

almenningssamgöngum 

með endurnýjanlegum 

orkugjöfum milli 

höfuðborgarsvæðisins 

og 

Keflavíkurflugvallar í 

samvinnu við 

sveitarfélögin. 

Starfshópur hefur skilað tillögum að 

orkuskiptum í almenningssamgöngum milli 

Keflavíkurflugvallar og 

höfuðborgarsvæðisins. Nánari skref verða 

mótuð í samvinnu við Vegagerðina, Isavia 

og sveitarfélögin. 

Hafið  

Áfram verður stutt við 

orkuskipti í 

samgöngum um allt 

land, þ.m.t. í 

þungaflutningum, 

ferjum og höfnum, og 

net hleðslustöðva þétt 

til stuðnings 

orkuskiptum í 

dreifðum byggðum og 

Grænbókarvinna er í undirbúningi. Hafið  
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ferðaþjónustu.    

Ráðist verður í 

skilgreindar 

þjóðhagslega arðsamar 

flýtiframkvæmdir í 

samgöngum á 

grundvelli fjölbreyttari 

fjármögnunar og 

samstarfs við 

einkaaðila. 

Hafin er vinna við gerð brúar yfir 

Hornarfjarðarfljót. 
 

Undirbúningur að útboðsferli vegna 

framkvæmda við Ölfusárbrú er hafinn. 
 

Unnið hefur verið að viðskiptaáætlun fyrir 

heilsársveg um Öxi. 
 

Verkefnisstjórn um Sundabraut hefur hafið 

störf. 

Hafið Samgöngu-á 

ætlun 2022 – 

700 m.kr. 
 

 
 

Samgöngu-á 

ætlun 2023 – 

700 m.kr. 

Mótuð verður áætlun 

um uppbyggingu og 

fjármögnun jarðganga 

og horft til reynslu 

nágrannaþjóða. 

Stofnað verður 

opinbert félag um 

jarðgangagerð. 

Hafin er vinna við að móta heildstæða 

nálgun á fjármögnun  stærri 

samgöngumannvirkja í samstarfi við 

fjármála- og efnahagsráðuneytið. 

Hafið  

Markvisst verður unnið 

að lagningu bundins 

slitlags á tengivegi til 

að styðja við atvinnu- 

og byggðaþróun og 

auðvelda skólaakstur á 

svæðum sem nú búa 

við malarvegi. 

Fjármagn hefur verið tryggt til að halda 

áfram átaki við uppbyggingu tengivega. 
 

Forgangsraðað er í þágu öryggis meðal 

annars m.t.t. umferðaþunga. Virkt samráð er 

við sveitarfélögin. 

Vel á 

veg 

komið 

Fjárlög 2022 

- 1,5 ma.kr. 
 

 
 

Fjárlaga-frum 

varp 2023 - 

1,5 ma.kr. 

Loftbrú verður áfram 

mikilvægur þáttur 

almenningssamgangna. 

Loftbrú áfram nýtt til að jafna tækifæri 

landsmanna til að nálgast þjónustu. 

Vel á 

veg 

komið 

2023 – 550 

m.kr. 

Tryggður verður 

samrekstur 

millilandaflugvalla um 

land allt í einu kerfi. 

Unnin hefur verið greining á þjónustu- og 

rekstrarþörf flugvalla. Unnið er að gerð 

frumvarps um rekstur flugvalla og 

flugleiðsöguþjónustu. 

Hafið  

Stigin verða skref til að 

hefja sjálfbæra 

lífolíuframleiðslu til að 

flýta orkuskiptum í 

fiskiskipum og unnið 

að því að greiða götu 

verkefna á því sviði. 

Stutt verður við 

möguleg 

þróunarverkefni í 

orkuskiptum í 

innanlandsflugi. 

Skipan starfshóps í undirbúningi. Hafið  

 

 

Málefnasvið 31, Húsnæðis- og skipulagsmál 
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Aðgerð Framvinda Staða Fjármunir 

Mæta þarf sérstaklega 

þeim sem hafa háan 

húsnæðiskostnað með 

auknum stuðningi og 

auka framboð af ódýru 

leiguhúsnæði fyrir 

aldraða í samstarfi við 

sveitarfélögin og 

samtök aldraðra, m.a. í 

almenna íbúðakerfinu. 

Starfshópur um umbætur og aðgerðir á 

húsnæðismarkaði skilaði tillögum í maí 

2022. Þar er m.a. lagt til að fram fari 

heildarendurskoðun á opinberum 

húsnæðisstuðningi og uppbygging í 

almenna íbúðakerfinu verði stóraukin. Gert 

er ráð fyrir að starfshópur um endurskoðun 

húsnæðisstuðnings skili tillögum sínum eigi 

síðar en 30. október 2022. Hafin er vinna 

við stefnumótun í húsnæðismálum og nú 

eru í mótun drög að grænbók. 

Húsnæðisbætur hækkuðu 1. júní 2022. 

Rammasamningur  á milli ríkis og 

sveitarfélaga undirritaður um mitt ár 2022. 

Hafið Húsnæðisbæt 

ur í fjárlögum 

2022 6.953 

m.kr. í 

frumvarpi 

2023 8.453 

m.kr. 

Húsnæðismál og 

skipulagsmál verða 

færð í nýtt 

innviðaráðuneyti til að 

tryggja betri 

samhæfingu með 

sveitarfélögum og 

aukinn stöðugleika á 

húsnæðismarkaði. 

Áætlanir í 

samgöngumálum, 

húsnæðismálum og 

skipulagsmálum verða 

samþættar og lagðar 

fram samhliða og 

þannig tryggt að 

samgöngur séu í þágu 

byggðar og loftslags til 

að uppfylla íbúðaþörf 

og skapa sjálfbær 

hverfi og sjálfbærar 

byggðir. 

Hafist hefur verið handa við uppfærslu á 

stefnum og aðgerðaráætlunum. 

Verkefnaáætlanir liggja fyrir og unnið er að 

gerð grænbóka í húsnæðis- og 

skipulagsmálum og hvítbókar í samgöngum. 

Einnig er unnið að frumvarpi um 

samhæfingu áætlana í málaflokkum 

ráðuneytisins. 

Hafið  

Ráðist verður í sérstakt 

átak til uppbyggingar á 

leiguhúsnæði fyrir 

fatlað fólk og eldra 

fólk innan almenna 

íbúðakerfisins. 

Fram hefur komið tillaga frá starfshópi um 

umbætur og aðgerðir á húsnæðismarkaði frá 

maí 2022 sem fjallar um að ríki og 

sveitarfélög sameinist um uppbyggingu 

hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði, 

þ.m.t. leiguíbúðir fyrir fatlað fólk og eldra 

fólk. Verið er að semja við sveitarfélögin 

um íbúðauppbyggingu á grundvelli 

rammasamnings milli ríkis og sveitarfélaga 

um aukið framboð íbúða 2023-2032. 

Rammasamningurinn var undirritaður í júlí 

2022. 

Hafið  

Húsnæðisöryggi og 

réttarstaða leigjenda 

Frumvarp um skráningarskyldu 

leigusamninga var lagt fram á haustþingi 

Vel á 

veg 
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verður bætt, m.a. með 

traustri lagaumgjörð, 

samræmdri 

umsóknargátt um 

húsnæðisbætur og 

aðgengilegri 

upplýsingagjöf. 

2022 en því er einkum ætlað að bæta 

rauntímaupplýsingar um leigumarkaðinn. 

Starfshópur um umbætur á húsleigumarkaði 

er að störfum og hefur það að markmiði að 

bæta réttarstöðu og húsnæðisöryggi 

leigjenda. Hópurinn mun skila lokaskýrslu 

til ráðherra þegar fyrstu 

rauntímaupplýsingar um leigumarkaðinn 

liggja fyrir. 

komið  

Horft verður til 

áframhaldandi 

uppbyggingar í 

almenna íbúðakerfinu 

og framhalds 

hlutdeildarlána. 

Í tillögum starfshóps um umbætur og 

aðgerðir á húsnæðismarkaði frá maí 2022 er 

gert ráð fyrir að ríki og sveitarfélög 

sameinist um að tryggja uppbyggingu íbúða 

í takt við þörf. Af nýjum íbúðum verði horft 

til þess að 35% hagkvæmar íbúðir á 

viðráðanlegu verði, þ.m.t. leiguíbúðir innan 

almenna íbúðakerfisins, 

hlutdeildarlánaíbúðir og horft til þess að 

útfæra nýjar félagslegar eignaíbúðir. Unnið 

að frumvarpi um breytingar á 

skipulagslögum sem tryggir sveitarfélögum 

heimildir til að gera kröfu um að allt að 

25% af byggingarmagni nýrra 

deiliskipulaga skuli vera fyrir hagkvæmar 

íbúðir, félagslegar íbúðir eða aðrar 

leiguíbúðir, hvort sem eigandi lands er 

sveitarfélag, ríki eða einkaaðili. 

Hafið Fjárlög 2022 

– 3,736 

ma.kr. í 

stofnframlög 
 

 
 

Frumvarp 

2023 1.736 

m.kr. 

Endurskoðað 

við 2. 

umræðu 

fjárlaga. 
 

 
 

Heimild fyrir 

hlutdeildarlán 

í 5gr. fjárlaga 

Stuðla þarf að 

nægilegu framboði 

byggingarhæfra lóða til 

lengri tíma í samvinnu 

við sveitarfélög. 

Tryggt verður að fyrir 

liggi greinargóðar 

rauntímaupplýsingar 

um húsnæðismarkað, 

framboð íbúða, og 

stöðu í skipulags- og 

byggingamálum á öllu 

landinu. 

Fasteignaskrá var flutt frá Þjóðskrá Íslands 

til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í júní 

2022. Markmiðið var að tryggja að 

áreiðanlegar rauntímaupplýsingar um 

mannvirkjagerð og stöðuna á 

húsnæðismarkaði með rekstri nútímalegra 

gagnagrunna. Áframhaldandi þróun 

stafrænna húsnæðisáætlana sveitarfélaga og 

húsnæðisgrunns er einnig í vinnslu. 

Vel á 

veg 

komið 

 

Stuðlað verður að 

vistvænni 

mannvirkjagerð á 

Íslandi og samdrætti í 

losun frá 

byggingariðnaði. 

Á vegum verkefnisins Byggjum grænni 

framtíð var útgefinn í febrúar 2022 fyrsti 

hluti að vegvísi um vistvænni 

mannvirkjagerð 2030 sem fjallar um mat á 

kolefnislosun frá íslenskum 

byggingariðnaði, en það er í fyrsta skipti 

sem slíkt mat er gert á íslenskum 

byggingum.  Gefinn hefur verið út II. hluti 

vegvísisins þar sem sett eru fram markmið 

og aðgerðaráætlun og 30% aðgerða hafa 

komið til framkvæmda. 

Vel á 

veg 

komið 

Fjárlög 2022 

– 100 m.kr. 
 

 
 

Fjárlaga-frum 

varp 2023 – 

100 m.kr. 
 

 
 

Tvö 

ráðuneyti 

skipta með 
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 Fyrsta úthlutun úr Aski 

mannvirkjarannsóknarsjóði fór fram í mars 

2022 þar sem m.a. er horft til aðgerða til 

lækkunar kolefnisspors. Búið er að auglýsa 

í annað sinn eftir umsóknum úr sjóðnum og 

ráðgert að úthluta á grundvelli þeirra 2023. 

  

sér 

upphæðinni 

til helminga 

hvort ár, IRN 

og HVIN. 

Unnið verður að því að 

endurskoða regluverk, 

innleiða stafræna 

stjórnsýslu í auknum 

mæli og einfalda 

umgjörð um 

byggingariðnað í því 

skyni að lækka 

byggingarkostnað án 

þess að það sé á 

kostnað gæða og 

algildrar hönnunar. 

Fasteignaskrá var flutt frá Þjóðskrá Íslands 

til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í júní 

2022 sem tryggir grundvöll áframhaldandi 

þróunar mannvirkjaskrár og stafrænnar 

stjórnsýslu í byggingarmálum. Starfshópur 

um umbætur og aðgerðir á húsnæðismarkað 

sem skilaði niðurstöðum sínum í maí 2022 

leggur til aðgerðir til að einfalda regluverk 

skipulags- og byggingarmála í takt við 

niðurstöður samkeppnismats OECD. 

Hafið  

Eignarhald á landi þarf 

að vera gagnsætt og 

áhersla er lögð á hraða 

uppbyggingu 

Landeignaskrár, í 

samvinnu við 

sveitarfélög og 

landeigendur. 

Verkefnið fluttist yfir til Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnunar frá Þjóðskrá Íslands í 

júní 2022. Vinna við verkefnið er hafin með 

mótun framtíðarsýnar um skráningu og 

afmörkun landeigna auk kerfislegrar 

hönnunar og uppbyggingar Landeignaskrár. 

Hafið Fjárlög 2022 

– 83 m.kr. 
 

 
 

Fjárlaga-frum 

varp 2023 – 

83 m.kr. 

Áhersla verður lögð á 

vinnu við skipulag haf- 

og strandsvæða. 

Svæðisráð fyrir Austfirði og Vestfirði 

auglýstu tillögur í júní 2022. 

Auglýsingaferlið er því lokið og unnið er að 

lokatillögum til ráðherra. Unnið að gerð 

skipulags í Eyjafirði og fyrir Skjálfanda 

2023 

Vel á 

veg 

komið 

Frumvarp 

2023 15 m.kr. 

Horft verður til 

lagabreytinga til að 

tryggja skilvirkari 

málsmeðferð 

innviðaframkvæmda á 

borð við flutningskerfi 

raforku, m.a. á 

grundvelli 

fyrirliggjandi vinnu þar 

um. 

Frumvarpið er í þinglegri meðferð. Vel á 

veg 

komið 
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Fjármála- og efnahagsráðuneytið, minnisblað 27. September 
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Skatturinn, svar við fyrirspurn 7. september 20222 
 
 
Vísa til fyrirspurnarinnar hér að neðan þar sem óskað er eftir upplýsingum um endurgreiðslur á 
rannsóknar- og þróunarkostnaði. 
  

• Hvernig er gengið úr skugga um áreiðanleika fjárhæða í umsóknum um endurgreiðslur? 
o Fara fram gæðapróf eða áreiðanleikakannanir á þeim gögnum Rannís sendir til 

Skattsins? 

>> Rannís sendir engin gögn sem gefa tilefni til áreiðanleikakannanna eða að fram fari 
gæðapróf enda er það Rannís en ekki Skattsins að samþykkja eða hafna verkefnum sem slíkum. 
Hins vegar sendir Rannís yfirlit yfir samþykkt verkefni og tiltekna lýsingu á þeim. 
Nýsköpunarfélög með viðurkennd verkefni þurfa að senda sérstakt yfirlit/greinargerð með 
skattframtali þar sem kostnaður hvers verkefnis er sundurgreindur með ákveðnum hætti. 
Ýmsar athuganir hafa verið gerðar á þessum greinargerðum frá framteljendum. Má þar nefna 
sem dæmi að kostnaðar einstakra efnisflokka er skoðaður í samhengi við sundurliðun og 
fjárhæðir á framtali, kostnaður á greinargerð skoðaður m.t.t. kostnaðar á framtali í ljósi 
annarrar starfsemi sem ekki er styrkhæf og skiptingu þar á milli, tekjufærsla annarra styrkja 
vegna verkefnisins athugaður þar sem slíkir styrkir kunna að skerða styrk sem veittur er við 
álagningu, flokkun verkefna m.t.t. stærðar og tegundar samanborið við gögn frá Rannís o.s.frv. Í 
nokkrum tilvikum hefur verið óskað eftir skýringum og gögnum vegna þess kostnaðar sem 
tilgreindur er á umsóknum. Þessi mál geta hins vegar orðið afar tímafrek og flókin þar sem 
erfitt getur verið að meta þann kostnað sem tilheyrir ákveðnu verkefni og hvaða kostnaður 
gerir það ekki. 
  

  
• Ber að færa styrkinn sem tekjur í bókhaldi viðtakanda styrksins eða hvernig er bókhaldslegri 

meðferð hans háttað? 
o Óskað er eftir stuttri lýsingu á því með hvaða hætti ber að haga bókhaldslegri meðferð 

styrksins hjá styrkþega. 
>> Ekki verður annað séð en að styrkinn beri að tekjufæra í bókhaldi eins og hvern annan styrk. 
Mótfærsla yrði inn á bankareikning ef félagið er rekið með tapi og ber ekki tekjuskatt en annars 
til lækkunar á reiknaðri tekjuskattsskuld ef félagið er með hagnað og fær álagðan tekjuskatt. 
Styrkurinn ekki til skattskyldra tekna, sbr. 11. tölul. 1. mgr. 28. gr. laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt. 

  
• Er unnt að fá yfirlit yfir hvers konar verkefni hafa fengið styrk sl. tvö ár? 

>> Skatturinn hefur einungis upplýsingar um hvort verkefni sér lítið, meðalstórt eða stórt 
annars vegar og hins vegar hvort verkefni sé þróunarverkefni eða rannsóknarverkefni. Aðrar 
upplýsingar um verkefni liggja ekki fyrir nema nafn verkefnis og númer þess hjá Rannís. 
Rannís kann e.t.v. að hafa frekari flokkun. 
  

• Í yfirlitinu sem við fengum afhent kom fram að 126 aðilar sem flokkaðir eru sem „aðrir“ hafi 
fengið helming frádráttarins. Er unnt að sundurliða þá tölu meira niður á atvinnugreinar? 
>> Ástæðan fyrir því að þessi fyrirtæki eru ekki flokkuð sérstaklega niður á atvinnugreinar er sú 
að það eru svo fá fyrirtæki í hverjum atvinnugreinaflokki að það væri þá hætta á að hægt væri 
að rekja upplýsingar til einstakra fyrirtækja. Mörkin hafa verið dregin við sjö fyrirtæki í hverri 
atvinnugrein. Til frekari skýringar er hjálagður listi yfir þær atvinnugreinar sem fyrirtækin sem 
fengu endurgreiddan rannsóknarstyrk störfuðu í. 
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Alþingi 

Fjárlaganefnd 

Kirkjustræti 

101 Reykjavík 
 

 
 
Ferðamálastofa 
 

Reykjavík, 2. september 2022 

Tilvísun: M22080477 / 05.02 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 
 

 
 

Efni: Upplýsingar til fjárlaganefndar Alþingis vegna Framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða skv. beiðni þar um. 

 
Ferðamálastofu hefur borist beiðni frá fjárlaganefnd Alþingis um upplýsingar um starfsemi 

Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 
 

 

Inngangur: 
Um störf og starfsemi Framkvæmdasjóð ferðamannastaða gilda lög nr. 75/2011 og reglugerð 

nr. 782/2011. 

 
Samkvæmt lögunum skipar ráðherra stjórn sjóðsins, sem situr í umboði og á ábyrgð ráðherra. 

Stjórnin hefur ekki eiginlegt stjórnunarhlutverk, skv. hefðbundnum skilningi þ.s. hún ber ekki 

ábyrgð á starfsemi og fjárreiðum sjóðsins, heldur er hún   aðeins ráðgefandi og er hlutverk 

hennar takmarkað við yfirferð umsókna og tillögugerð til ráðherra um styrkúthlutun. Það er 

svo ráðherra sem tekur endanlega ákvörðun um samþykki eða synjun styrkveitinga að fenginni 

tillögu stjórnar. Umsýsla og fjárhagslegur rekstur sjóðsins er á ábyrgð Ferðamálastofu, sem 

metur styrkhæfni umsókna, sér um framkvæmd ákvarðana ráðherra og eftirfylgni styrkveitinga, 

bókhald, uppgjör, gerð ársreiknings o.fl. 

 
Tillögugerð stjórnar byggir á gæðamati umsókna. Við mat á umsóknum er litið til forsendna 

og eðlis verkefna. Um stigagjöf stjórnar gilda viðmið gæðamatskerfisins, sem stjórn hefur sett 

sér, og byggir stigagjöfin á upplýsingum í styrkumsókn. Gæðaviðmiðin taka mið af tilgangi 

sjóðsins og eru ljós fyrir hvert umsóknarferli. Gæðamatið er aðgengilegt á síðu 

Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða á vef Ferðamálastofu og eru umsækjendur hvattir 

sérstaklega til að kynna sér það. Hafi ráðherra lagt til sérstakar áherslur í úthlutunarferli þá er 

þeirra getið í auglýsingu eftir umsóknum. 

 
Lög um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða hafa tvisvar sinnum komið til endurskoðunar á 

starfstíma hans.   Lagabreytingin árið 2017 kvað m.a. á um breytingar á skipan stjórnar og 

heimild einkaaðila til að sækja um styrk í sjóðinn. Þar með féllu framkvæmdir ríkisaðila á 

ferðamannastöðum í eigu ríkisins almennt utan gildissviðs laganna og var það með tilkomu 

landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum, 

sem er á forræði umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Árið 2020 voru samþykktar breytingar sem 

endurskilgreindu gildissvið laganna til að leggja áherslu á það markmið þeirra að þau stuðli að 

sjálfbærri þróun, jafnvægi og svæðisbundinni þróun í samræmi við skipulag og áætlanir 

einstakra landshluta, svo sem áfangastaðaáætlanir.
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Um styrkfjárhæðir til úthlutunar hvers árs fer skv. fjárlögum. Þeim fjármunum er ekki skipt 

eftir landssvæðum heldur er um eina heildarfjárhæð að ræða sem skiptist niður á styrkhæf 

verkefni, sem ná tilteknum lágmarksstigafjölda, óháð staðsetningu þeirra. Fjárframlög til 

úthlutunar úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða liggja ekki fyrir fyrr en við ákvörðun fjárlaga í 

lok hvers árs. Það er óheppilegt að ekki sé ákveðið fyrr en í desember hvert ár hvaða fjárhæð er 

til úthlutunar og umsóknarferli næstum lokið. Æskilegast væri að sjóðurinn gæti starfað á 

grunni langtímafjármögnunar, t.d. með hliðsjón af fjármálaáætlun hverju sinni og að 

úthlutunartími gæti þar með orðið heppilegri með hliðsjón af framkvæmdatíma. 

 
Úr framkvæmdasjóðnum hafa verið veittir um 760 styrkir og styrkfjárhæð samtals um 7,1 

milljarður króna. Hér má sjá úthlutun styrkja frá upphafi, sjá 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur- 

ferdamannastada/uthlutadir-styrkir. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar um úthlutanir eftir 

staðsetningu með sjónrænum hætti í gegnum kortasjá Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, 

https://geo.alta.is/fms/frla_vor22/. 
 
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur nánast starfað óbreyttur frá upphafi. Sjóðurinn 

hefur stuðlað að verulegri uppbyggingu og viðhaldi á mörgum ferðamannastöðum og aðrir 

ferðamannastaðir orðið til. Uppbygging og viðhald á fjölsóttum ferðamannastöðum er og 

verður viðvarandi verkefni. Sú breyting hefur orðið á að sveitarfélögin eru í auknum mæli farin 

að sjá tækifæri í að skipuleggja og byggja upp frá grunni nýja ferðamannastaði til að laða að 

ferðamenn og dreifa álagi. Tilkoma áfangastaðaáætlana hefur haft mikið að segja en með þeim 

er verið að forgangsraða og huga að framtíðaruppbyggingu ferðamannastaða. 

Áfangastaðaáætlun, sem heildstætt ferli, lítur til skipulags og samhæfingar í þróun og stýringu 

allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi svæði/áfangastað, 

þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis. Áfangastaðaáætlun er sameiginleg 

stefnuyfirlýsing margra hagsmunaaðila í heimahéraði sem hefur það að markmiði að stýra 

uppbyggingu og þróun svæðis yfir ákveðinn tíma, skilgreina hlutverk hagsmunaaðila, tiltaka 

beinar aðgerðir sem hver og einn hagsmunaaðili ber ábyrgð á og hvaða bjargir/auðlindir þeir 

hyggjast nýta við þá vinnu. Athyglisvert verður að sjá hvaða áhrif slíkar áætlanir munu hafa til 

uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða sem og nýrra ferðamannastaða til framtíðar en ætla 

má að þær muni hafa afgerandi áhrif á verkefnaval og framkvæmdir um land allt. 

 
Skipulag Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða er fremur óskýr. Samkvæmt lögunum er 

starfandi „stjórn“ sem hefur þó ekki annað en ráðgefandi hlutverk við yfirferð umsókna sem 

berast og tillögugerð um úthlutun styrkja. Ráðherra tekur ákvarðanir um styrkveitingar sem 

Ferðamálastofa síðan framfylgir og hefur eftirlit með ásamt því að bera ábyrgð á fjárreiðum 

sjóðsins. Stjórnin á enga aðkomu að því. Hlutverk stjórnarinnar er því takmarkað og 

einskorðast við úthlutunarferli ár hvert. Stjórnin hefur ekkert hlutverk við eftirlit, yfirferð og 

samþykkt reikninga, rökstuðning ákvarðana eða annað sem hefðbundin stjórn hefði. Að kalla 

þetta, sem í raun er ráðgefandi úthlutunarnefnd, stjórn er því rangnefni og ekki til annars en að 

valda misskilningi. Það er hins vegar gott fyrirkomulag og hefur reynst vel að hafa sjálfstæða 

og óháða nefnd við yfirferð umsókna og gerð tillagna um úthlutun. Þó þarf að skýra stöðu 

stjórnar gagnvart hlutverki Ferðamálastofu annars vegar og ráðuneyti hins vegar.

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/uthlutadir-styrkir
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/uthlutadir-styrkir
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/uthlutadir-styrkir
https://geo.alta.is/fms/frla_vor22/
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Ekki hafa verið settar sérstakar vinnu- eða starfsreglur fyrir stjórn til að fara eftir við yfirferð 

umsókna og tillögugerð. Stjórn vinnur skv. þeim meginreglum sem fram koma í reglugerðinni 

um sjóðinn og gæðamatskerfi, sem stjórn hefur sett sér. Um meðferð umsókna gilda 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga. 

 
Til  frekari upplýsinga er  vísað  í  nýlega  skýrslu  um  stöðu  og  þróun  Framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða frá 18. janúar 2021. 
 
Svör við einstökum spurningum fjárlaganefndar. 

 
1.   Liggja fyrir vinnureglur sem stjórnin starfar eftir við úthlutun styrkja? 

 

Vinnureglur vegna tillögugerðar stjórnar til ráðherra hafa ekki verið settar, hvorki af hálfu 

ráðuneytisins né stjórnar, aðrar en þær sem fram koma í reglugerð um Framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða nr. 782/2017. Framsetning tillagana til styrkúthlutana til ráðherra lýtur þó 

föstu formi, sem hefur verið að mestu óbreytt frá upphafi sjóðsins. Stjórn sjóðsins sendir 

ráðherra yfirlit yfir umsækjendur, skipt eftir landshlutum, og rökstudda tillögu að afgreiðslu 

mála, sundurgreinda eftir landshlutum og hvort um er að ræða sveitarfélög eða einkaaðila. Með 

tillögu að styrkveitingu fylgir gæðamatsblað umsókna, stigamat fyrir viðmið gæðamats, 

auglýsing eftir styrkumsóknum og reglugerðin um Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 

 
Með aukinni áherslu á svæðisbundna þróun hefur stjórn tekið sérstakt tillit til 

áfangastaðaáætlana með sérstakri stigagjöf. Á yfirstandandi ári var formgert vinnulag, 

varðandi meðferð styrkumsókna um verkefni sem falla að áfangastaðaáætlunum og uppfylla 

skilyrði laga um styrhæfi umsókna. Vinnulagið var samþykkt í miðju umsóknarferli þessa árs 

og kemur því ekki til framkvæmda fyrr en við næsta umsóknarferli á komandi hausti, sjá hér. 

 
a.   Sé svo hvar eru þær aðgengilegar? 

 

Vinnulagið er birt á vefsvæði framkvæmdasjóðsins á vef Ferðamálastofu, sjá hér. 
 

2.   Með hvaða hætti er jafnvægi í styrkúthlutunum tryggt milli landshluta? 
 

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða er samkeppnissjóður og er styrkhæfi umsókna metið út 

frá lagaskilyrðum, gæðum og hvort eða hve vel þær falla að markmiðum og tilgangi sjóðsins 

óháð staðsetningu verkefnanna. 

Út frá samkeppnissjónarmiðum er ekki hægt að setja skilyrði fyrir styrkveitingum til einstakra 

landshluta, nema ráðherra ákveði slíkt sem sérstaka áherslu. Sé svo þarf að tilgreina í 

auglýsingu að sérstaklega sé óskað eftir styrkumsóknum með tilteknum áherslum og tekur 

gæðamat verkefna þeirrar úthlutunar mið af þeim áherslum. 

 
a.   Með hvaða hætti tryggir stjórn sjóðsins að úthlutanir til landshluta séu í 

samræmi við reglugerð sem um sjóðinn gildir? 
 

Til að tryggja samræmi og jafnræði við meðferð styrkumsókna byggir tillögugerð stjórnar 

sjóðsins á gæðamatskerfi sem sett hefur verið með stoð í 9. gr. reglugerðarinnar um sjóðinn. Í

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2021/januar/210111-atvinnuvegaraduneytid-framkvaemdasjodur-ferdamanna-v6.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2021/januar/210111-atvinnuvegaraduneytid-framkvaemdasjodur-ferdamanna-v6.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2021/januar/210111-atvinnuvegaraduneytid-framkvaemdasjodur-ferdamanna-v6.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#afangastadaaaetlanir
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir
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reglugerðinni er kveðið á hvað er styrkhæft og hvað ekki skv. 5. og 6. gr. Við mat á umsóknum er 

litið til forsendna og eðlis verkefna og fer um meðferð þeirra skv. stjórnsýslulögum. Um 

stigagjöf stjórnar gilda viðmið gæðamatskerfisins og byggir stigagjöfin á upplýsingum skv. 

styrkumsókn. Gæðaviðmiðin taka mið af tilgangi sjóðsins og liggja fyrir við hvert 

umsóknarferli. Gæðamatið er aðgengilegt á síðu Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða á vef 

Ferðamálastofu og eru umsækjendur hvattir sérstaklega til að kynna sér það. Hafi ráðherra lagt til 

sérstakar áherslur í úthlutunarferli þá er þeirra getið í auglýsingu eftir umsóknum. 

 
Þar sem stigagjöf stjórnar byggist á framkomnum upplýsingum í styrkumsókn þá skipta gæði 

umsókna máli og hversu ítarlegar upplýsingar um verkefni/framkvæmdir og viðkomandi svæði 

eru. 
 
 

 
Nei svo er ekki. 

i. Eru notaðir arðsemismælikvarðar við úthlutanir? 

 
1.   Þjóðhagsleg arðsemismæling? Nei 

 
 

ii. Hvaða  mælikvarðar  eru  notaðir  sem  taka  mið  af  ásókn  á 

viðkomandi stað og varðveislugildi náttúru? 
 

Í styrkumsókn er óskað upplýsinga um fjölda ferðamanna á viðkomandi stað og hvort 

viðkomandi staður liggi undir skemmdum vegna ágangs ferðamanna. 

 
Í stjórn sjóðsins sitja fulltrúar frá umhverfisstofnun, Samtökum ferðaþjónustunnar (SAF) og 

samtökum íslenskra sveitarfélaga, sem eiga að geta sótt upplýsingar í sitt bakland. 

 
Í áfangastaðaáætlunum er lögð áhersla á að ná góðri yfirsýn á stöðu mála á hverju svæði og 

samræma áherslur varðandi stýringu, skipulag og stefnu um þróun ferðamála og uppbyggingu 

innviða á tilgreindu svæði. Áætlanirnar stuðla þannig m.a. að jákvæðum framgangi ferðamála 

og samræmdri uppbyggingu innviða. Styrkumsóknir sem falla að áfangastaðaáætlunum og 

uppfylla lagaskilyrði styrkveitinga njóta sérstakrar stigagjafar umfram aðrar umsóknir. 

Í  kortasjá Ferðamálastofu má skoða ýmsar landupplýsingar sem Ferðamálastofa hefur safnað 

og ætlað er að styðja við skipulagningu, stefnumótun og vöruþróun í ferðamálum. 
 

 
 

3.   Hvers  vegna  hefur  Norð-austurland  ekki  fengið  styrki  í  samræmi  við  aðra 

landshluta sl. 2-3 ár? 
 

Þegar á heildina er litið, virðist ekki hafa hallað sérstaklega á Norðurland eystra varðandi fjölda 

styrkja og styrkfjárhæðir síðastliðin ár. Úthlutun yfirstandandi árs sker sig þó úr hvað þetta 

varðar. 

Um styrkfjárhæðir til úthlutunar hvers árs  fer skv. fjárlögum. Þeim fjármunum er ekki skipt 

eftir landssvæðum heldur er um eina heildarfjárhæð að ræða sem skiptist niður á styrkhæf 

verkefni, sem ná tilteknum lágmarksstigafjölda, óháð staðsetningu þeirra. 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
https://geo.alta.is/fms/stadir/
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Við stigagjöf og tillögugerð til ráðherra er horft til gæða umsókna, fylgigagna, hvort og að hve 

miklu leyti verkefni falla að lögum, reglugerð og markmiðum sjóðsins og hvort verkefni séu 

aðkallandi og um brýna þörf sé að ræða.  Gefin eru stig í fjórum flokkum forgangs þ.e. 

náttúruverndar, öryggis, áfangastaðaáætlunar og uppbyggingar innviða sem samanlagt 

skilgreina röð verkefna. 

 
Miðað við landssvæðin sjö er staðan á Norðurlandi eystra eftirfarandi: 

2018: þriðji hæsti fjölda styrkja og þriðja hæsta styrkfjárhæðin. 

2019: einn styrkur en fjórða hæsta styrkfjárhæðin. 

2020: þriðji hæsti fjölda styrkja og fjórða hæsta styrkfjárhæðin. 

2021: þriðji hæsti fjöldi styrkja og önnur hæsta styrkfjárhæðin. 

2022: tveir styrkir og næst lægsta styrkfjárhæðin. 

 
Ekki er rétt að draga ályktanir varðandi fjármögnun innviðauppbyggingar á ferðamannastöðum á 

Norðausturlandi eingöngu út frá styrkvilyrðum FF. Á Norðausturlandi eru fjölmörg fjölsótt 

svæði friðlýst, og hefur þeim fjölgað nokkuð síðustu ár, er best þar hæst að nefna Goðafoss 

sem er nú í umsjón Umhverfisstofnunar. Mikil uppbygging hefur átt sér stað sl. ár á vegum 

þeirra stofnana sem bera umsjónarlega ábyrgð á viðkomandi svæðum, s.s. Umhverfisstofnunar, 

Vatnajökulsþjóðgarðs, Skógræktarinnar og Landgræðslunnar. Nær öll þessi uppbygging hefur 

verið fjármögnuð í gegnum landsáætlun um innviði frá og með árinu 2018, en ríkisstofnunum 

er jafnframt ekki lengur heimilt að sækja um styrki í FF. Rétt er því að líta til beggja 

fjármögnunarleiða ef öðlast á heildarmynd fjármögnunar á uppbyggingu á ferðamannastöðum 

síðastliðin ár. 

 
Fjöldi   styrkja   segir   því   ekki   endilega   til   um   vægi   landshluta   í   styrkúthlutunum. 

Styrkfjárhæðirnar skipta líka máli en vera kann að hærri styrkfjárhæð fari til eins landssvæðis 

umfram  önnur  þótt  færri  styrkir  í  fjölda  talið  fari  á  viðkomandi  svæði.  Í  mælaborði 

ferðaþjónustunnar á vef Ferðamálastofu má fá ítarlegri upplýsingar, sjá 

https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/hagstaerdir/framkvaemdarsjodur- 

ferdamannastada. 
 

 
 

4.   Hvers vegna hafa fundargerðir stjórnar ekki verið birtar fyrir árið 2021 og það 

sem af er ári 2022? 
 

Fjárlaganefnd er þökkuð ábendingin og hafa fundargerðirnar verið birtar á síðu 

framkvæmdasjóðsins á vef Ferðamálastofu, sjá hér. 
 

 
 

5.   Í fundargerð nr. 202 er stigagjöf gæðamats ekki lýst. Hún er ekki greind nánar 

eða um hana fjallað í ljósi þeirra lagabreytinga sem sagt er að til standi að gera. 
 

a.   Óskað er eftir stuttri lýsingu á kerfinu. 
 

Gæðamat sjóðsins og innbyrðis vægi stigagjafar er öllum aðgengileg  á vef Ferðamálastofu, 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-  

https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/hagstaerdir/framkvaemdarsjodur-ferdamannastada
https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/hagstaerdir/framkvaemdarsjodur-ferdamannastada
https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/hagstaerdir/framkvaemdarsjodur-ferdamannastada
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/fundargerdir-stjornar
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
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ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022. Gæðamatið er í samræmi 

við lög og reglugerð um sjóðinn og fyrir hvert úthlutunarferli eru umsækjendur hvattir til að 

kynna sér það, bæði á vef Ferðamálastofu, ráðuneytisins og í auglýsingu í fjölmiðlum. 

 
Þær lagabreytingar sem gerðar voru og höfðu áhrif á gæðamat umsókna fólust í markmiðinu 

að styðja við svæðisbundna þróun. Í svæðisbundinni þróun felst gerð áfangastaðaáætlana, sjá 

https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-og-samstarf/afangastadaaaetlanir. Gæðamatsblaðið 

byggði á eldra gæðamati og var það uppfært til samræmis við þá breytingu sem gerð var.  Í 

breytingunni fólst sérstök stigagjöf fyrir verkefni í áfangasstaðaáætlun eftir því hvernig 

verkefni fellur að skilyrðum og markmiðum sjóðsins. 

 
Við upphaf hvers úthlutunarferils er byrjað á að meta hvort verkefni sé styrkhæft eða ekki. Við 

mat á umsóknum er litið til forsendna umsókna og eðli verkefna og þeim gefin stig eftir 

fyrirfram skilgreindum flokkum og viðmiðunum. Við tillögugerð að úthlutun úr sjóðnum er 

tekið mið af þeim fjármunum sem til úthlutunar eru og áður en stjórn gerir tillögur að 

styrkveitingum til ráðherra fer fram heildarmat á verkefnunum og þau borin saman innbyrðis 

miðað við stigagjöf, forsendur þeirra og fyrirhugaðar framkvæmdir. Stjórn gerir síðan tillögu 

til ráðherra um styrkveitingu til þeirra verkefna sem fá flest stig. Öll verkefni eru metin á 

faglegum grunni á grundvelli hlutlausra gæðaviðmiða. 

 
Samkvæmt gæðamatsblaðnu eru verkefni flokkuð í tvo flokka, I. og II., eftir eðli þeirra og þar 

koma fram upplýsingar um vægi hvers þáttar fyrir sig. 

 
Styrkumsóknir eru flokkaðar skv. eftirfarandi: 

I. Þjónusta/aðstaða á  ferðamannastað/ferðamannaleið. Um  er  að  ræða  annars  vegar 

verkefni á stað, sem ekki er nú þegar skilgreindur sem ferðamannastaður en viðkomandi 

hefur áhuga að gera hann að slíkum, þ.e.a.s. ný uppbygging og hins vegar nýja þjónustu 

eða aðstöðu á þegar skilgreindum ferðamannastað þar sem verkefni/framkvæmdin mun 

auka afköst staðarins/svæðisins og/eða tengist öryggi eða náttúruvernd. Skipulags- 

og/eða byggingarleyfisskyld framkvæmd fellur undir flokk I. 

 
II. Úrbætur vegna náttúruverndar og/eða öryggis á ferðamannastað/ferðamannaleið. Undir 

flokkinn falla annars vegar verkefni þar sem verið er að bæta eða lagfæra núverandi 

aðstöðu á ferðamannastað og tengjast öryggi eða náttúruvernd og hins vegar 

verkefni/framkvæmd sem ætlað er að bæta afköst við móttöku ferðamanna en 

þjónustustig er ekki útvíkkað. 

 
Í samræmi við áherslur og eðli sjóðsins, sem samkeppnissjóðs, gerir stjórn gæðamat á öllum 

verkefnum samkvæmt fyrirfram gefnum viðmiðum og gefur stig í fjórum flokkum sem 

samanlagt skilgreina röð verkefna: 

1.   Mikilvægi náttúruverndar 
 

Horft til þess hvort verkefni hafi áhrif á náttúru og/eða hvort verkefni komi í veg fyrir 

afturkræfar / óafturkræfar skemmdir á náttúru.

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-og-samstarf/afangastadaaaetlanir
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   2.   Mikilvægi öryggis ferðamanna 
 

Hér er horft til þess hvort verkefni hafi áhrif á öryggi og hvort verkefni er til þess fallið 

að koma í veg fyrir léttvæg eða alvarleg slys. 

 
3.   Verkefni í áfangastaðaáætlun 

 

Hér er horft til þess hvort verkefni sé tilgreint í áfangastaðaáætlun svæðisins og hvernig 

verkefnið falli að áherslum sjóðsins. 

 
4.   Uppbygging 

 

i.  Umsóknarflokkur I 
 

Horft til nýnæmi verkefnis, hvort verkefnið bæti ferðamennsku á veikri árstíð/veiku 

svæði, bæti úr skorti á grunnþjónustu og/eða bæti aðgengi fyrir hreyfihamlaða, hvort 

það auki afköst, hvort það er unnið í samræmi við aðrar skipulagsáætlanir, heildræna 

stefnumótun og/eða er með langtímamarkmið að leiðarljósi, hvort það hafi fræðslugildi 

eða taki mið af íslenskri sögu og menningu, hvort áherslur séu vistvænar eða á sjálfbæra 

hugsun og hver opnunartíminn er eða hvernig aðgengi að ferðamannastaðnum sjálfum 

er háttað. 

 
ii.  Umsóknarflokkur II 

 

Horft er til þess hvort verkefnið bæti ferðamennsku á veikri árstíð/veiku svæði, hvort 

það bætir grunnþjónustu og/eða aðgengi fyrir hreyfihamlaða, hvort um er að ræða 

varanlegar lausnir, hver fjöldi ferðamanna sem heimsækja staðinn er, hvort áherslur séu 

vistvænar eða á sjálfbæra hugsun, hver opnunartíminn er eða aðgengi að 

ferðamannastaðnum sjálfum og hvort verkefnið komi í veg fyrir/bætir út tjóni sem getur 

dregið úr virkni og/eða aðdráttarafli hans. 

 
Eftir því sem verkefni fellur betur að ofangreindum flokkum því hærri er stigagjöfin. 

 

 
 

6.   Með  hvaða  hætti  breyttust  starfsaðferðir  og  úthlutunarreglur  sjóðsins  með 

tilkomu breytinga á lögum um sjóðinn þar sem eitt af markmiðum laganna er að 

styðja við svæðisbundna þróun og dreifingu ferðamanna um landið. 
 

Lagabreytingar um stuðning við svæðisbundna þróun höfðu áhrif á gæðamat umsókna og 

gæðaviðmið stigagjafar. Gæðamatið var uppfært til samræmis við þá breytingu og fólst í því 

að verkefni fá nú stig fyrir að vera í áfangasstaðaáætlun og fer stigafjöldi eftir því hvernig 

verkefni fellur að skilyrðum og markmiðum sjóðsins. Ekki var talin þörf á að uppfæra 

gæðamatið hvað varðar dreifingu ferðamanna þar sem það atriði var þegar í gæðamatinu. Í 

lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem samþykkt voru á árinu 2011 var ákvæði um 

að sjóðnum væri ætlað að fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi fjölsóttra staða. 

 
Til að tryggja jafnræði og samræmi á milli verkefna í áfangastaðaáætlunum hefur stjórn sett 

sér verklag, í samráði við áfangastaðastofurnar, um að umsóknir um styrki í Framkvæmdasjóð
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ferðamannastaða sem eru í áfangastaðaáætlun síns svæðis geti fengið stig ef eftirfarandi skilyrði 

eru uppfyllt: 

 
1.   Verkefnið er tilgreint í áfangastaðaáætlun eða aðgerðaráætlun svæðisins sem eru í 

opinberri birtingu í lok umsóknarfrests, sem að öllu jöfnu er í lok október á hvert. 

 
2.   Að í áfangastaðaáætlun eða aðgerðaráætlun sé nánari verkefnalýsing fyrir verkefnið 

þannig að hægt verði að meta styrkhæfni þess miðað við lög og reglur sjóðsins. Í 

verkefnalýsingu komi fram markmið verkefnis, stutt og hnitmiðuð verkefnalýsing og 

helstu verkþættir. 

 
Verklagið kemur til framkvæmda við næstu úthlutun, haustið 2022. 

 
a.   Hvar eru breytingunum gerð skil í fundargerðum stjórnarinnar? 

 

Breyting á stigagjöf vegna verkefna í áfangastaðaáætlunum var tekin fyrir og samþykkt á fundi 

nr. 203. Ákvörðun um breytingu á verklagi verkefna vegna áfangastaðaáætlana var samþykkt á 

fundi nr. 237. 

 
7.   Hvað hefur tekist vel og hvað hefur tekist síður við notkun áfangastaðaáætlana? 

 

Áfangastaðaáætlanir eru heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og samhæfingar í þróun 

og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi 

svæði/áfangastað, þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis. 

Áfangastaðaáætlun hvers svæðis er sameiginleg stefnuyfirlýsing hagaðila, sem hefur það að 

markmiði að stýra uppbyggingu og þróun svæðis yfir ákveðinn tíma, skilgreina hlutverk 

hagsmunaaðila, tiltaka beinar aðgerðir sem hver og einn hagsmunaaðili ber ábyrgð á og hvaða 

bjargir/auðlindir þeir hyggjast nýta við þá vinnu. Áfangastaðaáætlun tekur á skipulagi, þróun 

og markaðssetningu svæðis auk þess sem skilgreindar eru þær leiðir sem fyrirhugað er að fara 

við stýringu á hinum ýmsu ferlum sem ráða þróun atvinnugreinarinnar innan svæðisins: 

uppbyggingu, efnahagslegu vægi, þjónustuþáttum o.s.frv. 

 
Með tilkomu áfangastaðaáætlana hefur betri undirbúningur átt sér stað varðandi verkefni og 

framkvæmdir sem komast inn í áfangastaðaáætlanir og betri yfirsýn fæst um þörf og brýn 

verkefni. Sveitarfélög eru meira upplýst um fyrirhugaða áfangastaði á sínu svæði og geta því 

undirbúið sig þegar kemur að öðrum þáttum eins og vegagerð o.þ.h. 

 
Það sem síður hefur tekist er að ekki eru öll verkefni í áfangastaðaáætlunum sem falla undir 

áherslur sjóðsins. Enn fremur hefur gengið mis hratt hjá landssvæðunum að byggja upp þessar 

áætlanir. Því hafa þær, þessi fyrstu ár, verið mis gagnlegar við mat á umsóknum en það batnar 

með hverju árinu og má segja að nú sé að verða komið jafnvægi á. 

 
a.   Hvaða tillögur liggja fyrir um úrbætur áætlana? 

 

Ferðamálastofa hefur ekki upplýsingar um hvort úrbóta er þörf eða hvaða úrbætur kunna að 

verða gerðar. Það er áfangastaðastofanna að taka ákvörðun um slíkt
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b.  Með hvaða hætti eru áfangastaðaáætlanir nýttar við forgangsröðun 

verkefna? 
 

Ef verkefni er tilgreint í áfangastaðaáætlun fær það fast fimm stig og getur fengið allt að tíu 

stig en það fer eftir því hvernig verkefni fellur að reglum og markmiðum sjóðsins hver 

heildarstigagjöf fyrir þann þátt er. 

 
Segja má að verkefni sem er í áfangastaðaáætlun njóti ákveðins forskots fram yfir önnur 

verkefni, sem ekki eru í slíkri áætlun, þar sem veitt eru sérstök stig fyrir verkefni í 

áfangastaðaáætlun. Mun líklegra er að slík verkefni nái hærri stigafjölda, séu umsóknir góðar 

og verkefnin falla vel að skilyrðum og markmiðum sjóðsins þar sem þau eiga kost á hærri 

stigafjölda umfram önnur verkefni. 

 
Eitt af markmiðum með styrkveitingu úr sjóðnum er að styðja við svæðisbundna þróun. Að 

mati stjórnar sjóðsins eru áfangastaðaáætlanir að slíta barnsskónum og eru núna fyrst að verða á 

landsvísu þau heildstæðu stýringagögn sem þeim er ætlað að verða. Stjórn sjóðsins sér fyrir sér 

að auka vægi þeirra í matskerfi sjóðsins eftir því sem þeim vex fiskur um hrygg. Sömuleiðis hefur 

sjóðurinn á síðustu árum bætt við óskum um umsagnir frá sveitarfélögum með umsókn um með 

það fyrir augum að tryggja að nærumhverfið geti veitt verkefnum sem bestan slagkraft inn í 

umsóknarferlið og þannig hjálpað stjórn sjóðsins við ákvarðanatöku um styrkveitingar. Það er 

stefna stjórnvalda að íslensk ferðaþjónusta verði leiðandi í sjálfbærri þróun og að 

ferðaþjónustan verði arðsöm og samkeppnishæf í sátt við land og þjóð og birtist stefnan m.a. í 

áfangastaðaáætlunum, sem eru hluti svæðisbundinnar þróunar sem sífellt meiri áhersla er lögð á 

við ákvarðanatöku um uppbyggingu ferðamannastaða. 
 

 
 

8.   Í fundargerð 161 kemur fram að til standi að útbúa gæðamatskerfi en því er ekki 

nánar lýst í fundargerðinni. 
 

a.   Hvar er upplýsingar um kerfið að finna? 
 

Gæðamatskefinu, sem slíku, er ekki beint lýst á vefnum en gæðamat sjóðsins (gæðamatsblaðið) 

og stigagjöf er öllum aðgengilegt og birt vef Ferðamálastofu, 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur- 

ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022. 
 
Breytingarnar sem getið er um í fundargerð 161 lýtur að flokkunarkerfi umsókna í flokka I. og 

II. Sjá einnig svar við spurningu 5.a. 

 
Farið er yfir gæðamatsblaðið og gæðaviðmiðin fyrir hvert styrkveitingaferli og uppfærslur 

gerðar ef þörf er á. Það á aðallega við ef ráðherra hefur lagt til sérstakar áherslur við úthlutun 

eða þegar gerðar eru breytingar á lögunum eða reglugerðinni um Framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða. 

 
b.  Í fundargerð 167 og fleiri fundargerðum kemur fram að gæðamatsblað sé 

til staðar hjá sjóðnum. Hvar er það aðgengilegt á heimasíðu sjóðsins?

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
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Sjá svar við a. lið. 

 
c.   Hefur innbyrðis vægi gæðaviðmiða verið ákveðið fyrirfram fyrir hverja 

úthlutun og birt á heimasíðu Ferðamálastofu á umsóknartíma? 
 

Innbyrðisvægi  (stigagjöf)  gæðaviðmiða  er  alltaf  ákveðið  fyrirfram  og  má  sjá  það  í 

gæðamatsblaðinu sem birt er á vef Ferðamálastofu, 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur- 

ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022. Það  helst óbreytt milli 

ára nema ef stjórn sjóðsins telur þörf á breytingu þá er tekin um það ákvörðun og kynnt áður 

en styrkveitingaferli hefst, gæðamatsblaðið uppfært og birt á vef Ferðamálastofu. 

 
Umsækjendur  eru  alltaf  hvattir  til  að  kynna  sér  gæðamatsblað  sjóðsins  fyrir  hvert 

styrkveitingarferli. 

 
i. Ef ekki, hvers vegna ekki? Á ekki við 

 

 
9.   Með  hvaða   hætti   fer   eftirfylgni  einstakra   styrkúthlutana   fram  af   hálfu 

Ferðamálastofu og hvar birtir hún skilamat (sbr. skilamat FSRE) eftirfylgninnar. 
 

Kveðið er á um í styrksamningi hvenær lokaskýrsla eigi að liggja fyrir en hafi mál dregist er 

veittur frestur en algengt er að utankomandi þættir leiði til þess að framkvæmdatími lengist. 

Styrkþegar skila inn framvindu- og lokaskýrslu ásamt reikningum fyrir kostnaði, myndum og 

hönnunargögnum til Ferðamálastofu sem fer með umsýslu sjóðsins. Ferðamálastofa fer yfir 

gögn, gerir athugasemdir ef þörf er á og á í samskiptum við styrkþega. Ferðamálastofa fylgir 

eftir efndum samnings og bregst við ef vanefndir verða. Þegar lokaskýrsla hefur verið lögð 

fram og lokahluti styrksins greiddur út er máli lokið. 

 
Unnið er að því að koma stöðu á framkvæmdum inn í vefsjá á vef Ferðamálastofu. 

 

 
 

F.h. Ferðamálastofu 
 

 
 

Skarphéðinn Berg Steinarsson, ferðamálastjóri 
 

 

Byggðastofnun, svar við fyrirspurn 1. september 

 

Fasteignin að Sólvöllum 21D var áður Sólvellir 23 þegar Byggðastofnun eignaðist hana eftir gjaldþrot 
rekstraraðila. 

  

Þegar Byggðastofnun tekur við eigninni hefur fyrrum rekstraraðili tekið út töluvert af 

fiskvinnslutækjum sem þar höfðu verið og eignin 

var almennt í slæmu ástandi, enda hafði hluti hennar brunnið 2006. Húsið var málað og klætt að 

utan að hluta auk þess sem frystitæki voru endurnýjuð í samvinnu við leigjendur 2009-2013. Eftir 
stóð rúmlega 2.000 fermetra steypt fiskvinnsluhúsnæði sem er ekki hagkvæm eining 

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/upplysingasida-um-umsoknir#umsoknarferli-2022
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Í samráði við heimamenn var húsinu skipt upp, fiskvinnsla var minnkuð og starfsmannaaðstaða 
bætt, veislusalur og eldhús á jarðhæð, auk 

sýningarrýmis (nú 21D), salernisaðstöðu var komið upp og þar sem áður hafði verið vélasalur var 
lítið trésmíðaverkstæði og brugghús 

Þegar eigninni var skipt upp urðu til eignarhlutarnir Sólvellir 21 A-D og eiga tölurnar í meðfylgjandi 
skjali við um endurbætur sem náðu til þeirra allra 

Fasteignin var auglýst til sölu og í eignarhlutann barst tilboð og lánanefnd Byggðastofnunar 
samþykkti á fundi sínum 10. febrúar að gera gagntilboð 

að fjárhæð 25 mkr sem samþykkt var. Kaupsamningi var þinglýst í september 2021 og er hann hér í 
viðhengi. Byggðastofnun sá sjálf um söluna án 

aðkomu annarra. 

Forstöðumaður rekstrarsviðs hefur tekið saman yfirlit um kostnað og tekjur af eigninni og hægt er að 
sjá skýringu á bak við tölurnar í skjalinu 

  

Ár Eignfært 

Endurbætur 

& viðhald Leiga Rekstur Samtals 

2009 -5.075.375 5.075.375 -1.540.000 1.744.403 204.403 

2010 -7.367.701 7.635.313 -2.000.000 2.341.272 608.884 

2011   -1.858.794 1.506.642 -352.152 

2012   -2.591.770 1.727.753 -864.017 

2013  12.254.461 -1.335.548 2.786.261 13.705.174 

2014 -50.000.000 90.309.160 -570.067 5.335.169 45.074.262 

2015  58.278.455 -3.130.707 3.901.311 59.049.059 

2016  380.465 -5.006.964 2.586.930 -2.039.569 

2017  6.685.182 -5.069.875 2.382.751 3.998.058 

2018  11.968.546 -4.665.527 2.821.198 10.124.217 

2019  1.741.773 -5.772.831 3.319.927 -711.131 

2020  385.429 -4.297.638 4.689.679 777.470 

2021  791.931 -3.400.573 3.144.129 535.487 

Samtals -62.443.076 195.506.090 -41.240.294 38.287.425 130.110.145 
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Háskóla-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðuneyti 
 

M i n n i s b l a ð 
 

Viðtakandi: Fjárlaganefnd Alþingis 

Sendandi: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 

Dagsetning: 04.07.2022 

Málsnúmer: HVIN22060053 

Bréfalykill: 3.1 

 
Efni: Beiðni um upplýsingar um breytingar á viðmiðum mælikvarða frá 

fjármálaáætlun 2020-2024 - Alþingi 

 
Vísað er til fundar fulltrúa háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis með fjárlaganefnd Alþingis 

10. júní 2022, þar sem fjallað var um mælikvarða í fjármálaáætlun 2020-2024 og skriflegs erindis frá 

fjárlaganefnd, dags. sama dag, þar sem óskað er eftir greinargerð um breytingar á birtum 

mælikvörðum frá fjármálaáætlun 2020-2024. Í erindi fjárlaganefndar fylgir samanburður á þremur 

mælikvörðum (hlutfall nemenda sem ljúka bakkalárnámi á þremur árum; hlutfall kvenna í 

prófessorsstöðum; fastráðnir akademískir starfsmenn undir 40 ára). 

 
Fjárlaganefnd óskar eftir skýringum á vali mælikvarða fyrir málefnasvið 21 í fjármálaáætlun 

2023-2027 og ástæðum þess að hluti mælikvarða sem voru í fjármálaáætlun 2020-2024 eru ekki 

lengur tilgreindir. Þá óskar fjárlaganefnd eftir skýringum á breytingu viðmiða milli ára og ítarlegri 

umfjöllun um lækkun á framtíðarkröfum í samanburði við fyrri fjármálaáætlun. Í þessu sambandi 

óskar fjárlaganefnd sérstaklega eftir umfjöllun um markmið sem tilgreind eru á bls. 348-349 í 

gildandi fjármálaáætlun. Loks óskar fjárlaganefnd upplýsinga um mælikvarða sem fyrirhugað er að 

taka upp á næstu misserum og forsendur að baki slíkum ákvörðunum. 

 
Af framangreindu tilefni skal tekið fram að spurningar fjárlaganefndar varða flestar villur sem urðu til 

við textavinnslu fjármálaáætlunar 2020-2024 sem voru leiðréttar í næstu fjármálaáætlun. Meintar 

breytingar á mælikvörðum málefnasviðs 21 milli fjármálaáætlana eru því orðum auknar. Hér á eftir er 

leitast við að svara framangreindum spurningum fjárlaganefndar. 

 
1. Markmið um aukin gæði náms og námsumhverfis í háskólum. 

a) Hlutfall nemenda sem ljúka námi á þremur árum. 

Mælikvarðinn hefur haldist óbreyttur frá fjármálaáætlun 2020-2024. Fyrir mistök voru birtar tölur um 

nemendur sem luku námi á fimm árum en ekki þremur og var það leiðrétt í næstu fjármálaáætlun 

2021-25. 

Mælikvarðanum er ætlað að meta stuðning náms og námsumhverfis í skólum við nemendur með mati 

á skilvirkni kerfisins í útskrift nemenda á sem stystum tíma miðað við fullt nám. Víða erlendis er 

sambærileg tölfræði miðuð við námslok eftir fimm ár, og því kæmi til greina að taka upp þann 

mælikvarða en til að auðvelda samanburð milli ára hér á landi hefur þriggja ára talan verið nýtt í 

fjármálaáætlunum síðustu ára. 

 
b) Fjöldi nýnema í grunnnámi kennaranáms. 

Fjölgun kennaranema var áherslumál mennta-og menningarmálaráðherra, hér sem víða erlendis. Á 

tíma fjármálaáætlunar 2021-25 var ráðist í tímabundið átaksverkefni m.a. með auglýsingaherferð og 

sk. nýliðunarstyrkjum til kennaranema á lokári í námi. Mælikvarðinn var þróaður til að leggja mat á 

árangur átaksins. Við útgáfu stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar og stofnun nýs ráðuneytis háskóla-, 

iðnaðar- og nýsköpunarmála var mælikvarðanum skipt út í fjármálaáætlun 2023-2027 fyrir annan 

mælikvarða sem ætlað er að leggja mat á fjármögnun háskólakerfisins í heild 

 

c) Hlutfall nemenda í háskólakerfinu sem eru fullfjármagnaðir af kennsluframlagi háskólanna. 

Mælikvarðinn kemur nýr inn í fjármálaáætlun 2023-2027. Með honum er lagt mat á framvindu 
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markmiðs í vísinda- og tæknistefnu 2020-2022 um að fjármögnun háskóla verði sambærileg öðrum 

ríkjum á Norðurlöndum árið 2025, sem var svo einnig tekið upp í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar með 

þessu orðalagi: Fjármögnun framhaldsskóla verður tryggð sem og fjármögnun háskóla í samræmi 

við áætlanir Vísinda- og tækniráðs.  Lítið hefur miðað í átt að þessu markmiði vegna fjölgunar 

háskólanema á tímum heimsfaraldurs sem leiddi til þess að hlutfall fullfjármagnaðra ársnema í 

háskólum lækkaði sem er alþjóðlegur mælikvarði yfir fjármögnun háskólanáms (OECD viðmið). 

 
d) Fjöldi erlendra skiptinema erlendis og erlendra gráðunema við háskóla hér á landi. Mælikvarðinn 

hefur haldist óbreyttur frá fjármálaáætlun 2020-24. Honum er ætlað að leggja mat á alþjóðavæðingu 

náms og kennslu á háskólastigi. Mælikvarðinn stendur sem langtímamælikvarði með fyrirvara um 

takmarkanir á framkvæmd alþjóðastarfs sem sköpuðust tímabundið vegna heimsfaraldurs. 

 
2. Markmið um að styrkja rannsóknastarf og umgjörð þess. 

a) Ritrýndar birtingar háskóla (þriggja ára meðaltal). 

Mælikvarðinn hefur haldist óbreyttur frá 2020-24. Honum er ætlað að meta rannsóknarvirkni 

háskólastarfs. Tekið er þriggja ára meðaltal þar sem sveiflur geta orðið milli ára hjá smærri 

stofnunum vegna lengd rannsóknarstyrkja og verkefna. 

 
b) Hlutfall kvenna meðal prófessora. 

Mælikvarðinn hefur haldist óbreyttur frá 2020-24. Mælikvarðanum er ætlað að meta breytingar á 

framgangi kvenna innan háskóla með auknum jafnréttisáherslum, en hlutfall kvenprófessora er lagt 

bæði hérlendis sem erlendis, þrátt fyrir að nemendur í háskólum séu að miklum meirihluta konur, og 

hefur svo verið um árabil. Fram komu ábendingar frá háskólunum að vegna fjárhagsstöðu skólanna, 

og kynjaðra áhrifa heimsfaraldurs á rannsóknarvirkni akademískra starfsmanna væri 

langtímaárangursmælikvarðinn óraunhæfur og var hann lækkaður í fjármálaáætlun 2023-27 í 

samræmi við þær ábendingar og í ljósi þeirra talna sem þá lágu fyrir. 

 
c) Hlutfall akademískra starfsmanna undir 40 ára (fastráðnir starfsmenn). 

Mælikvarðinn hefur haldist óbreyttur frá 2020-24.  Mælikvarðanum er ætlað að leggja mat á 

endurnýjun akademískra starfsmanna og starfsmöguleika ungra vísindamanna til fastra akademískra 

starfa. Íslenskir háskólar reiða sig á hátt hlutfall stundakennara, á kostnað fastráðinna akademískra 

starfsmanna,  sem hamlar langtíma kennsluþróun sem og rannsóknarstarfsemi skólanna. 

 
3. Markmið um að auka áhrif og tengsl háskóla og rannsóknastofnana í samfélaginu. 

a)  Fjöldi nýstofnaðra sprotafyrirtækja sem starfsmenn háskóla eiga aðild að á ári 

Mælikvarðanum var ætlað að meta hagnýtingu rannsóknarstarfs til nýsköpunar. Honum var breytt í 

fjármálaáætlun 2023-27. 

 
b) Fjöldi samstarfssamninga háskóla og rannsóknarstofnana við atvinnulíf 

Mælikvarðinn kemur nýr inn 2023-27 í stað fyrri mælikvarða, þar sem hann þótti gefa betri mynd af 

hagnýtingu hugvits sem upprunnið er í háskólum og rannsóknarstofnunum. 

 
Umræða hefur ekki farið fram á vettvangi ráðuneytisins og stofnana þess um frekari breytingar á 

mælikvörðum á málefnasviði 21.1 en þeim sem hér koma fram að ofan. Skilgreining mælikvarða og 

þróun mælaborðs nýs ráðuneytis háskóla, iðnaðar og nýsköpunar er forgangsverkefni innan 

ráðuneytisins og mun eflaust leiða til breytinga á einhverjum mælikvörðum á næstu árum, en því 

verkefni er ekki lokið.  Sem hluti af því verkefni er meðal annars verið að bæta gagnasöfnun um 

háskólastarf og vísindi með sameiginlegri upplýsingagátt háskóla (Mími), sameiginlegri 

innritunargátt og innleiðingu ÍRIS, upplýsingakerfis um rannsóknir sem hleypt var af stokkunum 15. 
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júní sl. 

 
Ráðuneytið vonar að þar með hafi verið varpað ljósi á þau atriði sem fyrirspurn fjárlaganefndar lítur 

að. Ráðuneytið er reiðubúið að fylgja málinu eftir með útskýringum á fundi með nefndinni sé þess 

óskað. 

 


