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Umsögn um frumvarp til laga um Orkusjóð -  þskj. 1083, 639. mál

Ríkisendurskoðun hefur þann 21. mars 2020 móttekið tölvupóst þar sem gefinn er 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál.

í frumvarpinu er lagt til að nýr sjóður í eigu íslenska ríkisins, Orkusjóður, verði settur 
á fót. Fram kemur að ríkið beri ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins og að hann heyri 
undir ráðherra. í 5. gr. frumvarpsins kemur fram að Ríkisendurskoðun skuli annast 
árlega endurskoðun sjóðsins og þá kemur fram í 6. gr. að tekjur sjóðsins séu framlag 
úr ríkissjóði skv. ákvörðun Alþingis á fjárlögum hverju sinni sem og vaxtatekjur 
sjóðsins.

í greinargerð frumvarpsins kemur fram að það sé til þess fallið að efla enn frekar 
traust til stjórnsýslu sjóðsins og meðferð fjármuna ef Ríkisendurskoðun er falið að 
endurskoða reikninga sjóðsins. Af þessu tilefni er bent á að samkvæmt b-lið 1. mgr. 
4. gr. laga nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, tekur 
starfssvið ríkisendurskoðanda til endurskoðunar ársreikninga sjóða og ríkisfyrirtækja 
sem rekin eru á ábyrgð ríkissjóðs. Þetta ákvæði 5. gr. frumvarpsins er því óþarft í 
raun.

Hvað varðar reikningshald og reikningsskil sjóðsins telur Ríkisendurskoðun Ijóst að 
sjóðurinn myndi teljast A-hluta ríkisstofnun sbr. 6. gr. frumvarpsins. Það hefur í för 
með sér að sjóðurinn verður að gera sérstök reikningsskil sem yrðu hluti af A-hluta 
ríkisreiknings. Þá yrði til bóta ef bætt væri inn í frumvarpið ákvæði þess efnis að 
stjórn sjóðsins beri ábyrgð á reikningshaldi og reikningsskilum sjóðsins í samræmi 
við ákvæði laga nr. 123/2015 um opinber fjármál.

Að öðru leyti eru ekki gerðar athugasemdir við frumvarpið.
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