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Frumvarp tiL fjárlaga ársins
2022
Kynning fyrir fjárLaganefnd ALþingis vegna
breytingartiLLagna ríkisstjórnar við 2. umræðu

Stjórnarráð íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Stefnumörkun um opinber fjármáL
Stefnum örkun

um

opinber

fjármáLastefnu

gerir

kröfu

fjármáL
um

að

sem
haLdið

birtist
verði

í

nýrri

aftur

Í fyrsta Lagi hafa útgjöLd ríkissjóðs aukist veruLega á síðustu

af

árum. Miðað við forsendur fjárLagafrum varpsins er áætLað að

ú tgjald avexti á kom andi m isserum þ an n ig að unnt verði að

frá 2017 tiL 2022 a u k ist ram m asett útgjöLd um 30% eða rífLega

bæ ta afkom u ríkissjó ð s. SLík útgjaLdaþróun sam rým st einnig

220 ma.kr. að raunvirði (eins og er fjaLLað um kafLa 5.2 í

stöðugLeika í hagkerfinu og gerir peningastefnunni auðveLdara

fjárLagafrum varpi 2022).

fyrir. Þar fara sam an grunngiLdi Laga um opinber fjármáL um
stöðugLeika og sjáLfbæ rni.

Í öðru Lagi þá er bent á að ráðuneytin hafa svigrúm tiL þess að
mæta afmörkuðum verkefnum eða útgjaLdaauka á næsta ári

MikiLvægt er að á kvarð an ataka um afkom u rík issjó ð s árið

með nýtingu á varasjóði máLafLokka. Uppsöfnuð heimiLd fyrri

2022 hviki sem m inn st frá þeirri stöðu sem kynnt hefur verið

ára sem LíkLegt er að verði færð tiL ársins 2022 nemur um 2,5

í fjárLagafrum varpi.

ma.kr. Þá er í fjárLagafrum varpi ársins 2022 gert ráð fyrir nýjum

Við undirbúning tiLLagna fyrir fjárLaganefnd hefur verið haft
hLiðsjón a f eftirfarandi:

heimiLdum á varasjóði máLafLokka sem nema rúmLega 1,3 ma.kr.
LíkLega verða því um 3,9 ma.kr. á varasjó ð u m máLafLokka
sem hæ gt verð u r að nýta á næ sta ári tiL þess að mæta
útgjöLdum.
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Afkomu- og skuLdahorfur 2022 - 2. umr.
Afkoman Lækkar um 0,3% af VLF. Samsvarandi breyting er á skuLdum að viðbættum
öðrum breytingum á sjóðstreymi.
ma.kr.

% a f V LF

Þ jó ð h a g sg ru n n u r

Frum varp
2022

F ru m te k ju r.................................. ....
F ru m g jö Ld ................................... ...
F r u m jö fn u ð u r ...........................

945,0
1.056,7
-111,7

946,2
1.069,8
-123,6

1,3
13,1
-11,9

V a xta te k ju r.................................. ...
V a xta gjö Ld ................................... ...
V a x t a jö fn u ð u r..........................

10,5
67,3
-56,8

12,4
67,3
-54,9

1,9
0,0
1,9

H e iLd arte kju r.............................. ...

955,4

H eiLd argjö Ld ....................................
H e iL d a rjö fn u ð u r......................

1.124,0
-168,5

958,7
1.137,1
-178,5

1.200,6

1.212,4

SkuLd ir skv. sk u Ld are gLu 1

2. umr.

br.

Frum varp
2022
26,5
29,6

2. umr.

br.

-3,1

26,5
30,0
-3,5

0,0
0,4
-0,3

0,3

0,3

1,9
-1,6

1,9
-1,5

0,1
0,0
0,1

3,2
13,1
-9,9

26,8
31,5
-4,7

26,9
31,9
-5,0

0,1
0,4
-0,3

11,8

33,7

34,0

0,3

1 HeiLdarskuLdir, að frátöLdum LífeyrisskuLdbindingum og viðskiptaskuLdum og að frá d re gn u m
sjóðum og ban kainn stæ ð u m , sbr. 7. gr. Laga nr. 123/2015, um o p in b e r fjármáL.

Afkoma
verður í haLLa
um 5% af VLF
og skuLdir skv.
skuLdaregLu
verða um 34%
af VLF

TekjuhLið við 2. umræðu
Endurmetin tekjuáætLun hækkar um 3,2 ma.kr.
ÁætLuð veiðigjöLd hæ kka um 1,3 ma.kr. Breytingin

Þá er gert ráð fyrir um 2 ma.kr. hæ kkun vaxtatekn a

kemur tiL vegna uppfærsLu á útreikningi veiðigjaLds

vegna greiðsLna frá nýju féLagi um fasteignir HáskóLa

og er í sam ræ m i við tiLLögur Skattsins um áLagningu

ÍsLands,

veiðigjaLda og uppfærða spá um heiLdarafLa ársins

sam svarandi breytingu á útgjöLdum vegna framLaga

2022.

tiL féLagsins sem Lögð er tiL við 2. umræðu og hafa

Tekjur

Lækka

um

tæ pLega

0,7

ma.kr.

vegna

niðurfeLLingar á gistin áttagjaLd i sem gert er ráð
fyrir í frum varpi um breytingar á ýmsum Lögum
vegna fjárLaga 2022 (þingskjaL 3).

en

þessar

vaxtatekjur

vega

á

móti

því ekki áh rif á afkomu. TiL viðbótar er gert ráð fyrir
hækkun

á stim piLgjöLdum

vegna viðskipta

með

fasteignir í tengsLum við fram angreindar breytingar
um 0,4 ma.kr.
Tekjur af jöfn u n argjaLd i vegna d re ifin g a r raforku
hækka um 0,2 ma.kr.
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Lagt er tiL að fjárheimiLdir aukist um 13,1 ma.kr.
Skipting útgjaLdatiLLagna við 2. umræðu eftir máLefnasviðum, ma.kr.

13.146.7
Tillögur m.kr.

9.389.7
Rammasett útgjöld

3.757.0
Undanskitdir Lióir
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ÚtgjaLdahLið við 2. umræðu
FjárheimiLdir aukast um 13,1 ma.kr.
ÚtgjaLdahLið ríkissjóðs skv. fjárLagafrum varpi ársins
2022

er

í

m eginatriðum

fjárm áLaáæ tLunina
breytingum

tiL

í

2022-2026,

þess

að

mæta

sem

fram

hafa

komið

hafa komið

fram nokkrir frekari veikLeikar í áætLanagerðinni

viðbættum

sem Lagt er tiL að taka tiLLit tiL við aðra umræðu

tiLteknum

og

afmörkuðum umframútgjöLdum og fjárm agna brýn
máL

Eftir framLagningu á frum varpinu

við

sam ræ m i
að

•

frá

vinnsLu

fjárm áLaáætLunarinnar og sam þykkt hafa verið í

frum varpsins.
• Þá

er

fyrirhugað

að

gert

verði

ráð

fyrir

afm örkuðum máLum og taLið er að koma þurfi
tiL fram kvæ m da á árinu 2022.

ríkisstjórn.
• Loks er gert ráð fyrir tæ kniLegum máLum, s.s.
breytingum

á

hagræ nni

skiptingu

miLLifærsLum sem ekki feLa í sér aukin útgjöLd.
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og

Breyting frá frumvarpi 2022
1,1% hækkun frá fjárLagafrumvarpi

Rekstrargrunnur________________________ m.kr.
Frumvarp tiL fjárLaga 2022 ......

1.203.528

TiLLögur við 2. umr.....................

13.147

HeiLdarútgjöLd m áLefnasviða

1.216.674

YfirLit yfir nokkur útgjaLdamáL
1,1% hækkun frá fjárLagafrumvarpi
Sam antekt__________________________________________________________ m.kr.
Atvinnuleysistryggingasjóður: Ráðningarstyrkir ............................................ 3.400
HáskóLi ÍsLands: Aukinn kostnaður vegna markaðsLeigu á h ú s n æ ð i
1.935
FæðingarorLofssjóður: Aukning v. fjöLda fæðinga og orLofstöku fe ð r a
1.627
EndurgreiðsLur vegna rannsóknar- og þróunar. Uppfærð áætLun
1.259
Betri vinnutími í vaktavinnu: HjúkrunarheimiLi á daggjöLdum hjá S Í
1.200
Stuðningur við rekstraraðiLa í ve itin ga þ jó n u stu ............................................. 1.000
Rekstur hjúkrunarheimiLa: Styrking rekstrargrunns .................................... 1.000
Sjúkrahúsþjónusta: Ófyrirséður kostnaður vegna heim sfaraLdurs
849
Stuðningur tiL bænda vegna mikiLLar verðhækkunar á á b u r ð i...................
700
Breytt skipan Stjórnarráðsins: Laun, húsnæðiskostnaður og b ú n a ð u r
450
Breyting á skerðingarhLutfaLLi örorkuLífeyris.....................................................
450
Hækkun atvinnuLeysisbóta vegna framfærsLuskyLdu gagnvart börnum ...
245
Aukin tímabundin framLög tiL N P A .....................................................................
220
Saman í sókn - framhaLd markaðsátaks erLendis í fe rð a þ jó n u stu
200
LöggæsLa: Aðgerðir gegn kynferðisbrotum ......................................................
200

HeLstu útgjaLdatiLefni
3,4 ma.kr. hækkun á áætLun vegna

1,3 ma.kr. hækkun á áætLuðum

átaksins Hefjum störf

útgjöLdum vegna endurgreiðsLna

1,6 ma.kr. hækkun á áætLun
fæðingarorLofssjóðs vegna fjöLda

vegna rannsóknar- og
þróunarkostnaðar

fæðinga og aukinnar

1,2 ma.kr. hækkun vegna betri

fæðingarorLofstöku feðra

vinnutím a vaktavinnufóLks
1 ma.kr. hækkun tiL að styrkja
rekstrargrunn hjúkrunarheimiLa
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HeLstu útgjaLdatiLefni
• 1,9 ma.kr. hækkun vegna i n n Leiðingar
markaðsLeigu hjá HáskóLa ÍsLands
en þar er gert ráð fyrir samsvarandi
vaxtatekjum tiL ríkissjóðs á móti
þannig að aðgerðin hefur ekki áhrif á
afkomu ríkissjóðs.
• 220 m.kr. framLag tiL að standa undir
skuLdbindingum vegna NPAsamninga.
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• 200 m.kr. hækkun tiL að mæta
aðgerðum gegn kynferðisbrotum.
• 100 m.kr. hækkun tiL íþ ró tta -o g
tóm stundastyrkja tiL barna á
tekjuLágum heimiLum og 80 m.kr.
framLag tiL geðheiLbrigðismáLa.

Breyting á heimiLdaákvæði
Gerð er tiLLaga að breytingu á 5. gr.
• Að

e n d u rlá n a

m.kr.

tiL

HáskóLa ÍsLands ehf., sem

er

Fasteigna HáskóLa ÍsLands ehf. sem komið

fasteignaféLag í eigu

ríkissjóðs sem fer

var á fót af háLfu ríkissjóðs tiL að fara með

með

umsýsLu

eignarhaLd og miðLæga umsýsLu á þeim

Fasteigna

eignarhaLd

fasteignum sem
starfsemi sinni.

aLLt að

og

3.500

á

þeim

HáskóLi ÍsLands nýtir í

•

Breytingin

fasteignum

er

vegna

sem

HáskóLi ÍsLands nýtir í

starfsemi

sinni.

afLað

að

tiL

eignaumsýsLu

LánaheimiLdarinnar

féLagið

geti

er

fjármagnað

endurbætur á fasteignum sem ríkið færði
tiL féLagsins og staðið undir kostnaði vegna
yfirfærsLu eigna tiL féLagsins frá ríkissjóði.
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Áhrif á jafnrétti kynjanna
Meiri hLuti ráðstafana sem hér eru Lagðar tiL var metinn með aðferðum kynjaðrar
fjárLagagerðar, að frátöLdum tækniLegum tiLLögum.
Lagt var mat á hvort ráðstafanir væru LíkLegar tiL að stuðla að jafnrétti kynjanna,
viðhalda óbreyttu ástandi á stöðu kynjanna eða auka kynjamisrétti eða kynjabil.
Stærsti hLuti tiLLagnanna er taLinn viðhalda

Stór hLuti er taLinn stuðla að jafnrétti

óbreyttu ástandi, þar eru umfangsmestar:

kynjanna, umfangsmestu tiLLögurnar eru:

•

FramLag vegna ráðningarstyrkja sem faLLa

•

tiL á árinu 2022.

• Aukið fjármagn vegna betri vinnutíma í

• Aukin fjárheimiLd í endurgreiðsLur

FramLags tiL fæðingarorLofssjóðs.

vaktavinnu á hjúkrunarheimiLum.

rannsóknar- og þróunarkostnaðar vegna

•

uppfærðrar áætLunar á útgjöLdum ársins.

Einnig má nefna varanLega aukna fjármögnun

• Viðbótarfjárveiting tiL aLmennrar
sjúkrahúsþjónustu vegna ófyrirséðs
kostnaðar vegna heimsfaraLdurs.

Styrking rekstrargrunns hjúkrunarheimiLa.

tiL aðgerða um meðferð kynferðisbrota.
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