
Fjárl.frv. 2022

Svör til fjárlaganefndar vegna breytinga á fjárheimildum á málefnasviði 14

Í fjárl.frv. 2022 er gert ráð fyrir að framlag til málefnasviðs 14 lækki um 493,1 m.kr. frá fjárlögum 2021. 
Hér á eftir má sjá nánari skýringar á lækkuninn að frátöldu aðhaldi og launa- og verðlagsbreytingum:

• Tímabundin 200 m.kr. viðbótarfjárveiting í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða fellur niður. 
Framlagið var hluti a f fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar til að sporna gegn niðursveiflu í 
efnahagslífinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Með viðbótarframlaginu var unnt að 
stuðla að frekari fjárfestingu í ferðamannastöðum víðsvegar um landið með tilheyrandi 
atvinnusköpun. Mikið hefur áunnist í uppbyggingu ferðamannastaða víðs vegar um landið 
undanfarin ár og því ekki nauðsynlegt að viðbótarfjárveitingin sem jafnframt var ætluð til 
atvinnusköpunar á erfiðum tímum verði framlengd.

• Tímabundið 100 m.kr. framlag til rannsókna á sviði ferðamála fellur niður. Þar var lögð áhersla 
á rannsóknir og upplýsingaöflun, m.a. voru keyptir talningamælar, kannanir undirbúnar og 
framkvæmdar, unnið að áframhaldandi þróun og viðhaldi Jafnvægisáss ferðamála og 
fyrirkomulag við talningu ferðamanna inn í landið skoðað.

• Gert er ráð fyrir að tímabundið 100 m.kr. framlag falli niður til uppbyggingar og þróunar 
áfangastaða. Í tillögum sem lagðar voru fyrir stjómarfund Stjómstöðvar ferðamála er lagt til að 
komi verði á fót áfangastaðastofum sem hafa það markmið að tryggja samráð greinarinnar, 
sveitarfélaga og opinberra aðila. Mikilvægt er að til staðar sé kvikt fjármagn til að auka 
frumkvæði í uppbyggingu áfangastaða og með því verði hægt að bregðast hratt við veikleikum 
áfangastaða. Frá árslokum 2020 og fram eftir ári 2021 gerði ANR samninga við öll 
landshlutasamtök sveitarfélaga á landsbyggðinni um stofnun áfangastaðastofu á viðkomandi 
starfssvæði. Áfangastaðastofurnar voru stofnaðar á grunni markaðsstofa landshlutanna sem 
hafa verið starfræktar í hveijum landshluta fyrir sig. Í kjölfarið gerði Ferðamálastofa samning 
við hverja áfangastaðastofu fyrir sig, líkt og áður hafði verið gert við markaðsstofurnar.

• Gert er ráð fyrir að tímabundið 90 m.kr. framlag til uppbyggingar tímabundinna salerna falli 
niður. ANR gerði þriggja ára samning við Vegagerðina um að koma upp og sjá um þjónustu á 
tímabundinni salernisaðstöðu á nokkrum stöðum á landsbyggðinni þar sem langt var milli 
salerna. Á samningstímanum dró úr umferð ferðamanna vegna COVID-19 auk þess sem 
uppbygging annarra er í farvatninu. Því er ekki þörf á framlengingu samningsins.

• Gert er ráð fyrir að tímabundið 50 m.kr. framlag til uppbyggingar salerna falli niður. Á árinu 
2021 var 100 m.kr. veitt til uppbyggingar salerna við hringveginn. Ráðist var í útboð með 
liðsinni Ríkiskaupa. Þrjú tilboð bárust sem öllum var tekið. Veitt var 30 m.kr. til uppbyggingar 
þriggja salerna við hringveginn sem á að vera lokið fyrir mitt ár 2022. Gera má ráð fyrir að 50 
m.kr. íjárveiting á árinu 2022 nýtist við uppbyggingu 1-2 salem atil viðbótar.

Reikníngur

1 Fjárlög Frum varp Br. frá  Br. frá

2020 2021 2022 fjárlögum  reikn.

14 Ferðaþjónusta__________________________m.kr._______m.kr._______ m.kr.________ %_________%

14.10 F e r d a þ jó n u s ta ............................................  4 .40 9 ,6

04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 4.409,6 

S a m t a ls .....................................................................  4 .40 9 ,6

1V a k in  er athygli á þ v í í sam anb u rð in um  hér að þar s e m  v ið  á ha fa  a fs k r ift ir  á rs in s  2020  ve r ið  d re g n a r frá  en  fjá rfe s tin gu m  bæ tt v ið  en  þæ r

•  eru e k k i g ja ld fæ rðar innan  á rs in s  he ldur e ig n fæ rða r í e fn ahag s re ikn in g i.

Í töflunni hér á undan má sjá hvernig fjárveitingar á málefnasviði 14 hafa breyst frá reikningi 2021 til 
fjárl.frv. 2022. Samkvæmt því nemur lækkunin um 2,3 ma.kr. Hér á undan var gerð grein fyrir helstu 
breytingum milli fjárlaga 2021 og fjárl.frv. 2022 eða sem nam tæpum 500 m.kr. til lækkunar. Eftir
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stendur um 1,8 ma.kr. lækkun milli reiknings 2020 og fjárlaga 2021 en sú lækkun skýrist fyrst og fremst 
a eftirfarandi breytingum.

• Í fjárauka 2020 var veitt 1,5 ma.kr. einskiptisframlag til verkefnisins „Markaðs- og 
kynningarmál erlendis“ en um var að ræða eina af aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við 
áhrifum heimsfaraldursins. Verkefnið var framkvæmt af Íslandsstofu undir yfirskriftinni 
„Saman í sókn“ en markmið þess var að halda vitund um Ísland sem áfangastað ferðamanna á 
lofti á helstu markaðssvæðum Íslands erlendis á tímum COVID-19 faraldursins. Verkefninu er 
lokið en ákall um að það verði framlengt.

• Í fjárauka 2020 var veitt 1,5 ma.kr. einskiptisframlag til verkefnisins „Markaðssókn í íslenskri 
ferðaþjónustu (ferðaávísun)“ en um var að ræða eina af aðgerðum stjórnvalda til að bregðast 
við áhrifum heimsfaraldursins. . Verkefnið var framkvæmt með útgáfu sk. „Ferðagjafar“ til 
allra einstaklinga með íslenska kennitölu yfir 18 ára aldri. Ferðagjöfina var hægt að nota hjá 
ferðaþjónustuaðilum um allt land. Ferðagjöf ársins 2020 var framlengd tvisvar og allt til 31. 
maí 2021. Þá hafði um 1 ma.kr. a f upphaflegri 1500 m.kr. fjárveitingu verið notaðar og ákveðið 
að láta þá fjárveitingu ganga upp í Ferðagjöf 2 sem gilti á tímabilinu 1. júní -  30. september 
2021. Alls voru um 2 ma.kr. nýttar í Ferðagjöf 1 og 2.


