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Efni Notkun almenns varasjóðs skv. 24. gr. laga um opinber fjármál og framsetning 
hans í fjárlögum

Ríkisendurskoðun var boðið að skila umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023 og 
var í því sambandi óskað eftir að stofnunin skoðaði sérstaklega fjárheimildir í almennum 
varasjóði en umræða mun hafa skapast í fjárlaganefnd um það mál. Í þessu minnisblaði 
er farið yfir notkun almenna varasjóðsins og viss álitamál honum tengdum. Ríkis- 
endurskoðun telur ekki ástæðu til að fjalla að öðru leyti um frumvarpið.

Í 24. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015 er ákvæði um að í fjárlögum skuli gera 
ráð fyrir óskiptum almennum varasjóði til að bregðast við útgjöldum sem eru tíma- 
bundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki er unnt að bregðast við með öðrum hætti 
samkvæmt lögunum. Fjármála- og efnahagsráðherra tekur ákvarðanir um ráðstöfun fjár 
úr almennum varasjóði og gerir fjárlaganefnd Alþingis grein fyrir nýtingu þess þegar 
ákvörðun liggur fyrir. Varasjóðurinn skal nema að lágmarki 1% af fjárheimildum fjárlaga.

Gert er ráð fyrir að fjármála- og efnahagsráðherra mæli í reglugerð fyrir um ráðstöfun 
fjár úr varasjóði á grundvelli þeirra skilyrða sem fram koma í 1. mgr. 24. gr. laganna. 
Nokkuð hefur dregist að reglugerðin væri gefin út en drög að henni liggja núna fyrir í 
ráðuneytinu. Í reglugerðinn verður mælt nákvæmar fyrir um verklag í sambandi við 
ráðstöfun almenna varasjóðsins, s.s. um hvernig einstök ráðuneyti skuli sækja um 
varasjóðsframlög og skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt.

Auk almenna varasjóðsins kveða lög um opinber fjármál á um varasjóði málaflokka en 
hverjum ráðherra er heimilt að nýta slíka varasjóði til að tryggja að útgjöld ríkisaðila 
innan hvers málaflokks verði ekki umfram fjárveitingar til þeirra. Fjárveiting í varasjóð 
fyrir hvern málaflokk skal að hámarki nema 2% af fjárheimildum til málaflokksins.

Í fjárlögum ársins 2021 var 19.976 m.kr. fjárveiting í almenna varasjóðinn (fjárlagaliður 
09-989 Almennur varasjóður). Á árinu voru 10.395 m.kr. af þeirri fjárhæð millifærðar á 
aðra fjárlagaliði og nam staða almenna varasjóðsins því 9.581 m.kr. í árslok. 
Fjárheimildastaða almenna varasjóðsins fellur niður í árslok og flyst því ekki til næsta árs 
ólíkt því sem tilfellið er með varasjóði málaflokka.

Millifærslur ársins 2021 tengjast að langmestu leyti kjarasamningsbundnum hækkunum 
umfram launaforsendur fjárlaga, launabótum og öðrum útgjöldum af því tagi en þær 
námu samtals 8.443 m.kr. Aðrar millifærslur voru vegna aurskriða á Austurlandi 833 



m.kr., eldgosi á Reykjanesi 810 m.kr. auk annarra minni útgjaldatilefna sem telja má 
ófyrirséð.

Í fjárlögum ársins 2022 var 16.500 m.kr. fjárveiting til almenna varasjóðsins. Það sem af 
er árinu er búið að millifæra af honum 3.855,6 m.kr. Þar af eru 3.635,6 m.kr. vegna 
kjarasamningshækkana umfram forsendur fjárlaga, 125 m.kr. vegna skriðufalla, 60 m.kr. 
til Veðurstofu Íslands vegna náttúruhamfara og sértekjutaps og 35 m.kr. til Fjarskipta- 
stofu vegna netöryggismála. Varasjóðir voru ýmist ekki til staðar vegna viðkomandi 
málaflokka eða þeir óburðugir til að mæta útgjöldunum. Tekið skal fram að þar sem 
árinu er ekki lokið má gera ráð fyrir frekari millifærslum af almenna varasjóðnum.

Millifærslur af almennum varasjóði 2021 janúar-desember) og 2022 janúar-sept.)

Tilefni
Fjárhæð 

í m.kr.

Árið 2021
Aurskriður á Seyðisfirði 727,6
Betri vinnutÍmi (stytting vinnuviku) 3.384,4
Breytingar á vinnustund vegna kjarasamninga 32,0
Eldsumbrot á Reykjanesi 809,7
Endurmat á launaforsendum fjárlaga 2021 vegna kjarasamningshækkana 4.076,8
Framlag til Árneshrepps og Grímseyjar vegna brothættra byggða 28,0
Kostnaður vegna Guðmundar- og Geirfinnsmálsins 20,1
Launabætur 937,5
Samhæfing Covid aðgerða 35,0
Samningar vegna Icelandair 57,3
Sérstakt framlag vegna ljósmæðrasamninga 20,7
Stuðningur við atvinnulíf á Seyðisfirði í kjölfar jarðskriða 105,0
Tekjufallsstyrkir almenningssamgangna. 142,0

Samtals 2021 10.368,0
Árið 2022
Endurmat á launaforsendum fjárlaga 2022 vegna kjarasamningshækkana 3.635,6
Múlaþing vegna hamfaranna á Seyðisfirði 25,0
Þingeyjarsveit vegna skriðufalla í Út-Kinn haustið 2021 30,0
Bjargráðasjóður vegna hreinsunar og uppbyggingar eftir skriðuföll í Út-Kinn 70,0
Fjarskiptastofa vegna netöryggismála. 35,0
Veðurstofa Íslands vegna náttúruhamfara og sértekjutaps 60,0

Samtals 2022 3.855,6

Eins og fram hefur komið er varasjóðurinn ætlaður til að bregðast við tímabundnum, 
ófyrirsjáanlegum og óhjákvæmilegum útgjöldum sem ekki er unnt að bregðast við með 
öðrum hætti samkvæmt lög um opinber fjármál. Vissulega má velta upp spurningum 
um hvort að öll ofangreind skilyrði teljist í öllum tilvikum uppfyllt enda er hér iðulega 
um töluvert matskennda þætti að ræða sem ráðherra er treyst til þess að ganga úr 
skugga um. Ríkisendurskoðun fær að því sögðu ekki annað séð en að ofangreindar 



millifærslur úr almenna varasjóðinum samrýmist hlutverki sjóðsins skv. lögum um 
opinber fjármál.

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir 43.276 m.kr. fjárveitingu til almenna 
varasjóðsins eða sem nemur um 3,34% af heildarfjárheimildum fjárlaga. Þetta er mun 
hærra framlag en í fjárlögum 2022 þegar fjárveiting í sjóðinn nam 1,35% af 
heildarfjárveitingum. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að af fjárhæð frumvarpsins 
séu 15.450 m.kr. vegna launa- og verðlagsbreytinga, sem hingað til hafi dreifst á 
einstaka málaflokka en hafi í frumvarpinu verið færðar alfarið á almenna varasjóðinn 
vegna óvissu um framvindu kjarasamningagerðar. Að þessum lið frátöldum hækkar 
framlagið í almenna varasjóðinn um 11.326 m.kr. frá fjárlögum 2022 sem er um 69% 
aukning í krónum talið. Að mati Ríkisendurskoðunar ber að gjalda varhug við því að ekki 
sé til staðar hámark þess sem almenni varasjóður getur verið sem hlutfall af 
fjárheimildum eins og gildir um aðra varasjóði.

Þá kemur fram í greinargerðinni að fjárheimild almenna varasjóðsins hafi m.a. verið 
aukin um 2.000 m.kr. vegna fjölgunar umsækjenda um alþjóðlega vernd. Að mati 
Ríkisendurskoðunar er athyglisvert að fjárheimild almenna varasjóðsins skuli aukin með 
þessum hætti vegna tiltekinna útgjaldatilefna í stað þess að auka við fjárheimildir þeirra 
fjárlagaliða þar sem viðkomandi kostnaður er færður, en þeir falla undir tvo málaflokka, 
10.50 Útlendingamál og 29.70 Málefni innflygenda og flóttamanna. Þarna má segja að 
með vissum hætti sé verið að „skuldbinda" almenna varasjóðinn til að mæta umræddum 
viðbótarkostnaði um leið og fjárveitingar málaflokkanna eru hugsanlega vanmetnar í 
fjárlögum ársins.

Einn megintilgangur varasjóða skv. lögum um opinber fjármál er að draga úr þörfinni á 
aukafjárveitingum en ætlast er til að varasjóðir séu nýttir áður en aukafjárveitinga er 
aflað í fjáraukalögum. Draga má í efa að þetta markmið hafi að fullu náðst og má í því 
sambandi nefna að á árinu 2021 voru samþykkt 56,6 ma.kr. aukafjárveitingar vegna 
rekstrargjalda enda þótt fjárheimild almenna varasjóðsins hafi aðeins verið nýtt að hálfu. 
Ástæða sýnist til þess að huga betur að því hvenær tímabundnum, ófyrirsjáanlegum og 
óhjákvæmilegum útgjöldum er mætt með framlögum úr honum og hvenær með 
aukafjárveitingu skv. fjáraukalögum. Mætti til að mynda hugsa sér að í greinargerð með 
frumvarpi til fjáraukalaga kæmi fram hvers vegna ekki var unnt að mæta útgjaldaþörf 
sem sótt er um aukafjárveitingu vegna með framlagi úr varasjóði.


