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Til formanns fjárveitingarnefndar Alþingis

Ágæta Bjarkey,

Fyrir liggur að 20 miljónir munu bætast við til reksturs stofnunarinnar á næsta árin frá okkar 
ráðuneyti og er það gleðiefni. Vegna verðsbólgu liggur hins vegar fyrir að framlögin í heild eru að 
dragast saman um 10% eða um 6 m.kr. frá þessu ári að raunvirði, verða um 58 m.kr. Á þessu ári eru 
framlögin 65 m.kr. en af því eru 5 m.kr fluttur höfuðstóll frá 2021, í raun sértekjur í formi styrkja sem 
stofnunin hefur aflað úr erlendum rannsóknarsjóðum. Rekstrarafgangur frá 2021 var 11.8 m.kr. og 
tilkominn vegna sértekna í formi rannsóknarstyrkja, and aðeins fengust fluttar 5 m.kr. vegna reglna 
fjármálaráðuneytisins um hámark 4% flutnings milli ára. Starfsmenn ráðuneytis okkar gerðu sitt 
besta til að koma starfsmönnum FJR um að þarna væri um að ræða erlenda styrki sem stofnunin 
hefur aflað en allt kom fyrir ekki, aðeins fengust fluttar 5 m.kr. Afgangurinn, tæpar 7 m.kr. var 
þannig í raun gerður upptækur af íslenska ríkinu og er það afar súrt í broti og vil ég helst ekki þurfa 
að útskýra það fyrir okkar erlendu styrktaraðilum, sem í þessu tilfelli er Norræna rannsóknarráðið.

Undirritaður fer með þessu bréfi fram á fjárveitingu að upphæð 7 m.kr. frá fjárlaganefnd. Svo vill til 
að þetta er nokkurn veginn sú sama upphæð og við höfðum áætlað í ýmsa viðburði og verkefni á 
næsta ári vegna 25 ára afmælis stofnunarinnar, m.a. Minningarfyrirlestur Vilhjálms Stefánssonar og 
vinnusmiðju í Kanada í tengslum við opinbera heimsókn Forseta Íslands þangað á næsta 
ári, afmælishátíð hér á Akureyri á vormánuðum næsta árs, auka fleiri viðburða. Við vonum auðvitað 
að þingmenn kjördæmisins sjái sér fært að taka þátt í sem flestum af þessu viðburðum sem vonandi 
verða til að vekja athygli á mikilvægu starfi og framlagi stofnunarinnar til íslenskra rannsókna á 
norðurslóðum.

Með þessu bréfi bið ég um að stofnunin fá sérstaka fjárveitingu vegna afmælis stofnunarinnar að 
upphæð 7 m.kr. til að halda upp á 25 ára farsæla starfsemi stofnunarinnar.

Bestu kveðjur,

Níels Einarsson

Níels Einarsson, Ph.D.
Forstöðumaður/Director
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar/


