
 

 

141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 693  —  1. mál.
3. umræða.

Nefndarálit

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.

Nefndin hefur fjallað áfram um frumvarpið frá því að 2. umræða fór fram dagana 29.–30.
nóvember og 3.–6. desember. Nefndin hefur haldið fjóra fundi og ýmis fjárhagsmál verið
tekin fyrir, m.a. farið ítarlega yfir stöðu Íbúðalánasjóðs.

Meiri hlutinn gerir tillögu um 13 milljarða kr. framlag til sjóðsins til að styrkja eiginfjár-
stöðu hans þannig að eigið fé hækki upp í um 3% af efnahag. Tillagan byggist á niðurstöðum
starfshóps sem fjallaði um stöðu og horfur um efnahag Íbúðalánasjóðs. Framlagið er ekki
gjaldfært en kallar á hækkun vaxtagjalda um 585 m.kr. á næsta ári þar sem framlagið er greitt
með útgáfu skuldabréfs sem kallar á aukin vaxtagjöld.

Þá eru lagðar til breytingar í tengslum við fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar, en við
2. umræðu voru tvær tillögur meiri hlutans dregnar til baka þar sem þær þörfnuðust frekari
skoðunar. Þær vörðuðu hús íslenskra fræða og uppsetningu á náttúrminjasýningu í Perlunni.
Nú koma þessar tillögur fram aftur en með breyttri fjármögnun.

Í upphaflegri fjárfestingaráætlun kom fram að unnið sé að áætlun um byggingu nýs Land-
spítala í samræmi við lög nr. 64/2010 sem gera ráð fyrir að allar fasteignir framkvæmdarinn-
ar séu teknar á leigu til langs tíma. Þessi áform hafa nú breyst. Í sameiginlegu minnisblaði
fjármála- og efnahagsráðherra og velferðarráðherra sem ríkisstjórnin samþykkti þann 30.
nóvember er lagt til að um hefðbundna opinbera framkvæmd verði að ræða. Ráðherrarnir
leggja til að undirbúið verði frumvarp um breytingar á umræddum lögum og það verði lagt
fram á Alþingi í janúar. Ekki eru gerðar tillögur um gjaldaheimildir núna, en við frumvarps-
gerðina verði jafnframt athugað hvort finna megi svigrúm í langtímaáætlun um ríkisfjármál
á næstu árum með það að markmiði að hefja framkvæmdir við stærstu verkþættina sem
opinbera ríkisframkvæmd. Við þá skoðun verði lögð áhersla á að halda jöfnuði í ríkisfjármál-
um auk þess sem tekið verði tillit til hagræðingar og hagrænna áhrifa framkvæmdanna.

Í samræmi við niðurstöðu þeirrar skoðunar verði gerð tillaga að því hvernig megi áfanga-
skipta og forgangsraða mikilvægustu verkþáttunum með það að markmiði að þeir nýtist
spítalanum sem fyrst. Verði frumvarpið samþykkt og að öðrum skilyrðum uppfylltum yrði
mögulegt að auglýsa þá þegar opinber útboð framkvæmdanna með hefðbundnum fyrirvara
um samþykki Alþingis við samningsgerðina og fjárheimildir. Í minnisblaðinu kemur einnig
fram að talið sé að innlendur verktakamarkaður hafi varla burði til að fjármagna stærstu verk-
þættina og bera á þeim fjárhagslega ábyrgð á grundvelli langtímaleigusamnings, en eitt frum-
skilyrði fyrir leiguleiðinni er að áhættan af kostnaði við byggingu og rekstur sé hjá þeim
einkaaðila sem byggir og annast rekstur húsnæðisins. Hins vegar eru tvö minnstu húsin,
sjúkrahótelið og skrifstofu- og bílastæðahúsið af þeirri stærð að þau geta rúmast innan leigu-
leiðar og samkvæmt núgildandi lögum nr. 64/2010 er Nýjum Landspítala ohf. heimilt að
bjóða nú þegar út byggingarnar með fyrirvara um samþykki Alþingis á leigusamningunum.
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Breytingartillögur nema samtals 3.294,7 m.kr. til hækkunar á sundurliðun 2, þ.e. fjármál-
um ríkisaðila í A-hluta. Þar vega þyngst áðurnefndar breytingar á fjárfestingaráætlun ríkis-
stjórnarinnar, með 800 m.kr. framlag til byggingar húss íslenskra fræða og 400 m.kr. til upp-
setningar á sýningu Náttúruminjasafns Íslands. Eins og áður sagði hækka vaxtagjöldin um
585 m.kr. vegna útgáfu skuldabréfs til að fjármagna eiginfjáraukningu Íbúðalánasjóðs. Þá
er gert ráð fyrir að millifæra 440 m.kr. til að undirbúa styttingu framhaldsskóla með vinnu
við gerð aðalnámskrár, en á móti lækka framlög til átakins Nám er vinnandi vegur um sömu
fjárhæð. Meiri hlutinn gerir einnig tillögu um 200 m.kr. hækkun framlaga til löggæslumála
til að styrkja þau embætti sem lakast standa og er innanríkisráðherra falið að skipta framlag-
inu á einstök embætti. Útgjöld Alþingis og stofnana þess hækka samtals um rúmar 400 m.kr.
og þar vega þyngst útgjöld vegna væntanlegra Alþingiskosninga og rekstrarkostnaðar við
rannsóknarnefndir þingsins. Önnur hækkunartilefni vega minna og koma fram í skýringum
við einstakar breytingartillögur.

Á móti hækkunum vegur 150 m.kr. lækkun áætlunar um útgjöld Ábyrgðasjóðs launa þar
sem gjaldþrotum fyrirtækja hefur fækkað og að meðtaldri breytingu sem gerð var við 2. um-
ræðu er búið að lækka útgjaldaáætlun liðarins um 300 m.kr. frá fyrstu áætlunum. 

Tekjur ríkissjóðs hækka um 317 m.kr. þar sem lagt er til að fjármögnun næsta árs á bygg-
ingu húss íslenskra fræða verði með því móti að 650 m.kr. verði fjármagnaðar með framlagi
Happdrættis Háskóla Íslands en framlag ríkissjóðs verði þá 150 m.kr. 

Meiri hlutinn gerir einnig tillögu um breytingar á 5. gr. frumvarpsins um lántökur ríkisins
og 6. gr. um heimildir til að kaupa, leigja eða selja húsnæði, auk ýmissa annarra heimilda.

Halli ríkissjóðs í A-hluta verður 2.994,7 m.kr. eða tæpum 200 m.kr. meiri en í frumvarp-
inu. Heildartekjur eru áætlaðar 579.938,8 m.kr. og heildargjöld 582.933,5 m.kr.

Hér á eftir fylgja skýringar á breytingartillögum meiri hlutans á gjaldahlið.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-201
1.01

Alþingi
Alþingiskostnaður

144,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 144 m.kr. tímabundið framlag vegna kostnaðar í tengslum 
við alþingiskosningar vorið 2013. Þar af eru 109 m.kr. vegna biðlauna og 
annarra greiðslna til þingmanna sem hætta. Önnur áætluð útgjöld sem fylgja 
starfslokum þingmanna og móttöku nýrra þingmanna sundurliðast þannig: 18 
m.kr. til endurnýjunar tækjabúnaðar, 10 m.kr. til viðhalds og frágangs á 
skrifstofum þingmanna og 7 m.kr. til gerðar kynningarefnis og uppfærslu á 
vef.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-201
1.04

Alþingi
Alþjóðasamstarf

25,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 25 m.kr. tímabundna hækkun á framlagi til 
alþjóðasamstarfs Alþingis sem skiptist í þrennt, þ.e. 9 m.kr. til að fjárveiting 
til alþjóðastarfs verði sú sama og í fjárlögum fyrir árið 2012 en þá var hún 
hækkuð til að draga að hluta úr skerðingu undangenginna þriggja ára, 8 m.kr. 
til að halda árshlutafund Norðurlandaráðs í Reykjavík árið 2013 og 8 m.kr. til 
að halda smáríkjaráðstefnu á Íslandi í lok ágúst 2013 en aðildarríkin hafa 
skipst á um að halda þá ráðstefnu árlega síðan 2006 og nú er komið að 
Íslandi.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-201
1.07

Alþingi
Sérverkefni

40,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 40 m.kr. tímabundið framlag til Evrópuvefsins. 
Vísindavefur Háskóla Íslands sér um rekstur vefsíðunnar sem er 
upplýsingaveita um Evrópusambandið og Evrópumál. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-201
6.01

Alþingi
Tæki og búnaður

10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundið framlag til tækjakaupa vegna 
öryggismála.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-205
6.55

Framkvæmdir á Alþingisreit
Framkvæmdir á Alþingisreit

17,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 17 m.kr. tímabundið framlag til að ljúka frágangi á 
Skúlahúsi.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-205
6.55

Framkvæmdir á Alþingisreit
Framkvæmdir á Alþingisreit

30,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 30 m.kr. tímabundið framlag til framkvæmda við 
Þórshamar, m.a. til að bæta aðgengi fatlaðra.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-291
1.01

Rannsóknarnefndir Alþingis
Rannsóknarnefndir Alþingis

103,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 103 m.kr. tímabundið framlag til rannsóknarnefnda 
Alþingis. Framlaginu er ætlað að mæta lokauppgjöri vegna tveggja nefnda og 
upphafskostnaði vegna þriðju nefndarinnar. Rannsóknarnefndir um 
Íbúðalánasjóð og um sparisjóðina ljúka störfum á fyrri hluta ársins 2013, en 
Alþingi hefur nýverið samþykkt að hefja rannsókn á einkavæðingu 
Landsbankans og Búnaðarbankans. Verkefnin hafa reynst mun 
umfangsmeiri en ætlað var í upphafi. 



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-610
1.01

Umboðsmaður Alþingis
Umboðsmaður Alþingis

20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. tímabundna hækkun á framlagi til umboðsmanns 
Alþingis vegna málafjölda. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-620
1.01

Ríkisendurskoðun
Ríkisendurskoðun

44,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 44 m.kr. tímabundna hækkun á framlagi til 
Ríkisendurskoðunar til að halda sem næst óbreyttri starfsemi milli ára. 

Samtals æðsta stjórn ríkisins   433,0

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-201
1.01

Háskóli Íslands
Háskóli Íslands

70,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 70 m.kr. hækkun framlags til kennsluþáttar Háskóla 
Íslands. Framlaginu er ætlað að koma til móts við þann fjölda nemenda sem 
ekki er að fullu greitt fyrir samkvæmt forsendum í frumvarpinu. Áætlað er 
að ef fjárveiting tæki að fullu tillit til reiknaðra áhrifa breytinga á fjölda 
nemenda samkvæmt forsendum reiknilíkans leiddi það til 154 m.kr. hækkunar 
frá frumvarpinu eins og það stendur eftir 2. umræðu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjárfestingaáætlun

02-201
6.50

Háskóli Íslands
Byggingarframkvæmdir og tækjakaup

800,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að tímabundið framlag að fjárhæð 800 m.kr. verði veitt til að hefja 
framkvæmdir við byggingu húss íslenskra fræða. Áætlaður 
framkvæmdakostnaður nemur 3,4 milljörðum kr. og þar af er hlutur ríkisins 
2,4 milljarðar kr. eða um 70% en hlutur Háskóla Íslands um 1 milljarður kr., 
þar af 650 m.kr. á árinu 2013. Sá hluti verður fjármagnaður með 
ráðstöfunarfé skólans frá Happdrætti Háskóla Íslands sem færist á tekjuhlið 
ríkissjóðs. Beinar greiðslur úr ríkissjóði vegna framkvæmdanna á næsta ári 
nema því 150 m.kr. Hönnunarferli er lokið og verkið tilbúið til útboðs.
Hönnunarkostnaður nam 300 m.kr. og var sá hluti fjármagnaður með 
fjárveitingu í fjárlögum fyrir árið 2008. Heildarkostnaðurinn er því áætlaður 
3,7 milljarðar kr. að hönnuninni meðtalinni. Um er að ræða eitt af verkefnum 
í fjárfestingaáætlun fyrir Ísland 2013-2015 sem ríkisstjórnin hefur kynnt. 
Verkefnin verða fjármögnuð annars vegar með sérstakri tekjuöflun af 
veiðigjaldi á auðlindaarð sjávarútvegsins og hins vegar með tekjum af 
arðgreiðslum og söluhagnaði af eignasölu. Þar sem þessi tekjuöflun felur í 
sér nokkra óvissu, svo sem um afkomu sjávarútvegsfyrirtækja og 
fjármálafyrirtækja, er gert ráð fyrir að framlögin geti tekið breytingum við 
endurskoðun fyrir fjárlög hvers árs.
     Í tillögunni felst einnig leiðrétting á því að við afturköllun tillögu við 2. 
umræðu varð fjármögnun með greiðslum úr ríkissjóði hærri en ætlunin var.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-210
1.01

Háskólinn á Akureyri
Háskólinn á Akureyri

30,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um tímabundna 30 m.kr. hækkun vegna kostnaðaraukningar 
við rannsóknarmissiri og til styrkingar stjórnsýslu og stoðþjónustu skólans.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-216
1.01

Landbúnaðarháskóli Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands

10,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundna hækkun til að koma til móts við 
viðvarandi rekstrarvanda skólans. Þrátt fyrir hagræðingaraðgerðir síðustu 
ára hefur ekki tekist að ná jafnvægi í rekstri skólans. Afleiðing þessa er 
uppsafnaður halli og nam tap síðastliðins árs um 80 m.kr. Ef takast á að brúa 
það bil að fullu með hagræðingaraðgerðum, án þess að leggja af verulegan 
hluta starfseminnar, er nauðsynlegt að endurskipuleggja skólann frá grunni og 
sameina á einum stað. Skólinn hefur kynnt hugmyndir þess efnis en þær 
þarfnast frekari útfærslu og aðkomu ráðuneytisins og því verða frekari 
ákvarðanir um fjárveitingar að bíða niðurstöðu þeirrar vinnu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

02-217
1.01

Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum

39,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 39 m.kr. tímabundið framlag í eitt ár. Uppsafnaður 
rekstrarhalli skólans nam 134 m.kr. í árslok 2011 og samkvæmt fyrirliggjandi 
gögnum er áætlað að í ár muni 64 m.kr. bætast við uppsafnaðan halla og 
reikna má með að álíka halli verði á rekstri skólans á árinu 2013 miðað við 
óbreytt umfang og nemendafjölda. Nýverið skipaði mennta- og 
menningarmálaráðherra nefnd, að tillögu allsherjar- og menntamálanefndar 
Alþingis, sem ætlað er að gera úttekt á hagkvæmni samstarfs eða 
sameiningarkosta háskóla. 
     Þá er áformað að skipaður verði starfshópur þriggja ráðuneyta, mennta- 
og menningarmálaráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og 
innanríkisráðuneytis, til að yfir fara staðarhald í tengslum við rekstur skólans 
en kostnaður við það hefur numið um 20 m.kr. á ári. Fasteignir ríkissjóðs 
munu ganga til samninga við Sveitarfélagið Skagafjörð um yfirtöku 
skipulagsmála á Hólum og aðrar almennar skyldur sveitarfélagsins gagnvart 
þéttbýlinu á Hólum. Staðarhaldið er nátengt málefnum Þjóðkirkjunnar og 
tvær stofnanir á staðnum annast trúarleg málefni, þ.e. Hóladómkirkja og 
Auðunarstofa. Undir staðarhald falla annars vegar þessar trúarlegu stofnanir 
og hins vegar hlutverk Hóla sem menningar- og sögustaðar. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

02-225
1.01

Háskólinn á Bifröst
Háskólinn á Bifröst

40,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 40 m.kr. tímabundið framlag í eitt ár. Annars vegar eru 10 
m.kr. vegna uppsafnaðra skammtímaskulda sem bregðast verður við og hins 
vegar 30 m.kr. svo að halda megi úti eðlilegu skólahaldi í vetur og fram á 
vorið 2013. Háskólinn á Bifröst á við verulegan fjárhagslegan vanda að 
stríða en einnig vanda vegna verulegrar fækkunar nemenda. Vegna fækkunar 
nemenda við skólann getur hækkun á ríkisframlagi til hans ekki byggst á 
núverandi fyrirkomulagi á fjármögnun háskóla samkvæmt forsendum í 
reiknilíkani þrátt fyrir lagaákvæði um fjárframlög til háskóla og ákvæði 
þjónustusamnings. Þessi tillaga er ætluð til að leysa bráðavanda skólans á 
árinu 2013 en fyrir liggur að skuldastaða skólans er afar erfið. Skilyrði 
þessarar fyrirgreiðslu er að Háskólinn á Bifröst leggi fram trúverðuga áætlun 
um að hann geti tryggt nægilegan nemendafjölda til að skólinn verði 
starfhæfur, t.d. með sameiningu við aðrar háskólastofnanir. Gera má ráð 
fyrir að gerðar verði tillögur um framhald og fyrirkomulag skólahalds á 
Bifröst af hálfu lögskipaðrar nefndar um úttekt á háskólastiginu.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-227
1.01

Háskólinn í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík

43,5

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 43,5 m.kr. tímabundna hækkun framlags til Háskólans í 
Reykjavík til þess að koma til móts við nemendafjölgun í skólanum á milli 
ára. Þannig verði miðað við 757 nemendur í reikniflokki 5 (verk- og 
tæknifræði og raunvísindi) í stað 711. Háskólinn í Reykjavík fékk 150 m.kr. 
aukafjárveitingu með fjáraukalögum fyrir árið 2011, einkum til að mæta 
auknum húsnæðiskostnaði í kjölfar flutnings í nýtt húsnæði. Fjárhæðin 
samsvarar framlagi fyrir því sem næst 160 ársnemendum og var miðað við 
að skólinn skyldi skila þeim á næstu árum með því að nemendur yrðu 
tímabundið umfram forsendur í fjárlögum. Með þessari tillögu er þeim 
áformum frestað um eitt ár og gert ráð fyrir að forsendur um nemendafjölda 
í samningi við skólann verði lagaðar að framangreindum breytingum.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-319
1.16

Framhaldsskólar, almennt
Nýjungar í skólastarfi

8,8

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 8,8 m.kr. tímabundna hækkun framlags til fagráðs um 
símenntun og starfsþróun kennara. Hlutverk ráðsins er m.a. að vera 
sameiginlegur vettvangur hagsmunaaðila sem greinir þarfir 
skólasamfélagsins, miðlar upplýsingum og setur fram hugmyndir um stefnu 
varðandi símenntun og starfsþróun kennara. Þá á ráðið að tryggja að 
hagsmunaaðilar hafi samráð um áherslur í starfsþróun kennarastéttarinnar.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-319
1.17

Framhaldsskólar, almennt
Námsskrárgerð

200,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um að millifæra tímabundna 200 m.kr. fjárveitingu af lið 02-
320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði til að vinna að 
innleiðingu námskráa samkvæmt endurskoðaðri áætlun. Ríkisstjórnin hefur í 
samstarfi við aðila vinnumarkaðarins staðið fyrir átakinu Nám er vinnandi 
vegur. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir um 1.800 m.kr. til þess að veita 
atvinnulausum og nemendum yngri en 25 ára tækifæri til að stunda nám í 
framhalds- og háskóla auk þess sem lagt er til fé til eflingar starfsmenntunar. 
Þegar hafa rúmlega 1.200 manns nýtt sér þessi tækifæri. Að mati 
ráðuneytisins hefur því skapast svigrúm til að millifæra samtals um 440 m.kr. 
af fjárveitingum átaksins til að vinna með beinum hætti að innleiðingu 
námskrár annars vegar og framkvæmd nýrrar skólastefnu hins vegar. Á 
undanförnum árum hefur verið unnið að innleiðingu og gerð aðalnámskrár 
fyrir framhaldsskóla. Samkomulag við framhaldsskólakennara um breytingar 
á vinnutímakafla kjarasamnings og greiðslur fyrir vinnu kennara við 
innleiðingu námskár var fellt í nýlegri atkvæðagreiðslu 
framhaldsskólakennara. Hætt er við að innleiðing aðalnámskráa 
framhaldsskóla stöðvist ef ekki koma til framlög til að greiða fyrir vinnu 
kennara við áfangalýsingar og gerð námsbrauta. Framgangur tillagna 
nefndar um samþættingu menntunar og atvinnu er nátengdur innleiðingu 
nýrrar aðalnámskrár framhaldsskóla. Það er mat mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins að unnt sé að vinna áfram að innleiðingu 
aðalnámskrár ef fjármagn fæst til að greiða fyrir sérfræðivinnu tengda henni.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-319
1.41

Framhaldsskólar, almennt
Framkvæmd nýrrar skólastefnu

240,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um að millifæra tímabundna 240 m.kr. fjárveitingu af lið 02-
320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði til að vinna að 
framkvæmd nýrrar skólastefnu fyrir framhaldsskólana. Ríkisstjórnin hefur í 
samstarfi við aðila vinnumarkaðarins staðið fyrir átakinu Nám er vinnandi 
vegur. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir um 1.800 m.kr. til þess að veita 
atvinnulausum og nemendum yngri en 25 ára tækifæri til að stunda nám í 
framhalds- og háskóla auk þess sem lagt er til  fé til eflingar 
starfsmenntunar. Þegar hafa rúmlega 1.200 manns nýtt sér þessi tækifæri. 
Að mati ráðuneytisins hefur því skapast svigrúm til að millifæra samtals um 
440 m.kr. af fjárveitingum átaksins til að vinna með beinum hætti að 
innleiðingu námskrár annars vegar og framkæmd nýrrar skólastefnu hins 
vegar.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-319
1.90

Framhaldsskólar, almennt
Framhaldsskólar, óskipt

30,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 30 m.kr. framlag vegna bóklegs flugnáms. Vegna 
mikilvægis flugs fyrir Íslendinga og sjónarmiða um jafnræði til náms hafa 
innanríkisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra ákveðið að skoða 
hvernig flugtengt nám verði tekið inn í menntastefnu Íslands og styrkt eins og 
annað starfsgreinanám. Fjárheimildin er vistuð á safnlið þar til gengið hefur 
verið frá samningum um nánari útfærslu stykveitingarinnar.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-320
1.01

Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði
Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði

-440,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um að millifæra samtals 440 m.kr. tímabundið af fjárveitingu 
til verkefnisins Nám er vinnandi vegur á tvo liði, 200 m.kr. á 02-319-1.17 
Námsskrárgerð og 240 m.kr. 02-319-1.41 Framkvæmd nýrrar skólastefnu, til 
að vinna að innleiðingu námskráa samkvæmt endurskoðaðri áætlun. Nánari 
umfjöllun er í skýringum við 02-319-1.17 Námsskrárgerð.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-916
6.10

Fornminjasjóður
Fornminjasjóður

10,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundna hækkun til fornminjasjóðs. Sjóðurinn 
veitir styrki til rannsókna á fornminjum og heimild er til þess að styrkja 
viðhald annarra menningarminja.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjárfestingaáætlun

02-969
6.85

Menningarstofnanir, viðhald og stofnkostnaður
Náttúruminjasafn Íslands

400,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um tímabundið framlag að fjárhæð 400 m.kr. til að setja upp 
sýningu í leiguhúsnæði á vegum Náttúruminjasafns Íslands. Áætlað er að 
heildarkostnaður verði um 500 m.kr. en að ekki falli meira en 400 m.kr. til á 
árinu 2013. Um er að ræða eitt af verkefnum í fjárfestingaáætlun fyrir Ísland 
2013-2015 sem ríkisstjórnin hefur kynnt. Verkefnin verða fjármögnuð annars 
vegar með sérstakri tekjuöflun af veiðigjaldi á auðlindaarð sjávarútvegsins og 
hins vegar með tekjum af arðgreiðslum og söluhagnaði af eignasölu. Þar 
sem þessi tekjuöflun felur í sér nokkra óvissu, svo sem um afkomu 
sjávarútvegsfyrirtækja og fjármálafyrirtækja, er gert ráð fyrir að framlögin 
geti tekið breytingum við endurskoðun fyrir fjárlög hvers árs.
     Í tillögunni felst einnig leiðrétting á því að við afturköllun tillögu við 2. 
umræðu varð fjármögnun liðarins með greiðslum úr ríkissjóði hærri en 
ætlunin var.
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Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-973
1.01

Þjóðleikhúsið
Þjóðleikhúsið

10,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 10 m.kr. hækkun vegna aukins launakostnaðar í kjölfar 
kjarasamninga við þrjú stéttarfélög starfsmanna leikhússins. Fjárheimildin er 
til viðbótar þeim 5,6 m.kr. sem samþykktar voru við 2. umræðu af sama 
tilefni.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjárfestingaáætlun

02-981
1.01

Kvikmyndamiðstöð Íslands
Kvikmyndamiðstöð Íslands

20,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 20 m.kr. millifærsla af 02-981-1.10 Kvikmyndasjóðir á 02-981-
1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands vegna endurmats á fjárfestingaáætlun. Um 
er að ræða stuðning við umskipti smærri kvikmyndahúsa á landsbyggðinni og 
kvikmyndahúsa sem sýna listrænar kvikmyndir yfir í stafrænan 
sýningarútbúnað í samræmi við 5. gr. samkomulags stjórnvalda við félög 
kvikmyndagerðarfólks.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjárfestingaáætlun

02-981
1.10

Kvikmyndamiðstöð Íslands
Kvikmyndasjóðir

-20,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 20 m.kr. millifærsla af 02-981-1.10 Kvikmyndasjóðir á 02-981-
1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands vegna endurmats á fjárfestingaáætlun. Um 
er að ræða stuðning við umskipti smærri kvikmyndahúsa á landsbyggðinni og 
kvikmyndahúsa sem sýna listrænar kvikmyndir yfir í stafrænan 
sýningarútbúnað í samræmi við 5. gr. samkomulags stjórnvalda við félög 
kvikmyndagerðarfólks.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjárfestingaáætlun

02-982
1.14

Listir
Bókasafnssjóður höfunda

20,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 20 m.kr. millifærsla af 02-982-1.18 Bókmenntasjóður á 02-982-
1.14 Bókasafnssjóður höfunda vegna endurmats á fjárfestingaáætlun. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjárfestingaáætlun

02-982
1.18

Listir
Bókmenntasjóður

-20,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 20 m.kr. millifærsla af 02-982-1.18 Bókmenntasjóður á 02-982-
1.14 Bókasafnssjóður höfunda vegna endurmats á fjárfestingaáætlun. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-982
1.30

Listir
Íslenska óperan

25,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 25 m.kr. tímabundna hækkun til Íslensku óperunnar. 
Viðvarandi fjárhagserfiðleikar hafa verið í rekstrinum um árabil. Framlaginu 
er ætlað að létta á skuldastöðu Íslensku óperunnar samhliða því sem leitað 
verður varanlegra lausna á fjárhagsvanda hennar.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-983
1.53

Ýmis fræðistörf
Snorrastofa

10,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundna hækkun vegna aukinnar starfsemi, 
staðarhalds og endurskoðunar rekstrarsamnings við stofuna.
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Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-988
1.12

Æskulýðsmál
Ungmennafélag Íslands

5,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 5 m.kr. tímabundna hækkun framlags. Í frumvarpinu er 
97,6 m.kr. framlag til Ungmennafélags Íslands og þar af var gert ráð fyrir að 
17,8 m.kr. rynnu til reksturs ungmenna- og tómstundabúða að Laugum í 
Sælingsdal og að 8,9 m.kr. yrði varið til unglingalandsmóts UMFÍ sem haldið 
er árlega. Nú er lagt til að framlagið til Lauga hækki um 5 m.kr. og til 
rekstursins renni þá 22,8 m.kr. á næsta ári. Um er að ræða 
samstarfsverkefni UMFÍ og sveitarfélagsins Dalabyggðar.  

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-988
1.14

Æskulýðsmál
Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni

3,4

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 3,4 m.kr. tímabundið framlag til uppbyggingar á 
Úlfljótsvatni vegna heimsmóts skáta á aldrinum 16-25 ára sem haldið verður 
þar árið 2017.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-989
1.10

Ýmis íþróttamál
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands

10,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundna hækkun til ÍSÍ til þess að styrkja 
starf sambandsins vegna þátttöku Íslands í Ólympíuleikum. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-989
1.17

Ýmis íþróttamál
Vetraríþróttamiðstöð Íslands á Akureyri

15,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 15 m.kr. tímabundið framlag til Vetraríþróttamiðstöðvar 
Íslands. Fyrirhugað er að gera samning við Akureyrarbæ um uppbyggingu 
mannvirkja fyrir Vetraríþróttamiðstöð Íslands, sbr. reglugerð nr. 362/1995 um 
Vetraríþróttamiðstöð Íslands. Tilgangur samningsins er að styðja við 
uppbyggingu mannvirkja fyrir Vetraríþróttamiðstöð Íslands á Akureyri í því 
skyni að efla iðkun vetraríþrótta meðal íþróttafólks og almennings.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-989
1.21

Ýmis íþróttamál
Skáksamband Íslands

4,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 4 m.kr. tímabundið framlag til rekstrar Skáksambands 
Íslands.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-999
1.98

Ýmislegt
Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis

4,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 4 m.kr. tímabundið framlag til reksturs og varðveislu 
varðskipsins Óðins sem sérstaks safns. Gert er ráð fyrir að gerður verði 
samingur um stuðninginn. Varðskipið hefur verið opið almenningi til 
skoðunar sem hluti af minjum og fróðleik um þorskastríðin milli Íslendinga og 
Breta. Tilgangur framlagsins er að tryggja áframhaldandi opnun fyrir 
almenning.

Samtals mennta- og menningarmálaráðuneyti   1.567,7

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-390
1.16

Ýmis löggæslu- og öryggismál
Efling almennrar löggæslu

200,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 200 m.kr. tímabundið framlag til að styrkja einstök 
lögregluembætti og draga þar með úr fækkun lögreglumanna. 
Innanríkisráðuneytinu er falið að skipta fjárhæðinni á embættin og byggja 
skiptinguna á rekstraráætlunum næsta árs.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-390
1.41

Ýmis löggæslu- og öryggismál
Slysavarnafélagið Landsbjörg

25,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um tímabundna 25 m.kr. hækkun á framlagi til 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Á undanförnum árum hefur fjárveiting 
lækkað í samræmi við hagræðingarmarkmið ríkisstjórnarinnar auk þess sem 
framlög frá öðrum aðilum hafa dregist enn meira saman en framlag ríkisins. 
Á sama tíma hefur verkefnum fjölgað, svo sem vegna hálendisvaktar og 
strandveiða.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

06-395
1.90

Landhelgisgæsla Íslands
Landhelgisgæsla Íslands

100,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 100 m.kr. hækkun fjárveitingar til að tryggja rekstrarforsendur 
fyrir starfsemi Landhelgisgæslu Íslands. Áætlað er að sértekjur 
Landhelgisgæslunnar muni dragast saman um allt að 310 m.kr. á árinu 2013 
vegna niðurskurðar verkefna á vegum Frontex og EFCA en fyrir liggur að 
ekki verður um frekari sérverkefni að ræða á næsta ári sökum 
efnahagssamdráttar í Evrópu. Stofnunin hefur getað komist hjá þeim 
samdrætti í starfsemi á undanförnum árum sem aðhaldskröfur hafa gert ráð 
fyrir með því að leigja út búnað og áhafnir til þessara verkefna. Þar sem 
þessum verkefnum fer nú að ljúka mun Landhelgisgæslan því þurfa að draga 
úr starfsemi til að halda útgjöldum innan fjárheimilda. Með þessu móti, en þó 
einnig með því að hagræða í þyrlurekstri fyrir um 30 m.kr., verður 
stofnuninni kleift að halda fullnægjandi leitar- og björgunargetu 
þyrlusveitarinnar. Þá er í þessum tillögum gert ráð fyrir að fækkað verði um 
eina áhöfn varðskipa, sem áætlað er að spari 150 m.kr. á ári, og að 
samningum við þyrlulækna verði sagt upp, sem áætlað er að spari 30-40 
m.kr. á ári.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-651
1.13

Vegagerðin
Styrkir til innanlandsflugs

75,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 75 m.kr. tímabundið framlag til innanlandsflugs. 
Eldsneytiskostnaður og ýmis annar erlendur kostnaður hefur hækkað mun 
meira en samningsbundnar hækkanir, og rekstrarhalli á flugleiðum nemur um 
45 m.kr. Komið er að því að bjóða út stuðning við innanlandsflugið á árinu, 
og er líklegt að niðurstaðan leiði til hækkunar framlaga miðað við núverandi 
samninga.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-651
6.10

Vegagerðin
Framkvæmdir

45,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 45 m.kr. tímabundið framlag til þess að hefja smíði 
göngubrúar yfir Markarfljót við Húsadal í samræmi við þingsályktun 
Alþingis. Heildarkostnaður framkvæmdarinnar er áætlaður um 100 m.kr.
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Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-735
1.10

Sóknargjöld
Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar

45,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 45 m.kr. hækkun á þessum lið. Að undanförnu hafa 
forsætisráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið og innanríkisráðuneytið 
haft til skoðunar aðhaldskröfur sem gerðar hafa verið á árunum 2009-2012 
til framlaga vegna sókna Þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga með hliðsjón af 
aðhaldskröfum sem gerðar hafa verið á öðrum sviðum, svo sem vegna 
framlaga til reksturs sjálfrar Þjóðkirkjunnar samkvæmt samningi á grundvelli 
svonefnds kirkjujarðasamkomulags. Engin aðhaldskrafa er gerð vegna sókna 
og trúfélaga í frumvarpinu. Aðhaldskröfur vegna rekstrarframlags til 
Þjóðkirkjunnar hafa á þessu tímabili verið áþekkar og til almennra 
stjórnsýslustofnana ríkisins. Hins voru voru þær ákveðnar nokkru hærri 
vegna framlaga til sókna og trúfélaga í ljósi þess að þau framlög höfðu vaxið 
mun örar á árunum fyrir efnahagsáfallið haustið 2008 en framlög til almennra 
ríkisstofnana. Eftir þessa skoðun ráðuneyta og samanburð málaflokka hefur 
verið ákveðið að fallast á að leggja til að greidd verði tímabundin viðbót við 
framlög vegna sókna og trúfélaga umfram það sem greitt verður samkvæmt 
forsendum í fjárlagafrumvarpinu og þar með samkvæmt því einingaverði 
fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri sem gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi 
frumvarpi um ráðstafanir í ríkisfjármálum vegna ársins 2013. Þessi 
tímabundna viðbót er ætluð til að vega á móti skerðingum fyrri ára umfram 
þær sem verið hafa í rekstrarframlagi til Þjóðkirkjunnar og er ráðgert að 
einnig verði greidd viðbótarframlög af sömu ástæðum árin 2014 og 2015 en 
að þau falli að því loknu niður. Lagt er til að viðbótin vegna sókna 
Þjóðkirkjunnar verði 45 m.kr. árið 2013 og að framlag til þeirra verði þar 
með 1.725 m.kr. í stað 1.680 m.kr. samkvæmt fjárlagafrumvarpinu.  Gert er 
ráð fyrir að viðbótarframlaginu verði skipt niður á einstakar sóknir sem álag í 
hlutfalli við reiknað grunnframlag þeirra samkvæmt lögum um sóknargjöld og 
í samræmi við viðeigandi ákvæði frumvarps um ráðstafanir í ríkisfjármálum.
     Forsenda fyrir ákvörðun um viðbótarframlagið er að fram fari 
endurskoðun á heildarfyrirkomulagi á fjárhagslegum samskiptum ríkisins, 
Þjóðkirkjunnar, safnaða hennar og annarra trúfélaga. Í því felist bæði 
endurskoðun á samningi ríkisins og Þjóðkirkjunnar á grundvelli 
kirkjujarðasamkomulagsins frá 10. janúar 1997 og á lögboðnum framlögum til 
sókna og trúfélaga og sjóða kirkjunnar. Endurskoðuninni er ætlað að miða að 
því að endurnýja og einfalda viðmið fyrir fjármögnun þessara aðila og 
samhliða því að tryggja betur fjárhagslegt sjálfstæði kirkjunnar og 
sveigjanleika í starfsemi hennar til frambúðar. Einnig byggist tillagan á þeirri 
forsendu að aðhaldskröfur sem Þjóðkirkjan hefur fallist á með viðaukum við 
fyrrnefndan samning haldi gildi sínu, þ.m.t. árið 2013.
     Í þessu sambandi er rétt að nefna að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að 
Þjóðkirkjan fái launa- og verðlagshækkanir á sama hátt og almennar 
ríkisstofnanir. Einnig er gert ráð fyrir að framlög vegna sókna hækki miðað 
við spá um almennar verðlagshækkanir milli ára.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-735
1.20

Sóknargjöld
Sóknargjöld til annarra trúfélaga

7,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 7 m.kr. hækkun á þessum lið. Að undanförnu hafa 
forsætisráðuneytið, fjármálaráðuneytið og innanríkisráðuneytið haft til 
skoðunar aðhaldskröfur sem gerðar hafa verið á árunum 2009-2012 til 
framlaga vegna sókna Þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga með hliðsjón af 
aðhaldskröfum sem gerðar hafa verið á öðrum sviðum, svo sem vegna 
framlaga til reksturs sjálfrar Þjóðkirkjunnar samkvæmt samningi á grundvelli 
svonefnds kirkjujarðasamkomulags. Engin aðahaldskrafa er gerð vegna 
sókna og trúfélaga í frumvarpinu. Aðhaldskröfur vegna rekstrarframlags til 
Þjóðkirkjunnar hafa á þessu tímabili verið áþekkar og til almennra 
stjórnsýslustofnana ríkisins en þær voru ákveðnar nokkru hærri vegna 
framlaga til sókna og trúfélaga í ljósi þess að þau framlög höfðu vaxið mun 
örar á árunum fyrir efnahagsáfallið haustið 2008 en framlög til almennra 
ríkisstofnana. Eftir þessa skoðun ráðuneyta og samanburð málaflokka hefur 
verið ákveðið að fallast á að leggja til að greidd verði tímabundin viðbót við 
framlög vegna sókna og trúfélaga umfram það sem greitt verður samkvæmt 
forsendum í fjárlagafrumvarpinu og þar með samkvæmt því einingaverði 
fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri sem gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi 
frumvarpi um ráðstafanir í ríkisfjármálum vegna ársins. Þessi tímabundna 
viðbót er ætluð til að vega á móti skerðingum fyrri ára umfram þær sem 
verið hafa á rekstrarframlagi til Þjóðkirkjunnar og er ráðgert að einnig verði 
greidd viðbótarframlög af sömu ástæðum árin 2014 og 2015 en að þau falli 
að því loknu niður. Lagt er til að viðbótin vegna annarra trúfélaga en sókna 
Þjóðkirkjunnar verði 7 m.kr. árið 2013 og að framlag til þeirra verði þar með 
269 m.kr. í stað 262 m.kr. samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Gert er ráð fyrir 
að viðbótarframlaginu verði skipt niður á einstök trúfélög sem álag í hlutfalli 
við reiknað grunnframlag þeirra samkvæmt lögum um sóknargjöld og í 
samræmi við viðeigandi ákvæði frumvarps um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

Samtals innanríkisráðuneyti   497,0

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-373
6.70

Landspítali
Nýframkvæmdir

15,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 15 m.kr. tímabundið framlag til undirbúnings nýrrar 
byggingar endurhæfingardeildar Grensáss. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-388
1.10

Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið
Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið

20,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 20 m.kr. tímabundið framlag til þess að byggja upp 
þjónustu SÁÁ við eldri borgara.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-479
1.10

Hlaðgerðarkot
Hlaðgerðarkot

7,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um tímabundna 7 m.kr. hækkun á framlagi til 
meðferðarheimilisins Hlaðgerðarkots í Mosfellsdal. Samhjálp rekur 
vistheimili fyrir áfengissjúklinga að Hlaðgerðarkoti. Óhjákvæmilegt er að 
leggja í  kostnaðarsamar framkvæmdir til þess að halda starfseminni áfram. 
M.a. er nauðsynlegt að skipta um frárennsli og rotþró.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-700
6.87

Heilbrigðisstofnanir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

100,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 100 m.kr. tímabundið framlag til fyrsta áfanga 
endurbyggingar og breytinga á eldri hluta sjúkrahússins á Selfossi sem komið 
er á þann aldur að verulegs viðhalds er þörf, einkum á lagnakerfum, og 
einnig er þörf breytinga á húsnæðinu vegna nýrra krafna í reglugerðum um 
byggingar. Með því að ráðstafa ónýttum fjárveitingum fyrri ára og með 
framlagi Fasteigna ríkissjóðs er búið að tryggja heildarfjármögnun á fyrsta 
áfanga verkefnisins. Búið er að vinna frumáætlun og fullgera aðalteikningar 
sem eru á lokastigi samþykktar hjá byggingarfulltrúanum á Selfossi. Næsta 
verkefni er að afla heimildar til að hefja verkhönnun og gerð útboðsgagna.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-841
1.01

Vinnumálastofnun
Vinnumálastofnun

0,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 255 m.kr. hækkun á útgjaldaheimild og sértekjum 
Vinnumálastofnunar. Áformað er að leggja fram stjórnarfrumvarp vegna 
brottfalls fjórða árs í greiðslu atvinnuleysisbóta. Í því felast útgjöld og 
tilfærslur á fjárheimildum hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
Vinnumálastofnun vegna vinnumarkaðsúrræða sem felast í átaksverkefninu 
"Vinna og virkni 2013". Í tengslum við það er lagt til að 445 m.kr. fjárheimild 
verði millifærð af viðfangsefninu 1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni og 
önnur úrræði, þar af 255 m.kr. á viðfangsefnið 1.15 Umsýslukostnaður 
Vinnumálastofnunar og 190 m.kr. á viðfangsefnið 1.11 Atvinnuleysisbætur. 
Við þetta aukast sértekjur á liðnum 08-841 Vinnumálastofnun einnig um 120 
m.kr. vegna aukinna þjónustukaupa frá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
útgjaldaheimild stofnunarinnar hækkar um sömu fjárhæð til ráðstöfunar á 
tekjunum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-851
1.11

Atvinnuleysistryggingasjóður
Atvinnuleysisbætur

190,0

Ríkisstjórn

Lögð er til millifærsla á 190 m.kr. fjárheimild. Áformað er að leggja fram 
stjórnarfrumvarp vegna brottfalls fjórða árs í greiðslu atvinnuleysisbóta. Í því 
felast útgjöld og tilfærslur á fjárheimildum hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
Vinnumálastofnun vegna vinnumarkaðsúrræða sem felast í átaksverkefninu 
"Vinna og virkni 2013". Í tengslum við það er lagt til að 445 m.kr. fjárheimild 
verði millifærð af viðfangsefninu 1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni og 
önnur úrræði, þar af 255 m.kr. á viðfangsefnið 1.15 Umsýslukostnaður 
Vinnumálastofnunar og 190 m.kr. á viðfangsefnið 1.11 Atvinnuleysisbætur. 
Við þetta aukast sértekjur á liðnum 08-841 Vinnumálastofnun einnig um 255 
m.kr. vegna aukinna þjónustukaupa frá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
útgjaldaheimild stofnunarinnar hækkar um sömu fjárhæð til ráðstöfunar á 
tekjunum.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-851
1.15

Atvinnuleysistryggingasjóður
Umsýslukostnaður vegna Atvinnuleysistryggingasjóðs

255,0

Ríkisstjórn

Lögð er til millifærsla á 255 m.kr. fjárheimild. Áformað er að leggja fram 
stjórnarfrumvarp vegna brottfalls fjórða árs í greiðslu atvinnuleysisbóta. Í því 
felast útgjöld og tilfærslur á fjárheimildum hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
Vinnumálastofnun vegna vinnumarkaðsúrræða sem felast í átaksverkefninu 
"Vinna og virkni 2013". Í tengslum við það er lagt til að 445 m.kr. fjárheimild 
verði millifærð af viðfangsefninu 1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni og 
önnur úrræði, þar af 255 m.kr. á viðfangsefnið 1.15 Umsýslukostnaður 
Vinnumálastofnunar og 190 m.kr. á viðfangsefnið 1.11 Atvinnuleysisbætur. 
Við þetta aukast sértekjur á liðnum 08-841 Vinnumálastofnun einnig um 255 
m.kr. vegna aukinna þjónustukaupa frá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
útgjaldaheimild stofnunarinnar hækkar um sömu fjárhæð til ráðstöfunar á 
tekjunum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-851
1.25

Atvinnuleysistryggingasjóður
Styrkir til fiskvinnslustöðva

190,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 190 m.kr. fjárveitingu á fjárlagaliðinn 08-851-1.25 Styrkir 
til fiskvinnslustöðva. Í forsendum fjárlagafrumvarpsins var gert ráð fyrir því 
að lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs til fiskvinnslustöðva yrðu 
felld úr gildi frá og með næstu áramótum og því var ekki gert ráð fyrir neinni 
fjárheimild á þessu viðfangsefni í frumvarpinu. Áætluð útgjöld í ár á þessu 
viðfangsefni eru 350 m.kr. og því var reiknað með að þessi aðgerð mundi 
leiða til 350 m.kr. lækkunar á útgjöldum Atvinnuleysistryggingasjóðs og er 
það ein af sértækum aðhaldsráðstöfunum í fjárlagafrumvarpinu. Nú er hins 
vegar áformað að leggja fram stjórnarfrumvarp um breytingar á lögunum 
sem þrengja ýmis skilyrði fyrir greiðslum til fiskvinnslufyrirtækja og er áætlað 
að af þeim sökum lækki árleg útgjöld varanlega um 100 m.kr. miðað við 
áætluð útgjöld 2012. Því til viðbótar er reiknað með 60 m.kr. tímabundinni 
lækkun útgjalda á árinu 2013 vegna fjölgunar ársverka í fiskvinnslu og aukins 
eftirlits með greiðslum til fiskvinnslustöðva.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-851
1.35

Atvinnuleysistryggingasjóður
Námskeiðahald, átaksverkefni og önnur úrræði

-445,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 445 m.kr. fjárheimild verði flutt milli viðfangsefna 
Atvinnuleysistryggingasjóðs. Áformað er að leggja fram stjórnarfrumvarp 
vegna brottfalls fjórða árs í greiðslu atvinnuleysisbóta. Í því felast útgjöld og 
tilfærslur á fjárheimildum hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
Vinnumálastofnun vegna vinnumarkaðsúrræða sem felast í átaksverkefninu 
"Vinna og virkni 2013". Í tengslum við það er lagt til að 445 m.kr. fjárheimild 
verði millifærð af viðfangsefninu 1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni og 
önnur úrræði, þar af 255 m.kr. á viðfangsefnið 1.15 Umsýslukostnaður 
Vinnumálastofnunar og 190 m.kr. á viðfangsefnið 1.11 Atvinnuleysisbætur. 
Við þetta aukast sértekjur á liðnum 08-841 Vinnumálastofnun einnig um 255 
m.kr. vegna aukinna þjónustukaupa frá Atvinnuleysistryggingasjóði og 
útgjaldaheimild stofnunarinnar hækkar um sömu fjárhæð til ráðstöfunar á 
tekjunum.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-853
1.01

Ábyrgðasjóður launa
Ábyrgðasjóður launa

-150,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 150 m.kr. lækkun á framlagi til Ábyrgðasjóðs launa til 
viðbótar við 150 m.kr. lækkun sem samþykkt var við 2. umræðu. 
Velferðarráðuneytið hefur nú endurmetið útgjaldaþröfina að nýju og í ljósi 
þess að gjaldþrotum fyrirtækja heldur áfram að fækka er nú talið að gjöldin 
verði allt að 300 m.kr. lægri en gert var ráð fyrir þegar frumvarpið var lagt 
fram. 

Samtals velferðarráðuneyti   182,0

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

14-190
1.98

Ýmis verkefni
Ýmis framlög umhverfisráðuneytis

2,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 2 m.kr. tímabundna hækkun til verkefnisins "Earth Check" 
sem felur í sér umhverfisvottun sveitarfélaganna á Snæfellsnesi. Í verkefninu 
felst að sveitarfélögin marka sér umhverfisstefnu og vinna samkvæmt 
viðurkenndum umhverfisstöðlum til að ná vottun sem er í anda stefnu 
stjórnvalda á sviði sjálfbærrar þróunar.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

14-211
1.01

Umhverfisstofnun
Umhverfisstofnun

28,0

Fagráðuneyti

Gerð er tillaga um 28 m.kr. tímabundna hækkun vegna áætlunar um vernd og 
orkunýtingu landsvæða. Lögð er áhersla á að tryggja eftirfylgni og 
framkvæmd verndar- og orkunýtingaráætlunar með undirbúningi og 
framkvæmd friðlýsinga á verndarsvæðum áætlunarinnar.

Samtals umhverfisráðuneyti   30,0

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

19-801
1.10

Vaxtagjöld ríkissjóðs
Vaxtagjöld ríkissjóðs

585,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 585 m.kr. hækkun fjárheimildar vegna vaxtagjalda 
ríkissjóðs. Áformað er að greiða framlag ríkissjóðs til styrkingar á eigin fé 
Íbúðalánasjóðs með útgáfu skuldabréfs um mánaðamótin febrúar/mars 2013. 
Ekki liggur fyrir á þessu stigi í hvaða flokki útgáfan verður en miðað við 
5,4% óverðtryggða vexti verður vaxtakostnaður ríkissjóðs af 13 milljarða kr. 
skuldabréfi 585 m.kr. á næsta ári.

Samtals vaxtagjöld ríkissjóðs   585,0

Samtals öll ráðuneyti   3.294,7
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Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum þeim sem skýrðar
hafa verið og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum.

Alþingi, 12. desember 2012.

Björn Valur Gíslason,
form., frsm.

Sigmundur Ernir Rúnarsson. Lúðvík Geirsson.

Valgerður Bjarnadóttir. Skúli Helgason.


