
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 317  —  199. mál.
2. umræða.

Nefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.

Nefndin hefur haft frumvarpið til umfjöllunar frá 28. nóvember sl. og fengið á sinn fund
fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytis til þess að fara yfir helstu þætti þess. Þá hefur
nefndin leitað skýringa á einstökum gjaldatilefnum með því að fá fulltrúa allra ráðuneyta á
fundi nefndarinnar.

Einnig hefur nefndin yfirfarið þau erindi sem henni hafa borist. Meiri hlutinn gerir
breytingartillögur við frumvarpið sem samtals nema 1.907 m.kr. til lækkunar gjalda og 3.908
m.kr. til hækkunar tekna á rekstrargrunni. 

Áhrif breytinganna á frumvarpið á rekstrargrunni koma fram í eftirfarandi töflu.

Í milljörðum kr. Fjárlög 2013
Fjáraukalaga-

frumvarp
Breytingartillaga

2. umr.
Samtals

Frumtekjur 558,6 -23,1 5,3 540,8

Frumgjöld 498,4 5,6 0,8 504,8

Frumjöfnuður 60,2 -28,7 4,5 36,0

Vaxtatekjur 20,8 -0,7 -1,4 18,6

Vaxtagjöld 84,7 -7,5 -2,7 74,4

Vaxtajöfnuður -63,9 6,9 1,3 -55,8

Heildartekjur 579,4 -23,7 3,9 559,5

Heildargjöld 583,1 -1,9 -1,9 579,3

Heildarjöfnuður -3,7 -21,8 5,8 -19,8

Nú er áætlað að innheimta tekna skili 5,3 milljörðum kr. hærri tekjum en gert var ráð fyrir
í frumvarpinu sjálfu. Meginskýringin liggur í heldur betri innheimtu á seinni hluta ársins.
Þannig hækkar tekjuáætlun vegna fjármagnstekjuskatts, virðisaukaskatts og tekjuskatts
lögaðila samtals um 5,9 milljarða kr. Á móti vegur lægri innheimta vörugjalda og lækkun
vaxtatekna ríkissjóðs. Á heildina litið gera breytingartillögur nefndarinnar ráð fyrir um 5,8
milljörðum kr. hagstæðari heildarjöfnuði en gert er ráð fyrir í frumvarpinu sjálfu.

Fjallað er um fjáraukalög í V. kafla laga nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins. Þar kemur
fram að valdi ófyrirséð atvik, kjarasamningar eða ný löggjöf því að grípa þurfi til sérstakra
fjárráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum ársins skuli leitað heimilda fyrir þeim
í frumvarpi til fjáraukalaga. Heimilda fyrir fjárráðstöfunum af þessu tagi, sem grípa þarf til
eftir samþykkt fjáraukalaga, skuli leitað í lokafjárlögum. Öðrum óskum um breyttar heimildir
til fjárráðstafana skuli jafnan vísað til ákvörðunar Alþingis í tengslum við afgreiðslu fjárlaga
fyrir næsta ár.

 



  2

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á nær fjórðungi allra gjaldaliða í fjárlögum. Eru þá
ekki meðtaldar breytingar sem verða vegna sameiningar stofnana, flutnings þeirra á milli
ráðuneyta eða millifærslu af lið vegna ófyrirséðra útgjalda. Þessi fjöldi liða bendir til þess
að fyrrgreind skilgreining á fjáraukalögum sé túlkuð of rúmt og um árabil hefur tíðkast að
samþykkja tilefni í fjáraukalögum sem þó geta hvorki talist óvænt né ófyrirséð. Meiri hlutinn
telur að hér þurfi að gera bragarbót og bendir á að nú er í undirbúningi nýtt frumvarp til laga
um opinber fjármál þar sem ætlunin er að bæta úr ýmsum annmörkum að þessu leyti. Auk
lagabreytinga telur nefndin að viðhorfsbreytinga sé þörf þannig að bæði ráðherrar og Alþingi
vinni stöðugt að því að draga úr vægi fjáraukalaga. Nokkur árangur hefur náðst á þessu sviði
á síðastliðnum árum eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu.

Meiri hlutinn vekur athygli á því að ýmsir reikningslegir liðir á gjaldahlið fjárlaga koma
ekki til endurmats í frumvarpi þessu. Þar má nefna lífeyrisskuldbindingar og afskriftir skatt-
krafna. Endanlegt uppgjör á slíkum liðum liggur ekki fyrir fyrr en í ríkisreikningi um mitt
næsta ár og hugsanlegt að útkoman verði önnur en gert er ráð fyrir í fjárlögum. Einnig er
vakin athygli á því að þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir 7,5 milljarða kr. lækkun vaxtagjalda frá
fjárlögum skýrast 6,5 milljarðar kr. af lækkuninni af því að ekki var breytt skilmálum skulda-
bréfs sem gefið var út til að styrkja eiginfjárstöðu Seðlabanka Íslands. Í raun og veru lækkar
fjármagnskostnaður ríkisins ekki heldur er hluti hans færður beint á eigið fé í staðinn fyrir
að færa hann í gegnum rekstrarreikning. Fjárhagsstaða ríkisins er því ekki að batna sem
nemur minni vaxtakostnaði.

Nokkuð ber á því í frumvarpinu að lagðar séu til millifærslur milli verkefna vegna þess
að forsendur hafi breyst frá því að fjárlög voru samþykkt. Þar vega millifærslur hjá mennta-
og menningarmálaráðuneytinu langþyngst. Lagt er til að ónýttar fjárheimildir, m.a. vegna
verkefnisins „nám er vinnandi vegur“, falli niður en þess í stað er gerð tillaga um að ráðstafa
samsvarandi fjárhæðum til undirbúnings endurskipulagningar, svo sem vegna styttingar náms
til stúdentsprófs. Ekki er ætlunin að nýta þær heimildir fyrr en á næsta ári. Meiri hlutinn
átelur þessi vinnubrögð og bendir á að réttara sé að ónýttar heimildir falli niður og ráðherrar
geri þá nýjar tillögur um útgjöld í samræmi við breytta forgangsröðun þannig að tillögurnar
rúmist innan fjárhagsramma hvers árs. Engu að síður gerir meiri hlutinn ekki breytingar á
fyrirkomulaginu að þessu sinni en beinir því til ráðuneyta að taka upp ný vinnubrögð.

Einstakar breytingartillögur á gjaldahlið eru skýrðar í álitinu, en meiri hlutinn vekur sér-
staklega athygli á því að í frumvarpinu er lagt til að fjárheimild tveggja rannsóknarnefnda
Alþingis hækki um 321,2 m.kr. Heildarkostnaður nefndar um Íbúðalánasjóð og nefndar um
sparisjóðina er þá áætlaður um 802 m.kr. Ef framhald verður á því að Alþingi skipi rann-
sóknarnefndir af þessu tagi telur meiri hlutinn brýnt að afmarka markmið og umfang starfsins
miklu betur en gert hefur verið fram til þessa, auk þess sem skýra þarf fjárhagslega ábyrgð
og hvernig haga skal kostnaðareftirliti en hvort tveggja hefur verið mjög óljóst og óskilgreint.
Í skipunarbréfum rannsóknarnefnda verða þessi atriði að vera miklu skýrari en nú er raunin.

Gerð er tillaga um 4,5 milljarða kr. framlag til Íbúðalánasjóðs í frumvarpinu vegna
erfiðrar fjárhagsstöðu sjóðsins en meiri hlutinn bendir á að ekki liggur enn fyrir fullnægjandi
aðgerðaáætlun um hvernig leysa á fjárhagsvandann til frambúðar og er það verulegt áhyggju-
efni. Framlagið er til viðbótar 13 milljarða kr. stofnfjárframlagi fyrr á árinu. Ef ekkert verður
að gert stefnir í áframhaldandi umtalsverð framlög á hverju ári til sjóðsins.  

Loks skal þess getið að nefndin leggur til að ekki verði fallist á tillögu í frumvarpinu um
46,7 m.kr. framlag til sendiráðsins í Vín vegna fjárdráttar heldur er miðað við að ráðuneytið
beri sjálft þann kostnað þar sem ljóst þykir að fjárhagseftirlit ráðuneytisins var óviðunandi.

 



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fallið frá nýlegu eða óhöfnu verkefn

02-201
6.50

Háskóli Íslands
Byggingarframkvæmdir og tækjakaup

0,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 150 m.kr. lækkun á framlagi ríkissjóðs til framkvæmda við hús 
íslenskra fræða á móti jafnmikilli hækkun framlags frá Happdrætti Háskóla 
Íslands. Í fjárlögum fyrir árið 2013 var veitt 800 m.kr. fjárheimild til þessara 
framkvæmda, fjármögnuð með 650 m.kr. framlagi frá Happdrætti Háskóla 
Íslands og 150 m.kr. framlagi ríkissjóðs. Í fjáraukalagafrumvarpinu er lögð til 
550 m.kr. lækkun á þessari fjárheimild og gert ráð fyrir að framlag 
happdrættisins lækki einnig um 550 m.kr. Tillagan sem hér er flutt miðar að 
því að Happdrætti Háskóla Íslands fjármagni 250 m.kr. fjárheimild sem eftir 
stendur til þessa verkefnis á fjárlagaárinu 2013 samkvæmt 
fjáraukalagafrumvarpinu, en þar er aðallega um að ræða framkvæmdir við 
húsgrunn og ýmsan kostnað sem féll til við undirbúning og upphaf 
áformaðrar húsbyggingar.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-225
1.01

Háskólinn á Bifröst
Háskólinn á Bifröst

15,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 15 m.kr. verði færðar til Háskólans á Bifröst vegna 
frumgreinanáms af liðnum 02-320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á 
vinnumarkaði þar sem ónýttar fjárheimildir eru á liðnum. Tillagan felur í sér 
að þær fjárheimildir verði nýttar í önnur verkefni sem miða að því að hækka 
menntunarstig og vinna gegn atvinnuleysi. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-227
1.01

Háskólinn í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík

15,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 15 m.kr. verði færðar til Háskólans í Reykjavík vegna 
frumgreinanáms af liðnum 02-320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á 
vinnumarkaði þar sem ónýttar fjárheimildir eru á liðnum. Tillagan felur í sér 
að þær fjárheimildir verði nýttar í önnur verkefni sem miða að því að hækka 
menntunarstig og vinna gegn atvinnuleysi. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

02-236
1.10

Rannsóknasjóður
Rannsóknasjóður

221,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild sjóðsins hækki um 221 m.kr. sem svarar til 
áformaðrar skerðingar í frumvarpinu á 550 m.kr. viðbótarframlagi sem veitt 
var til sjóðsins samkvæmt svonefndri fjárfestingaáætlun í fjárlögum ársins 
2013. Að betur athuguðu máli er talið að vinna að umsóknum um styrki, mat 
og yfirferð þeirra til væntanlegrar úthlutunar sé það langt komin að ekki 
verði heppilegt að lækka framlagið á þessu stigi þrátt fyrir að áformuð 
tekjuöflun til að standa undir því gangi ekki eftir. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-319
1.17

Framhaldsskólar, almennt
Námsskrárgerð

-120,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 120 m.kr. verði færðar af þessum lið yfir á 02-319-1.41 
Framkvæmd nýrrar skólastefnu. Á þennan lið voru færðar tímabundið 200 
m.kr. af fjárheimildum vegna verkefnisins Nám er vinnandi vegur og hefur 
hluta af þeirri fjárheimild verið varið til innleiðingar nýrrar námskrár á árinu 
en eftirstöðvar á liðnum eru 120 m.kr. Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
hefur í hyggju að nýta ónýttar fjárheimildir á tilteknum liðum, þar á meðal á 
þessum lið, til verkefna við framkvæmd nýrrar skólastefnu, sbr. umfjöllun um 
liðinn 02-319-1.41. 



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-319
1.31

Framhaldsskólar, almennt
Keilir, frumgreinanám og annað nám á framhaldsskólastigi

15,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 15 m.kr. verði færðar til Keilis vegna frumgreinanáms af 
liðnum 02-320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði þar 
sem ónýttar fjárheimildir eru á liðnum. Tillagan felur í sér að þær fjárheimildir 
verði nýttar í önnur verkefni sem miða að því að hækka menntunarstig og 
vinna gegn atvinnuleysi. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-319
1.41

Framhaldsskólar, almennt
Framkvæmd nýrrar skólastefnu

200,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 200 m.kr. verði færðar yfir á 02-319-1.41 Framhaldsskólar 
almennt, framkvæmd nýrrar skólastefnu af liðnum 02-320 Nám á 
framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði þar sem ónýttar fjárheimildir 
eru á liðnum. Tillagan felur í sér að þær fjárheimildir verði nýttar í önnur 
verkefni sem miða að því að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskólum, hækka 
menntunarstig og vinna gegn atvinnuleysi. 



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-319
1.41

Framhaldsskólar, almennt
Framkvæmd nýrrar skólastefnu

242,2

Ríkisstjórn

Lagt er til að 300 m.kr. fjárheimildir verði sameinaðar á lið 02-319-1.41 af 
liðum sem hafa allir verið nýttir til innleiðingar á nýrri aðalnámskrá og nýrri 
menntastefnu. Ekki stendur til að breyta nýtingu fjárins að þessu leyti en 
talið er brýnt að auka sveigjanleika þannig að hægt verði að bregðast við 
þeirri stöðu sem við blasir og birtist í úttektum á skólakerfinu. 
     Alls er lagt til að 242,2 m.kr. verði millifærðar af öðrum liðum þar sem 
eru ónýttar fjárheimildir á árinu auk þess sem fyrir eru 57,8 m.kr. á liðnum. 
Samtals gerir þetta 300 m.kr. sem skiptast þannig að 60 m.kr. eru vegna 
aukins stjórnunarkostnaðar sem skiptist jafnt á milli skólanna, 150 m.kr. eru 
vegna vinnu kennara við þróunarstörf og gerð áfangalýsinga og 90 m.kr. 
vegna tímabundins álags vegna tilraunakennslu sem skiptist eftir fjölda 
nemenda eða stærð skólanna. Meginhluti útgjaldanna fellur til á næsta ári. 
     Í minnisblaði frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu kemur fram að 
verkefni næstu ára séu tvíþætt. Annars vegar þurfi að halda áfram 
innleiðingu laga og nýrrar aðalnámsskrár þar sem áhersla sé lögð á styttingu 
náms, læsi og annan vanda sem við skólanum blasi. Hins vegar þurfi að leita 
leiða til að ná jafnvægi í rekstri skólanna og auka skilvirkni kerfisins. 
     Í minnisblaðinu segir jafnframt að við núverandi aðstæður sé ekki völ á 
öðru en að leysa úr þessum viðfangsefnum samhliða. Gera megi ráð fyrir 
því að ef þau markmið nást að draga úr brottfalli, efla læsi og stytta 
námstíma á framhaldsskólastigi muni skilvirkni kerfisins aukast er fram líða 
stundir. Þannig megi draga úr þörfinni fyrir aðgangstakmarkanir á 
framhaldsskólastigi og bregðast við fjölmörgum ábendingum um veikleika í 
menntakerfinu. Fram kemur að ráðuneytið hafi á undanförnum mánuðum 
unnið að gerð hvítbókar um umbætur í menntamálum. Þar sé unnin greining 
á helstu þáttum íslensks menntakerfis og settar fram tillögur um markmið og 
aðgerðir til úrbóta. 
     Aðgerðir í framhaldsskólum lúta m.a. að skipulagsbreytingum til þess að 
fjölga þeim sem ljúka framhaldsskóla og stytta námstíma. Þessar breytingar 
fela í sér aðgerðir gegn brotthvarfi sem þegar eru hafnar, breytingar á 
starfsmenntun með stóraukinni áherslu á vinnustaðanám og styttingu 
formlegs námstíma, bæði á stúdentsnámsbrautum og á starfsnámsbrautum. 
     Framhaldsskólar hafa frá setningu laga um framhaldsskóla árið 2008 og 
útgáfu nýrrar aðalnámskrár í kjölfarið unnið að skipulagsbreytingum. Fjórir 
framhaldsskólar bjóða nú þegar upp á þriggja ára námsbrautir til 
stúdentsprófs og sex til viðbótar hafa undirbúið slíkar breytingar með nýjum 
námsbrautarlýsingum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið áætlar því að 
tíu framhaldsskólar geti boðið styttra nám til stúdentsprófs þegar næsta haust 
samkvæmt nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-320
1.01

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

-480,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fella niður á þessum lið 480 m.kr. framlag vegna verkefnisins 
Nám er vinnandi vegur. Áætlanir gerðu ráð fyrir að fleiri nemendur nýttu sér 
úrræðið en raunin varð og varð fjárþörf vegna átaksins mun minni en 
upphaflega var áætlað. Af því leiðir að ónýttar fjárheimildir hafa safnast upp 
á liðnum sem ráðgert er að fella niður. Er lagt til að 45 m.kr. fari til eflingar 
frumgreinanáms hjá Háskólanum á Bifröst, Háskólanum í Reykjavík og Keili. 
Þá er lagt til að 235 m.kr. fari til Fræðslusjóðs vegna aukins námsframboðs 
og raunfærnismats og að 200 m.kr. fari til aðgerða gegn brotthvarfi úr 
framhaldsskólum.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-451
1.11

Framhaldsfræðsla
Framhaldsfræðsla, almennt

-32,2

Ríkisstjórn

Lagt er til að 32,2 m.kr. verði færðar af þessum lið yfir á 02-319-1.41 
Framkvæmd nýrrar skólastefnu. Framlög til þessa liðar hafa verið notuð til 
eflingar náms- og starfsráðgjafar og er áætlað að 32,2 m.kr. séu eftir á 
liðnum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur í hyggju að nýta ónýttar 
fjárheimildir á tilteknum liðum, þar á meðal þessum, til verkefna við 
framkvæmd nýrrar skólastefnu, sbr. umfjöllun um liðinn 02-319-1.41. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-451
1.12

Framhaldsfræðsla
Fræðslusjóður

235,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 235 m.kr. verði færðar til Fræðslusjóðs af liðnum 02-320 Nám 
á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði þar sem ónýttar 
fjárheimildir eru á liðnum. Tillagan felur í sér að þær fjárheimildir verði nýttar 
í önnur verkefni sem miða að því að hækka menntunarstig og vinna gegn 
atvinnuleysi. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-720
1.31

Grunnskólar, almennt
Sérstök fræðsluverkefni

-90,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 90 m.kr. verði færðar af þessum lið yfir á 02-319-1.41 
Framkvæmd nýrrar skólastefnu. Áætlað er að 90 m.kr. verði uppsafnaðar í 
árslok vegna aðgerðaráætlunar í þágu ungs fólks og læsisátaks. Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið hefur í hyggju að nýta ónýttar fjárheimildir á 
tilteknum liðum, þar á meðal á þessum lið, til verkefna við framkvæmd 
nýrrar skólastefnu, sbr. umfjöllun um liðinn 02-319-1.41. 

Samtals mennta- og menningarmálaráðuneyti   221,0

Samþykkt á Alþingi
Breyttar forsendur

03-300
1.01

Sendiráð Íslands
Sendiráð Íslands

-46,7

Alþingi

Lagt er til að fallið verði frá 46,7 m.kr. fjárveitingu vegna tapaðrar bótakröfu 
á hendur fyrrverandi starfsmanni sendiráðs Íslands í Vín sem gert var ráð 
fyrir í frumvarpinu.

Samtals utanríkisráðuneyti   -46,7

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

04-101
1.01

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa

7,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 7,5 m.kr. fjárheimild vegna vinnu erlendrar ráðgjafarstofu í 
tengslum við viðræður Íslands um makrílveiðar. 8. október 2013 var í 
ríkisstjórn samþykkt minnisblað frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra og 
utanríkisráðherra um að ganga frá samningi við erlenda ráðgjafarfyrirtækið 
Burson-Marsteller um ráðgjöf vegna makrílviðræðna. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið ber þennan kostnað vegna ráðgjafar í makríldeilunni.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

04-401
1.01

Hafrannsóknastofnunin
Hafrannsóknastofnunin

35,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að veitt verði 35 m.kr. framlag til að standa straum af kostnaði 
Hafrannsóknastofnunar vegna ársfundar Alþjóðahafrannsóknaráðsins 
(ICES) sem fór fram hér á landi í september 2013. Um 700 manns sóttu 
ársfundinn í fimm daga, auk þriggja viðbótardaga þar sem 150 manns tóku 
þátt í ýmsu nefndarstarfi. Fundurinn var haldinn í ráðstefnuhúsinu Hörpu.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

04-511
1.10

Tækniþróunarsjóður
Tækniþróunarsjóður

150,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild sjóðsins hækki um 150 m.kr. eða sem svarar til 
áformaðrar skerðingar í frumvarpinu á 550 m.kr. viðbótarframlagi sem veitt 
var til sjóðsins samkvæmt svonefndri fjárfestingaáætlun í fjárlögum ársins 
2013. Að betur athuguðu máli er talið að vinna að umsóknum um styrki, mat 
og yfirferð þeirra til væntanlegrar úthlutunar sé það langt komin að ekki 
verði heppilegt að lækka framlagið á þessu stigi þrátt fyrir að áformuð 
tekjuöflun til að standa undir því gangi ekki eftir. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

04-811
1.13

Bændasamtök Íslands
Þróunarverkefni og jarðrækt

-78,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 78 m.kr. lækkun á fjárheimild liðarins. Í frumvarpinu var gert ráð 
fyrir 198 m.kr. framlagi af fjárlagalið 09-989-1.90 Ófyrirséð útgjöld til 
stuðnings bændum sem orðið höfðu fyrir stórfelldu tjóni vegna kals í túnum í 
kjölfar óvenjumikilla snjóþyngsla sl. vetur á Norður- og Austurlandi. Gert var 
ráð fyrir að stuðningur þessi yrði í formi styrkja til endurræktunar túna sem 
orðið höfðu illa úti á umræddum svæðum. Var ætlunin að þetta yrði gert í 
formi sérstaks álags á framlög sem fæst til endurræktunar, sbr. reglur 
Bændasamtaka Íslands um framlög til jarðræktar og hreinsunar 
affallsskurða. Samkvæmt reglunum var gert ráð fyrir að vegna kalskemmda 
vorið 2013 skyldi greiða 60 þús. kr. á hvern hektara (ha) umfram almenna 
styrki til jarðræktar. Þar var  jafnframt tekið fram að einungis ætti að greiða 
framlög ef tiltekin spilda (ha) hefði bæði verið tekin út sem kal (20% eða 
meira) vorið 2013 og tekin út sem endurræktuð fyrir 15. nóvember 2013. 
Hins vegar var gert ráð fyrir að ekkert yrði greitt út fyrr en úttekt á tjóninu 
hefði farið fram af búnaðarsamböndum en frestur til að ljúka þeim var 15. 
nóvember á þessu ári. Framlagið í frumvarpinu var því sett fram með 
fyrirvara um að breytingartillaga kynni að koma fram fyrir afgreiðslu 
frumvarpsins þegar niðurstaða lægi fyrir um úttektir og endanlegt umfang 
tjónsins. Þann 15. nóvember sl. lá fyrir fyrir úttekt á tjóninu og samkvæmt því 
voru 2.000 ha styrkhæfir sem gera samtals 120 m.kr. Í ljósi þess þarf að 
færa til baka af liðnum 78 m.kr. af fyrra framlagi samkvæmt frumvarpinu 
vegna málsins.

Samtals atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti   114,5

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

06-325
1.10

Samræmd neyðarsvörun
Samræmd neyðarsvörun

15,3

Ríkisstjórn

Lögð er til 15,3 m.kr. hækkun framlags á þennan lið vegna þjónustukaupa af 
Neyðarlínunni sem fjármögnuð er með gjaldtöku fyrir rekstur á sjálfvirku 
tilkynningakerfi skipa skv. 3. mgr. 5. gr. laga nr. 41/2003, um vaktstöð 
siglinga. Gjaldið var til skamms innheimt af Neyðarlínunni og var ekki fært í 
bækur ríkisins fyrr en Fjársýsla ríkisins tók við innheimtu þess á árinu 2013. 
Um er að ræða lögboðna gjaldtöku til að mæta kostnaði við rekstur sjálfvirka 
tilkynningakerfisins. Áætlað er að innheimta gjaldsins skili 15,3 m.kr. tekjum 
á árinu 2013.



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

06-390
1.91

Ýmis löggæslu- og öryggismál
Varnarmál

265,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 265 m.kr. fjárheimild til að ljúka rafkerfisbreytingum á 
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Á móti þessari fjárheimild færist á 
tekjuhlið ríkissjóðs innborgun af bankareikningum sem áður voru í eigu 
Ratsjárstofnunar og því hefur tillagan ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. 
Ratsjárstofnun sá um rekstur íslenska loftvarnakerfisins og ratsjárstöðvanna 
samkvæmt verksamningi við Bandaríkjaher. Við lokun Ratsjárstofnunar 
fluttust bankareikningar hennar til Varnarmálastofnunar og síðar til 
utanríkisráðuneytisins og verkefni varnarmálalaga voru færð undir 
utanríkisráðuneytið, Landhelgisgæslu Íslands og ríkislögreglustjóra. Tillagan 
miðar að því að heimilað verði að ráðstafa þessum fjármunum til að ljúka 
rafkerfisbreytingum á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli, enda er slík 
ráðstöfun í anda þeirra markmiða sem einkenndu uppgjör við bandaríska 
flugherinn á árinu 2007. Fimm áföngum rafkerfisbreytinganna ásamt 
hönnunarvinnu er lokið. Sjötti áfangi breytinganna er stjórnstöðin og sjöundi 
og síðasti áfangi er flugskýli 831. HS-veitur reka riðbreyti sem breytir 
spennunni á svæðinu í 110 volt. Breytirinn er ekki löglegur á Ísland og er auk 
þess úr sér genginn og hefur Mannvirkjastofnun gefið tilmæli um að HS-
veitur hætti rekstri hans. Sérstök undanþáguheimild fékkst til rekstursins á 
sínum tíma sem hefur nokkrum sinnum verið framlengd. Heimildin rann 
síðast út í lok árs 2012 en var framlengd til loka árs 2013 og ekki er búist við 
að frekari framlenging verði samþykkt. Útboðsferli breytinganna er hafið 
svo að unnt verði að ljúka þeim í tæka tíð. Áætlaður heildarkostnaður vegna 
verkefnisins eru 557 m.kr. Framlög úr hermálasjóði NATO hafa fjármagnað 
hluta breytinganna og ekki er gert ráð fyrir frekari framlögum úr ríkissjóði 
þeirra vegna.

Samþykkt á Alþingi
Fjármagnað með ríkistekjum

06-689
6.41

Fjarskiptasjóður
Fjarskiptasjóður

0,0

Alþingi

Gerð er tillaga um að beinar greiðslur úr ríkissjóði til Fjarskiptasjoðs lækki 
um 195 m.kr. en engin breyting verður á fjárheimild ársins á rekstrargrunni. 
Um er að ræða hækkun markaðra ríkistekna vegna uppboðs Póst- og 
fjarskiptastofnunar á tíðniréttindum í 4G kerfið. Tekjurnar sem koma inn fyrir 
tíðniheimildirnar færast á tekjuhlið ríkissjóðs en skulu renna til fjarskiptasjóðs, 
sbr. lög, nr. 132/2005, um fjarskiptasjóð. Gert er ráð fyrir að þessum 
mörkuðu ríkistekjur af tíðniuppboðinu verði nýttar til að fjármagna 
skuldbundin útgjöld ársins 2013 hjá sjóðnum, þ.m.t. til að fjármagna hluta af 
samningi sjóðsins við fjarskiptafyrirtækið Farice.

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

06-841
1.10

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin framlög

109,0

Ríkisstjórn

Gert er ráð fyrir að fjárheimild liðarins hækki um 109 m.kr. í samræmi við 
endurskoðaða áætlun um lögboðin framlög miðað við hlutföll af skatttekjum 
ríkisins og útsvarsstofni árið 2013. Spáin miðast við að skatttekjur verði 
487.280 m.kr. á þessu ári og að álagningarstofn útsvars hafi verið 957.000 
m.kr. árið 2013 vegna tekna ársins 2012. Áður hafði verið gerð tillaga í 
frumvarpinu um 218 m.kr. lækkun á framlagi til sjóðsins.

Samtals innanríkisráðuneyti   389,3



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-398
1.98

Félagsmál, ýmis starfsemi
Ýmis framlög velferðarráðuneytis

27,9

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 27,9 m.kr. fjárheimild vegna útgjalda sem áætlað er að 
falli til á árinu 2013 vegna verkefna á sviði skuldamála heimilanna og 
húsnæðismála. Tilefnið er þingsályktun um aðgerðir vegna skuldavanda 
heimila sem samþykkt var á Alþingi sl. sumar og var félags- og 
húsnæðismálaráðherra falin ábyrgð á þremur liðum ályktunarinnar. Þau 
verkefni sem vísað er til eru annars vegar verkefni er lúta að 
framtíðarskipan húsnæðismála. Skipuð hefur verið sérstök verkefnisstjórn í 
því skyni sem hefur forustu um söfnun og greiningu upplýsinga í samvinnu 
við óháða sérfræðinga og annast stöðumat og mótun stefnu til framtíðar um 
skipan húsnæðismála. Áætluð útgjöld vegna þessa liðar eru 29,2 m.kr. sem 
einkum eru fólgin í aðkeyptri greiningu í tengslum við mótun stefnu um 
framtíðarskipan húsnæðismála auk launa formanns verkefnisstjórnar en 
áætlað er að 20,9 m.kr. af framangreindum útgjöldum falli til á árinu 2013. 
Hins vegar verður leitað sérfræðiálits um heimild ráðherra til að ákveða 
sérstakt uppgreiðslugjald í ljósi stöðu Íbúðalánasjóðs og með hliðsjón af 
nýjum lögum um neytendalán. Áætluð útgjöld vegna þess eru um 11 m.kr. 
sem einkum falla til vegna ráðgjafarnefndar vegna fortíðarvanda sjóðsins og 
lausnar á honum og áætlað er að um 7 m.kr. af þessum kostnaði falli til á 
árinu 2013. Samanlagt er áætlað að útgjöld verkefnanna muni nema 50,4 
m.kr. og að þau falli til árin 2013 og 2014. Gert er ráð fyrir að 27,9 m.kr. af 
þeim falli til á árinu 2013 sem óskað er fjárheimildar fyrir með þessari tillögu, 
en 22,5 m.kr. á árinu 2014 sem farið verður fram á í fjárlögum fyrir árið 
2014.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

08-700
6.16

Heilbrigðisstofnanir
Heilbrigðisstofnun Vesturlands

11,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að veittar verði 11 m.kr. til að ljúka við fyrsta hluta af fyrsta 
áfanga breytinga á sjúkrahúsinu í Stykkishólmi. Um er að ræða innréttingu á 
nýjum matsal og matargeymslum á 1. hæð eldri hluta sjúkrahússins. 
Starfsemin fer nú fram á þremur stöðum í húsinu og er fyrirhugað að 
sameina hana á 1. hæð sjúkrahússins og ná þannig fram hagræðingu í 
starfsemi. Frekari framkvæmdir við sjúkrahúsið eru ekki fyrirhugaðar að 
sinni.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

08-861
6.21

Leiguíbúðir
Leiguíbúðir

0,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að heimild til greiðslu á framlagi til Íbúðalánasjóðs hækki um 175,5 
m.kr. frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlögum. Tillagan hefur ekki áhrif á 
útgjöld ríkissjóðs á rekstrargrunni. Ríkissjóður greiðir Íbúðalánasjóði fyrir 
mismun útlánsvaxta hans og fjármögnunarvaxta vegna lána til félagslegra 
leiguíbúða sem veitt hafa verið frá árinu 1999. Í fjárlögum var gert ráð fyrir 
heimild að fjárhæð 441,1 m.kr. en við yfirferð á útreikningum sem 
Íbúðalánasjóður hefur lagt fram er gert ráð fyrir að greiðsla ríkissjóðs verði 
617 m.kr. á árinu 2013 og er því lagt til að greiðsluheimildin verði hækkuð.

Samtals velferðarráðuneyti   38,9



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

09-101
1.01

Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa

-11,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 11 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá aðalskrifstofu 
fjármála- og efnahagsráðuneytis til Rekstrarfélags Stjórnarráðsins. Í apríl sl. 
voru gerðar breytingar á skipulagi fjármála- og efnahagsráðuneytis. Liður í 
þeim var að færa þjónustu og verkefni sem hægt er að fella undir 
framkvæmd laga og stefna undir hlutaðeigandi stofnanir. Meðal annars var 
ákveðið að símsvörun og póstþjónusta Stjórnarráðsins yrði færð undir 
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins sem annast ýmsa sameiginlega þjónustu fyrir 
ráðuneytin, svo sem tölvuþjónustu, öryggisþjónustu, viðhald og rekstur 
húsnæðis og mötuneytis og ýmiss konar símþjónustu. Með verkefninu 
færðust þrír starfsmenn (2,5 ársverk) frá ráðuneytinu til Rekstrarfélagsins. 
Lögð er til millifærsla vegna þessa. Tillagan leiðir ekki til aukinna útgjalda 
ríkissjóðs.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

09-980
1.01

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins

11,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 11 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá aðalskrifstofu 
fjármála- og efnahagsráðuneytis til Rekstrarfélags Stjórnarráðsins. Í apríl sl. 
voru gerðar breytingar á skipulagi fjármála- og efnahagsráðuneytis. Liður í 
þeim var að færa þjónustu og verkefni sem hægt er að fella undir 
framkvæmd laga og stefna undir hlutaðeigandi stofnanir. Meðal annars var 
ákveðið að símsvörun og póstþjónusta Stjórnarráðsins yrði færð undir 
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins sem annast ýmsa sameiginlega þjónustu fyrir 
ráðuneytin, svo sem tölvuþjónustu, öryggisþjónustu, viðhald og rekstur 
húsnæðis og mötuneytis og ýmiss konar símþjónustu. Með verkefninu 
færðust þrír starfsmenn (2,5 ársverk) frá ráðuneytinu til Rekstrarfélagsins. 
Lögð er til millifærsla vegna þessa. Tillagan leiðir ekki til aukinna útgjalda 
ríkissjóðs.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

09-989
1.90

Ófyrirséð útgjöld
Ófyrirséð útgjöld

78,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 78 m.kr. hækkun á fjárheimild liðarins. Í frumvarpinu var gert ráð 
fyrir 198 m.kr. millfærslu af liðnum á 04-811-1.13 Þróunarverkefni og 
jarðrækt til stuðnings bændum sem orðið höfðu fyrir stórfelldu tjóni vegna 
kals í túnum í kjölfar óvenjumikilla snjóþyngsla sl. vetur á Norður- og 
Austurlandi, sbr. nánari umfjöllun þar. Framlagið í frumvarpinu var sett fram 
með fyrirvara um að breytingartillaga kynni að koma fram fyrir afgreiðslu 
frumvarpsins þegar niðurstaða lægi fyrir um úttektir og endanlegt umfang 
tjónsins. Þann 15. nóvember sl. lá fyrir fyrir úttekt á tjóninu og samkvæmt því 
voru 2.000 ha styrkhæfir sem gera samtals 120 m.kr. Í ljósi þess þarf að 
færa til baka til liðarins 78 m.kr. af fyrra framlagi samkvæmt frumvarpinu 
vegna málsins.

Samtals fjármála- og efnahagsráðuneyti   78,0



   Skýringar við einstakar breytingartillögur.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

19-801
1.10

Vaxtagjöld ríkissjóðs
Vaxtagjöld ríkissjóðs

-2.702,0

Ríkisstjórn

   Lagt er til að áætlun um vaxtagjöld ríkissjóðs sem hefur verið endurskoðuð 
í lok nóvember lækki um 2,7 mia.kr. frá því sem reiknað var með í 
fjáraukalagafrumvarpinu en nú er gert ráð fyrir að vaxtagjöld nemi 74.434 
m.kr. á rekstrargrunni fyrir árið 2014. Á greiðslugrunni er áætlað að 
vaxtagjöld nemi 75.948 fyrir árið 2014 og lækka þau um tæplega 2 mia.kr. frá 
fjáraukalagafrumvarpinu.
   Við endurmat í nóvember liggja fyrir rauntölur úr bókhaldi fyrstu 10 mánuði 
ársins og í sumum tilfellum einnig fyrir nóvember. Fyrst má nefna að 
vaxtagjöld sem falla til af innlendum ríkisverðbréfum lækka um 1,1 mia.kr., 
aðallega vegna um 10 mia.kr. minni útgáfu á árinu 2013 en fjárlög gerðu ráð 
fyrir. Í annan stað lækka erlend lán um 1,2 mia.kr. á milli áætlana. Erlendir 
millibankavextir sem um þriðjungur erlends lánasafns ríkissjóðs miðast við 
hafa lækkað frá áætlun fjárlaga. Þá hafa sveiflur í gengi krónunnar einnig 
áhrif á vaxtakostnað. Vaxtaprósenta allra erlendra lána ríkissjóðs á árinu 
liggur nú fyrir en óvissuþátturinn er gengi á vaxtagjalddögum lána í nóvember 
og desember. Að lokum lækka aðrir vextir um 0,5 mia.kr., aðallega vegna 
lántökukostnaðar ríkissjóðs. Aðrir vextir samanstanda aðallega af vöxtum af 
stöðu inneignar þeirra aðila sem eiga kröfur á markaða tekjustofna hjá 
ríkissjóði og lántökukostnaði ríkissjóðs. Lækkunin er til komin vegna þess að 
ekki var farið í erlendar útgáfur á árinu en þeim möguleika hefur verið haldið 
opnum í samræmi við stefnu ríkisins í lánamálum um að viðhalda 
reglubundnu aðgengi að alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum, skapist til þess 
aðstæður, til að endurfjármagna útistandandi markaðsskuldabréf og lán sem 
tengjast efnahagsáætlun stjórnvalda.

Samtals vaxtagjöld ríkissjóðs   -2.702,0

Samtals öll ráðuneyti   -1.907,0
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Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar
hafa verið og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum.

Alþingi, 7. desember 2013.

Vigdís Hauksdóttir,
form., frsm.

Guðlaugur Þór Þórðarson. Sigurður Páll Jónsson.

Haraldur Benediktsson. Karl Garðarsson. Unnur Brá Konráðsdóttir.

 




