
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 350  —  1. mál.
2. umræða.

Nefndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.

Nefndin hefur haft frumvarpið til umfjöllunar eftir að málið gekk til fjárlaganefndar 4.
október sl. Nefndin hefur haldið 20 fundi um málið og kallað á sinn fund fjölmarga gesti,
einkum fulltrúa ráðuneyta og fulltrúa meira en 50 sveitarfélaga, auk Ríkisendurskoðunar,
Hagstofu Íslands, fulltrúa aðila vinnumarkaðarins og fleiri. Fulltrúar þeirra ráðuneyta sem
vega þyngst í ríkisútgjöldum hafa komið í tvígang eða oftar á fund nefndarinnar, þ.e. fulltrúar
velferðarráðuneytis, innanríkisráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Reiknað er með að mál sem varða aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um höfuðstólslækkun
húsnæðislána sem kynnt var 30. nóvember verði afgreidd við 3. umræðu. 

Meiri hlutinn gerir breytingartillögu við tekjuáætlun frumvarpsins sem nemur 4.264,9
m.kr. til hækkunar og einnig breytingartillögu við sundurliðun 2, þ.e. fjármál ríkisaðila í
A-hluta, sem samtals nemur 4.061,9 m.kr. til hækkunar gjalda. Á rekstrargrunni verða því
heildartekjur ársins 591.819,2 m.kr. og heildargjöld 591.157,5 m.kr. Nú er því gert ráð fyrir
örlítið betri afkomu en í frumvarpinu, eða sem nemur 203 m.kr. Afkoman er áætluð jákvæð
um 661,7 m.kr. 

Tillögur til hækkunar tekna byggjast nær alfarið á endurmati fjármálaráðuneytisins á tekj-
um næsta árs. Endurmatið byggist á þróun innheimtu tekna það sem af er árinu 2013 og
endanlegri álagningu lögaðila fyrir sl. ár, auk þess sem tekið hefur verið tillit til nýrrar þjóð-
hagspár Hagstofu Íslands sem kom út 15. nóvember sl.

Tekjurnar hækka í heild um 4,3 milljarða kr. og vegur þar þyngst að skattar á tekjur og
hagnað eru taldar skila 3 milljörðum kr. umfram fjárlög og skattar á vörur og þjónustu 2,3
milljörðum kr. en á móti vegur lækkun arðgreiðslna o.fl. um 1,8 milljarða kr. Önnur frávik
eru minni.

Á gjaldahlið munar mest um hækkanir hjá velferðarráðuneytinu sem samtals nema 4,1
milljarði kr., eða því sem næst sömu fjárhæð og heildarhækkun gjalda, sem var 4.061,9 m.kr.
eins og áður kom fram. Með þessum hækkunum kemur fram stefnumótun stjórnvalda í þágu
reksturs heilbrigðiskerfisins. Eins og fram kemur í umfjöllun um einstaka liði hækka rekstar-
fjárveitingar til Landspítalans, Sjúkrahússins á Akureyri og heilbrigðisstofnana á lands-
byggðinni. Að auki hækka tækjakaupa- og viðhaldsfjárveitingar til sömu aðila. 

Fjárheimildir annarra ráðuneyta breytast mun minna. Hækkanir eru óverulegar og lækkan-
ir skýrast einkum af sérstakri aðhaldskröfu til viðbótar því sem kom fram í frumvarpinu.
Þannig lækka framlög til utanríkisráðuneytisins um 620 m.kr. og til umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytis um 106 m.kr. 

Ekki eru miklar breytingar á bótaliðum, t.d. engin breyting á barnabótum en vaxtabætur
lækka um 500 m.kr. frá frumvarpinu. 

Meiri hlutinn beitti sér fyrir því að aðalskrifstofur ráðuneyta auk nokkurra stofnana og
annarra fjárlagaliða tækju á sig um 5% aðhaldskröfu til þess að ná fram forgangsröðun í þágu
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heilbrigðismála. Meiri hlutinn lagði mikla vinnu í að hagræða til að skapa svigrúm fyrir
hækkun til heilbrigðisþjónustu án þess að fórna markmiðum um hallalaus fjárlög.

Eins og kunnugt er hefur aðhaldskrafa í fjárlögum verið umtalsverð á síðastliðnum árum
í kjölfar bankahrunsins. Oftar en ekki hefur útgjaldalækkun komið fram í frestun fram-
kvæmda en meiri hluti fjárlaganefndar hefur hug á að breyta um áherslur og beita sér fyrir
því að aðhaldskröfum næstu ára verði í auknum mæli mætt með skipulagsbreytingum í ríkis-
rekstri samfara endurskoðun á verkefnum í stað þess að fresta tækjakaupum og viðhaldi.

Lagt er til að 13 ný ákvæði bætist við 6. gr. frumvarpsins sem varða einkum heimildir fjár-
mála- og efnahagsráðherra til að kaupa og selja eignir. Þá er lögð til ein breyting á sundur-
liðun 4 sem varðar fjármál Íbúðalánasjóðs í C-hluta.

 



   Skýringar við breytingartillögur á gjaldahlið.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

00-101
1.81

Embætti forseta Íslands
Opinberar heimsóknir

16,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 16 m.kr. hækkun á fjárheimild forsetaembættisins. Útgjöld 
embættisins voru skorin mjög niður eftir fall fjármálakerfisins og opinberum 
heimsóknum m.a. frestað. Við afgreiðslu fjárlaga yfirstandandi árs var 
samþykkt að veita 16 m.kr. tímabundið framlag í eitt ár til að taka þráð 
opinberra heimsókna upp að nýju og í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir 
að framlagið falli niður. Sú tillaga sem hér er flutt miðar að því að þetta 
framlag verði ekki fellt niður heldur gert að varanlegri fjárveitingu svo að 
halda megi óbreyttu umfangi í starfsemi embættisins.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-201
1.07

Alþingi
Sérverkefni

9,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 9 m.kr. tímabundið framlag til sýningar á niðurstöðum 
fornleifarannsókna á Alþingisreit.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-201
1.07

Alþingi
Sérverkefni

44,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 44 m.kr. tímabundið framlag til undirbúnings fyrir 100 ára 
afmæli kosningarréttar kvenna sem skiptist þannig: 16 m.kr. til safnaverkefnis 
þar sem settar verði upp færanlegar sýningar á vegum ýmissa safna, 3 m.kr. 
til undirbúnings afmælisrits í samstarfi við Sögufélag o.fl., 10 m.kr. til 
hátíðahalda og minningarathafna, 4 m.kr. til aðþjóðlegrar ráðstefnu, 1 m.kr. 
til merkis vegna hátíðahaldanna og 10 m.kr. til launa- og rekstrarkostnaðar.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

00-301
1.01

Ríkisstjórn
Ríkisstjórn

13,1

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 13,1 m.kr. framlag vegna fjölgunar aðstoðarmanna 
ráðherra um einn. Um er að ræða viðbót við 45,7 m.kr. fjárheimild sem lögð 
er til í frumvarpinu vegna fjölgunar ráðherra og aðstoðarmanna þeirra. Með  
þessari tillögu er gert ráð fyrir að á fjárlagalið ríkisstjórnarinnar verði 
fjárhagssvigrúm til að mæta kostnaði við laun og launatengd gjöld 17 
aðstoðarmanna í samræmi við ríkisstjórnarsamþykkt frá 23. september sl. 
Um ráðningar aðstoðarmanna ráðherra og fjölda þeirra fer samkvæmt 
heimild í lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-610
1.01

Umboðsmaður Alþingis
Umboðsmaður Alþingis

10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 10 m.kr. hækkun á framlagi til umboðsmanns Alþingis 
vegna aukins málafjölda hjá embættinu. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

00-620
1.01

Ríkisendurskoðun
Ríkisendurskoðun

25,0

Stofnun

Gerð er tillaga um 25 m.kr. hækkun á framlagi til Ríkisendurskoðunar.

Samtals æðsta stjórn ríkisins   117,1



Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

01-101
1.01

Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa

-15,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 15 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum um 5% af 
fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

01-101
1.01

Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa

3,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 3 m.kr. framlag vegna starfsemi regluráðs. 
Forsætisráðherra hefur lagt fram frumvarp þar sem lagt er til að komið verði 
á fót óháðu regluráði sem verði stjórnvöldum til ráðgjafar um lagafrumvörp 
og áform um stjórnvaldsfyrirmæli sem talið er að muni hafa umtalsverð áhrif 
á reglubyrði atvinnulífs og samkeppni. Ráðið skal einnig taka þátt í að þróa 
viðmið og auka færni við mat á áhrifum löggjafar á atvinnulíf og samkeppni 
og taka saman upplýsingar um þróun reglubyrði atvinnulífs, móta mælikvarða 
til að meta árangur aðgerða stjórnvalda og koma á framfæri ábendingum um 
úrbætur á þessu sviði. Tilgangur þess er að örva atvinnulífið til 
verðmætasköpunar og auka framleiðni og hagvöxt. Gert er ráð fyrir að í 
regluráði sitji sex menn, þar af fjórir samkvæmt tilnefningu hagsmunaaðila, 
og að einn starfsmaður forsætisráðuneytis sinni störfum fyrir regluráð í fullu 
starfi. Ráðuneytið hyggst mæta því með breyttri forgangsröðun verkefna og 
því er á þessu stigi ekki talin þörf á að fjölga stöðugildum í ráðuneytinu 
vegna aðstoðar við regluráð. Áætlað er að árlegur kostnaður við starfsemi 
regluráðs verði um 16 m.kr., þar af 6 m.kr. vegna beins kostnaðar við sjálft 
ráðið. Í fjárlögum ársins 2000 var fjárveiting til aðalskrifstofu 
forsætisráðuneytis aukin um sem svarar 13 m.kr. á verðlagi ársins 2013 
vegna gildistöku laga um opinberar eftirlitsreglur. Fjárveitingunni var ætlað að 
standa straum af launum starfsmanns og þóknunum vegna þáverandi 
nefndar. Gert er ráð fyrir að sú fjárheimild verði nýtt til að mæta útgjöldum 
regluráðs þannig að viðbótarfjárþörf er 3 m.kr.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

01-190
1.18

Ýmis verkefni
Stjórnarskrárnefnd

36,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 36 m.kr. tímabundið framlag í fjögur ár til að mæta 
útgjöldum vegna starfa nýrrar stjórnarskrárnefndar. Forsætisráðherra hefur 
skipað stjórnarskrárnefnd í samræmi við samkomulag allra þingflokka frá 2. 
júlí 2013 um meðferð stjórnarskrárbreytinga 2013-2017. Ljóst er að útgjöld 
munu falla til vegna starfa nefndarinnar og samkvæmt kostnaðaráætlun er 
árleg fjárþörf 36 m.kr. Áætlað er að helstu útgjaldaliðir felist í aðkeyptri 
sérfræðiaðstoð, ráðningu starfsmanns í hálft stöðugildi á skrifstofu 
löggjafarmála, kostnaði við vefmál, kynningarmál og gagnasöfnun og þóknun 
til nefndarmanna. Nefndin skal hafa hliðsjón af vinnu undanfarinna ára um 
efnið, m.a. tillögum stjórnlagaráðs og stjórnlaganefndar, niðurstöðum 
ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu og starfi stjórnarskrárnefndar sem 
starfaði 2005-2007. Einnig er ætlunin að nýlegar stjórnarskrárbreytingar í 
nágrannalöndum verði hafðar til hliðsjónar, sem og önnur þróun í 
stjórnarskrármálum á alþjóðavettvangi. Gert er ráð fyrir að nefndin njóti 
aðstoðar sérfræðinga á sviði stjórnskipunarréttar og stjórnmálafræða. 
Nefndin skal gera stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis grein fyrir 
framvindu nefndarstarfsins eftir því sem eðlilegt er. Stefnt er að því að vinnu 
nefndarinnar ljúki tímanlega svo að hægt sé að samþykkja frumvarp til 
breytinga á stjórnarskránni á yfirstandandi kjörtímabili.



Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

01-261
1.01

Óbyggðanefnd
Óbyggðanefnd

-20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Tillagan felur í sér að verulega verði dregið saman 
í rekstri nefndarinnar.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

01-281
1.01

Atvinnuuppbygging og fjölgun vistvænna starfa
Atvinnuuppbygging og fjölgun vistvænna starfa

-86,0

Alþingi

Gerð er tillaga um að 86 m.kr. fjárheimild liðarins falli alfarið niður. Tillagan 
er liður í breyttri forgangsröðun útgjalda.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með IPA styrkjum

01-401
1.01

Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands

-33,7

Ríkisstjórn

Lagt er til að 33,7 m.kr. tímabundið framlag samkvæmt frumvarpinu til 
ráðstöfunar á IPA-styrk frá Evrópusambandinu til að efla gerð 
þjóðhagsreikninga falli niður. Framkvæmdastjórn ESB hefur tilkynnt að hún 
hyggist segja upp samningum og hætta fjármögnun umsaminna verkefna sem 
þegar eru hafin. Á tekjuhlið ríkissjóðs lækka tekjur af IPA-styrkjum 
jafnmikið og því hefur tillagan ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Gert er ráð 
fyrir að vinnu við verkefnið verði hætt á næsta ári þar sem fjármögnun þess 
er ekki lengur fyrir hendi.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

01-401
1.01

Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands

0,0

Ríkisstjórn

Vegna mistaka féll niður umfjöllun um tillögu um 90 m.kr. framlag til 
Hagstofu Íslands í greinargerð frumvarpsins en tillögufjárhæðin er engu síður 
talin með á gjaldahlið frumvarpsins í 1. gr. og sundurliðun 2. Greinargerð um 
forsendur þessarar breytingar á fjárheimild liðarins er svohljóðandi: 
  Lagt er til að veitt verði 90 m.kr. fjárveiting vegna fyrirtækjaskrár til 
hagskýrslugerðar á móti 123,1 m.kr. tímabundnu framlagi sem fellur niður 
samkvæmt annarri tillögu í frumvarpinu. Hagstofa Íslands hóf undirbúning að 
gerð fyrirtækjaskrár á árinu 2012 með heimild í fjárlögum um að verja til 
hennar 30 m.kr. af uppsöfnuðu eigin fé stofnunarinnar. Einnig var ráðist í að 
stækka húsnæði vegna verkefnisins og því haldið áfram árið 2013. Um 
mikilvægar hagtölur er að ræða þar sem lagður verður grunnur að 
upplýsingum um fjölda fyrirtækja eftir atvinnugreinum, landsvæðum, veltu og 
fleiri þáttum. Skráin er nauðsynleg fyrir úrtaksrannsóknir og til að vinna 
samanburðarhæfa fyrirtækjatölfræði. Skráin nýtist einnig sem grunnur fyrir 
upplýsingar um hátæknigreinar og fleiri þætti atvinnulífsins sem nú vantar. 
Gerð fyrirtækjatölfræði sem er samanburðarhæf á milli ríkja er hluti af 
skuldbindingum EES-samningsins.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

01-902
6.01

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Nýframkvæmdir

8,7

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 8,7 m.kr. hækkun framlags vegna tekna af gistináttaskatti. 
Áætlað er að á næsta ári verði tekjur af skattinum 200 m.kr. sem er 74 m.kr. 
hækkun frá því sem gert var ráð fyrir í gildandi fjárlögum. Lög nr. 75/2011 
mæla fyrir um að framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 
skuli nema 3/5 hlutum tekna af gistináttaskatti og samkvæmt stefnumörkun í 
tengslum við álagningu skattsins hefur verið miðað við að fjárveitingu sem 
svari til 2/5 hluta innheimtra tekna af skattinum verði skipt þannig að 
forsætisráðuneyti fái 30% til þjóðgarðsins á Þingvöllum og umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 70%. Samkvæmt tekjuáætlun fyrir árið 2014 er því gert 
ráð fyrir að forsætisráðuneytið fái 24 m.kr. til ráðstöfunar á árinu 2014 sem 
er 8,7 m.kr. hækkun framlags frá gildandi fjárlögum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

01-902
6.01

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Nýframkvæmdir

130,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 130 m.kr. hækkun á 95 m.kr. tímabundnu framlagi sem lagt er til í 
frumvarpinu til að bæta aðstöðu á Hakinu og í næsta nágrenni þannig að 
heildarframlag til þeirra framkvæmda á árinu 2014 verði 225 m.kr. Umferð 
um Þingvallaþjóðgarð hefur aukist verulega á síðustu árum. Rúmlega hálf 
milljón ferðamanna fer um Hakið og gönguleiðina niður Almannagjá en um 
ein milljón manns fer um þjóðgarðinn á ári. Núverandi aðstaða á Hakinu 
annar ekki þessum fjölda og brýnt er að leysa úr málum þannig að öryggi 
gesta og ferðamanna sé tryggt. Tillaga í frumvarpinu um 95 m.kr. tímabundið 
framlag í tvö ár til þessa verkefnis byggðist á því að verklegar framkvæmdir 
yrðu hafnar í ár og að 130 m.kr. fjárheimild yrði veitt til þeirra í 
fjáraukalögum 2013. Nú liggur fyrir að ekki verður af framkvæmdum í ár og 
því ekkert framlag í fjáraukalögum. Áform um framkvæmdir á Hakinu hafa 
einnig verið endurskoðuð til lækkunar og lausleg áætlun gerir ráð fyrir að 
heildarkostnaður við þær geti orðið um 400 m.kr. Miðað er við að sá 
kostnaður verði fjármagnaður með 320 m.kr. viðbótarframlagi í fjárlögum, 
þar af 225 m.kr. árið 2014 en 95 m.kr. árið 2015, og að Þingvallaþjóðgarður 
verji auk þess meginhlutanum af föstu stofnkostnaðarframlagi sínu til 
þessara verkefna. Helstu verkþættir eru stækkun og endurbætur á 
bílastæðum, stækkun á gestastofu með viðbyggingu, bygging þjónustuhúss, 
endurbætur á aðkomuvegi, gerð og uppsetning margmiðlunarsýningar og 
hlaðvarpi ofan Almannagjár ásamt rampi vegna aðgengis fatlaðra, 
útsýnispallur sunnan Haksins, tenging útsýnispalls við göngubrú í Almannagjá, 
lóðarfrágangur og vinna við gerð deiliskipulags. Þjóðgarðurinn mun 
forgangsraða framangreinum verkþáttum í samræmi við fjárveitingar. Vinna 
við gerð frumathugunar er á lokastigi og gert er ráð fyrir að henni verði lokið 
um miðjan desember nk. og hún þá lögð fyrir samstarfsnefnd um opinberar 
framkvæmdir. Gert er ráð fyrir að Framkvæmdasýsla ríkisins muni annast 
gerð framkvæmda- og kostnaðaráætlunar ásamt því að hafa umsjón með 
gerð útboða og eftirlit með framkvæmdum og gerð skilamats að þeim 
loknum.

Samtals forsætisráðuneyti   23,0



Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

02-101
1.01

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa

-42,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 42 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum um 5% af 
fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

02-299
1.90

Háskóla- og rannsóknastarfsemi
Háskólastarfsemi

12,2

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 12,2 m.kr. framlag í ritlauna- og rannsóknasjóð prófessora 
fyrir árið 2013. Í réttarsátt í máli Félags prófessora við ríkisháskóla gegn 
íslenska ríkinu (nr. 5/2013) féllst ríkið á að greiða félaginu 12,5% af föstum 
launum prófessora, þ.e. af mánaðarlaunum og einingum, í ritlauna- og 
rannsóknasjóð prófessora frá 1. janúar 2008 til 31. desember 2011. Jafnframt 
féllst ríkið á að greiða 12,5% af föstum launum prófessora, þ.e. 
mánaðarlaunum, í ritlauna- og rannsóknasjóð prófessora frá 1. janúar 2012 til 
31. desember 2012, þannig að greiðslur verði í samræmi við úrskurð 
kjararáðs frá 28. júní 2005. Um er að ræða alls 110 m.kr. í ritlauna- og 
rannsóknasjóð prófessora fyrir árin 2008-2012 til þess að fjárheimildir 
uppgjörsáranna, 2009-2013, séu í takt við sáttina. Gerð hefur verið tillaga um 
framangreint í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2013. Þá á eftir að 
leiðrétta fyrir árið 2014 og er það lagt til hér.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-299
1.90

Háskóla- og rannsóknastarfsemi
Háskólastarfsemi

215,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 215 m.kr. fjárheimild verði veitt á viðfangsefninu 02-299-1.90 
Háskólastarfsemi í stað jafnhárrar fjárheimildar sem fellur niður á lið 02-971
-1.10 Ríkisútvarpið vegna breytinga á forgangi fjármuna innan ramma 
ráðuneytisins. Í ljósi erfiðrar stöðu ríkisfjármála er lagt til að 215 m.kr. 
hækkun sem veitt var til RÚV í frumvarpinu verði dregin til baka og að í 
þess stað verði heimilað að ráðstafa 215 m.kr. til að styrkja rekstur háskóla 
landsins, en framlag ríkisins á hvern nemenda á háskólastigi er töluvert fyrir 
neðan meðaltal OECD-landanna og langt fyrir neðan meðaltal annarra 
Norðurlandaríkja. Unnið er að endurskoðun á áherslum og skipulagi 
háskólastigsins og má gera ráð fyrir að fyrirkomulag á rekstri einstakra skóla 
taki breytingum.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

02-318
6.00

Framhaldsskólar, stofnkostnaður
Framhaldsskólar í Reykjavík

-47,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 47 m.kr. tímabundna millifærslu af ónýttum heimildum á 
02-318-6.00 Framhaldsskólar í Reykjavík á 09-984-5.21 Fasteignir ríkissjóðs 
til nauðsynlegra brunavarna í Menntaskólanum í Reykjavík. Um er að ræða 
yfirborð veggja gamla skólahússins og endurgerð klæðningar á 2. hæð Íþöku.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-318
6.57

Framhaldsskólar, stofnkostnaður
Fjölbrautaskóli Suðurlands

100,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 100 m.kr. tímabundið framlag sem er, að meðtöldu 
mótframlagi sveitarfélaga, ætlað að standa undir fyrsta áfanga byggingar 
verkmenntahúss við Fjölbrautaskóla Suðurlands.



Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-319
1.11

Framhaldsskólar, almennt
Sameiginleg þjónusta

25,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 25 m.kr. framlag til þess að styrkja deildir framhaldsskóla 
á landsbyggðinni, svokallað dreifnám. Gert er ráð fyrir að mennta- og 
menningarmálaráðuneytið úthluti fénu til að tryggja áframhaldandi nám á 
Blönduósi, í Búðardal, á Hólmavík, Hvammstanga, Patreksfirði og Þórshöfn 
auk þess sem stefnt er að opnun framhaldsskóladeildar á Vopnafirði. Um 25 
m.kr. vantar til þess að námið sé að fullu fjármagnað í fjárlögum. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

02-319
1.14

Framhaldsskólar, almennt
Sérkennsla

11,0

Ríkisstjórn

Lagt er til 11 m.kr. framlag vegna hækkunar á gjaldskrá 
Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra fyrir túlkaþjónustu í 
framhaldsskólum landsins. Þjónustan er fyrir nemendur sem eru í almennu 
námi en þurfa túlkaþjónustu. Árið 2012 voru útgjöld ráðuneytisins vegna 
túlkaþjónustu í framhaldsskólum 36,6 m.kr. Í maí sl. var gjaldskráin hækkuð 
um 45% sem varð til þess að fjármagn til táknmálstúlkunar í daglegu lífi er 
uppurið og því er gerð tillaga um viðbótarframlag.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-319
1.16

Framhaldsskólar, almennt
Nýjungar í skólastarfi

20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. tímabundið framlag til Fisktækniskóla Íslands.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

02-319
1.90

Framhaldsskólar, almennt
Framhaldsskólar, óskipt

-8,8

Ríkisstjórn

Lagt er til að framlag til húsnæðis Menntaskóla Borgarfjarðar verði leiðrétt 
með 8,8 m.kr. millifærslu af safnlið framhaldsskólastigsins. Leiðréttingin er 
gerð í kjölfar þess að í frumvarpinu var tekið of mikið af húsnæðisframlagi til 
skólans.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

02-319
1.90

Framhaldsskólar, almennt
Framhaldsskólar, óskipt

-15,8

Ríkisstjórn

Lagt er til að framlag til húsnæðis Verslunarskóla Íslands verði leiðrétt með 
15,8 m.kr. millifærslu af safnlið framhaldsskólastigsins. Leiðréttingin er gerð í 
kjölfar þess að í frumvarpinu var tekið of mikið af húsnæðisframlagi til 
skólans.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

02-368
1.01

Menntaskóli Borgarfjarðar
Menntaskóli Borgarfjarðar

8,8

Ríkisstjórn

Lagt er til að framlag til húsnæðis Menntaskóla Borgarfjarðar verði leiðrétt 
með 8,8 m.kr. millifærslu af safnlið framhaldsskólastigsins. Leiðréttingin er 
gerð í kjölfar þess að í frumvarpinu var tekið of mikið af húsnæðisframlagi til 
skólans.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

02-430
1.01

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra

6,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 6 m.kr. hækkun á framlagi vegna táknmálstúlkaþjónustu í 
daglegu lífi. Um er að ræða notendur á öllum aldri sem fá styrk til túlkunar 
við ýmsar aðstæður, m.a. túlkaþjónustu vegna atvinnuþátttöku og ýmissa 
annarra þátta sem falla utan opinberrar þjónustu eða samskipta við 
stjórnvöld eða dómstóla. Framlag til slíkrar túlkunar er 12,6 m.kr. í fjárlögum 
yfirstandandi árs. Í maí sl. var gjaldskrá fyrir túlkaþjónustuna hækkuð um 
45% sem varð til þess að fjármagn til táknmálstúlkunar í daglegu lífi er 
uppurið og því er gerð tillaga um viðbótarframlag til að koma til móts við 
þarfir notenda til að njóta túlkunar í daglegu lífi.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

02-581
1.01

Verslunarskóli Íslands
Verslunarskóli Íslands

15,8

Ríkisstjórn

Lagt er til að framlag til húsnæðis Verslunarskóla Íslands verði leiðrétt með 
15,8 m.kr. millifærslu af safnlið framhaldsskólastigsins. Leiðréttingin er gerð í 
kjölfar þess að í frumvarpinu var tekið of mikið af húsnæðisframlagi til 
skólans.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-720
1.31

Grunnskólar, almennt
Sérstök fræðsluverkefni

3,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 3 m.kr. tímabundið framlag til Skákakademíu Reykjavíkur 
vegna skákkennslu í grunnskólum. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-720
1.31

Grunnskólar, almennt
Sérstök fræðsluverkefni

12,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 12 m.kr. tímabundið framlag til Hlíðarskóla.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

02-961
1.01

Fjölmiðlanefnd
Fjölmiðlanefnd

-10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 10 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Tillagan felur í sér að verulega verði dregið saman 
í rekstri nefndarinnar.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

02-971
1.10

Ríkisútvarpið
Ríkisútvarpið

-215,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 215 m.kr. hækkun á lið RÚV sem gert er ráð fyrir í 
frumvarpinu falli niður en í staðinn verði jafnhá fjárheimild veitt á 
viðfangsefninu 02-299-1.90 Háskólastarfsemi vegna breytinga á forgangi 
fjármuna innan ramma ráðuneytisins. Í ljósi erfiðrar stöðu ríkisfjármála er 
lagt til að 215 m.kr. hækkun sem veitt var til RÚV í frumvarpi til fjárlaga fyrir 
árið 2014 verði dregin til baka og að í þess stað verði heimilað að ráðstafa 
215 m.kr. til að styrkja rekstur háskóla landsins, en framlag ríkisins á hvern 
nemenda á háskólastigi er töluvert fyrir neðan meðaltal OECD-landanna og 
langt fyrir neðan meðaltal annarra Norðurlandaríkja. Unnið er að 
endurskoðun á áherslum og skipulagi háskólastigsins og má gera ráð fyrir að 
fyrirkomulag á rekstri einstakra skóla taki breytingum.



Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-981
1.01

Kvikmyndamiðstöð Íslands
Kvikmyndamiðstöð Íslands

10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundið framlag til Kvikmyndamiðstöðvar 
Íslands vegna stuðnings við kvikmyndahátíðir, svo sem alþjóðlegar hátíðir, 
heimildamyndahátíðir og stuttmyndahátíðir.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

02-982
1.10

Listir
Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar

20,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fallið verði frá niðurfellingu á framlagi til Útflutningssjóðs 
íslenskrar tónlistar sem áformuð var í frumvarpinu þannig að áfram verði 
gert ráð fyrir tímabundnu 20 m.kr. framlagi í tvö ár.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-988
1.13

Æskulýðsmál
Bandalag íslenskra skáta

10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundið framlag til Bandalags íslenskra skáta, 
annars vegar til að styrkja starf bandalagsins, m.a. landsmót skáta 2014 og 
undirbúning á World Scout Moot sem haldið verður árið 2017 og hins vegar 
til að styrkja starf Útilífsmiðstöðvar skáta að Úlfljótsvatni.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-988
1.17

Æskulýðsmál
KFUM og KFUK á Íslandi

5,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 5 m.kr. tímabundið framlag til KFUM og KFUK á Íslandi, 
annars vegar til að styrkja starf félaganna og hins vegar til að styrkja starf 
æskulýðsmiðstöðvar í Vatnaskógi, m.a. sumarbúðir fyrir börn með sérþarfir.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-989
1.14

Ýmis íþróttamál
Íþróttasamband fatlaðra

2,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 2 m.kr. tímabundið framlag til Íþróttasambands fatlaðra, 
m.a. vegna ólympískra verkefna.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-989
1.21

Ýmis íþróttamál
Skáksamband Íslands

3,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 3 m.kr. tímabundið framlag til Skáksambands Íslands.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

02-999
1.91

Ýmislegt
Styrkir á sviði íþrótta- og æskulýðsmála

-10,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 10 m.kr.verði millifærðar af liðnum 02-999-1.91 Styrkir á sviði 
íþrótta- og æskulýðsmála á liðinn 02-999-1.98 Ýmis framlög mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. Í frumvarpinu var lögð til millifærsla þar sem 
framlag sem sérmerkt var Landssambandi æskulýðsfélaga og 
Æskulýðsvettvangnum og kom inn við lokaafgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2013 
var millifært af safnlið ráðuneytisins á safnlið sem veitir styrki á sviði íþrótta- 
og æskulýðsmála. Um mistök var að ræða og því er lagt til að millifærslan 
gangi til baka.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

02-999
1.98

Ýmislegt
Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis

4,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að veitt verði 4 m.kr. tímabundið framlag í tvö ár til 
Hollvinasamtaka varðskipsins Óðins vegna kostnaðar í tengslum við 
varðveislu skipsins.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

02-999
1.98

Ýmislegt
Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis

10,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að 10 m.kr. verði millifærðar af liðnum 02-999-1.91 Styrkir á sviði 
íþrótta- og æskulýðsmála á liðinn 02-999-1.98 Ýmis framlög mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. Í frumvarpinu var gerð tillaga um millifærslu þar 
sem framlag sem sérmerkt var Landssambandi æskulýðsfélaga og 
Æskulýðsvettvangnum og kom inn við lokaafgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2013 
var millifært af safnlið ráðuneytisins á safnlið sem veitir styrki á sviði íþrótta- 
og æskulýðsmála. Um mistök var að ræða og því er gerð tillaga um að 
millifærslan gangi til baka.

Samtals mennta- og menningarmálaráðuneyti   144,2

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

03-101
1.01

Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa

-95,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 95 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með IPA styrkjum

03-111
1.01

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis

-44,9

Ríkisstjórn

Lagt er til að 44,9 m.kr. tímabundið framlag sem gerð er tillaga um í 
frumvarpinu til ráðstöfunar á IPA-styrk frá Evrópusambandinu til 
þýðingaverkefna falli niður. Framkvæmdastjórn ESB hefur tilkynnt að hún 
hyggist segja upp samningum og hætta fjármögnun umsaminna verkefna sem 
þegar eru hafin. Á tekjuhlið ríkissjóðs lækka tekjur af IPA-styrkjum 
jafnmikið og því hefur tillagan ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Gert er ráð 
fyrir að vinna við verkefnið falli niður á næsta ári þar sem fjármögnun þess 
er ekki lengur fyrir hendi.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

03-190
1.18

Ýmis verkefni
Markaðssetning og kynning á íslenskum matvælum á erlendri grund

18,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 18 m.kr. tímabundið framlag í tvö ár til að standa áfram 
straum af verkefnum utanríkisráðuneytis á sviði kynningar á íslenskum 
matvælum og ferðaþjónustu og frekari þróun á markaðssetningu í Norður-
Ameríku. Framlag til verkefnisins var veitt tímabundið í tvö ár í fjárlögum 
fyrir árið 2012 og var fellt niður í frumvarpinu en afráðið hefur verið að 
halda verkefninu áfram.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

03-300
1.01

Sendiráð Íslands
Sendiráð Íslands

-36,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 36 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-390
1.01

Þróunarsamvinnustofnun Íslands
Almennur rekstur

-9,2

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á vegum 
Þróunarsamvinnustofnunar um 184 m.kr., þar af um 9,2 m.kr. á þessu 
viðfangsefni. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa málaflokks 
aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á veiðigjaldi á 
sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem átti að 
útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan er gerð 
í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs þannig 
að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi beggja 
sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum breytingartillögum 
við frumvarpið. Með þessari breytingu verða heildarframlög til 
þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem svarar til 0,23% af 
áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-390
1.11

Þróunarsamvinnustofnun Íslands
Þróunaraðstoð

-174,8

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á vegum 
Þróunarsamvinnustofnunar um 184 m.kr., þar af um 174,8 m.kr. á þessu 
viðfangsefni. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa málaflokks 
aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á veiðigjaldi á 
sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem átti að 
útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan er gerð 
í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs þannig 
að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi beggja 
sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum breytingartillögum 
við frumvarpið. Með þessari breytingu verða heildarframlög til 
þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem svarar til 0,23% af 
áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.11

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO

-3,4

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 3,4 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.



Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.12

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP

-5,3

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 5,3 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.13

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Alþjóðabarnahjálparstofnunin, UNICEF

-21,7

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 21,7 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.17

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Háskólar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi

-81,3

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 81,3 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.21

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, UN Women

-21,7

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 21,7 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.



Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.30

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Mannúðarmál og neyðaraðstoð

-32,5

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 32,5 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.31

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Alþjóðabankinn

-22,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 22 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.32

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Umhverfis- og loftslagsmál

-10,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 10 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.33

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Samstarf við frjáls félagasamtök

-34,3

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 34,3 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.



Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.41

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Íslensk friðargæsla

-24,3

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 24,3 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

03-391
1.90

Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt

-19,5

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr styrkjum til þróunaraðstoðar á þessu 
viðfangsefni um 19,5 m.kr. Í fjárlögum fyrir árið 2013 voru framlög til þessa 
málaflokks aukin um 1 mia.kr., m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á 
veiðigjaldi á sjávarútveg sem þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem 
átti að útfæra síðar. Þessi tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan 
er gerð í því ljósi og í því skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs 
þannig að unnt verði að veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi 
beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum 
breytingartillögum við frumvarpið. Með þessari breytingu verða 
heildarframlög til þróunaraðstoðar á næsta ári um 4.015 m.kr. eða sem 
svarar til 0,23% af áætluðum þjóðartekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

03-611
1.10

Íslandsstofa
Íslandsstofa

-2,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 2 m.kr. lækkun framlags til Íslandsstofu í samræmi við 
endurskoðaða áætlun um tekjur af markaðsgjaldi. Tekjur af markaðsgjaldi 
renna óskiptar til Íslandsstofu.

Samtals utanríkisráðuneyti   -619,9

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

04-101
1.01

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

-40,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 40 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum um 5% af 
fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

04-417
1.10

Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs
Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs

-50,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 50 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Tillagan felur í sér að verulega dragi úr umfangi 
sjóðsins.



Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

04-423
1.01

Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna
Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna

-38,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 38 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Tillagan felur í sér að starfsemin verður því sem 
næst lögð niður en fram hafa komið tillögur um að hún verði sameinuð 
Fjársýslu ríkisins.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

04-501
1.01

Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

-8,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 8 m.kr. lækkun á fjárheimild viðfangsefnisins. Tillagan er 
liður í breyttri forgangsröðun útgjalda.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

04-551
1.01

Ferðamálastofa
Ferðamálastofa

-4,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 4 m.kr. lækkun á fjárheimild viðfangsefnisins. Tillagan er 
liður í breyttri forgangsröðun útgjalda.

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

04-555
6.41

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

44,4

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 44,4 m.kr. hækkun framlags vegna tekna af 
gistináttaskatti. Áætlað er að á næsta ári verði tekjur af skattinum 200 m.kr. 
sem er 74 m.kr. hækkun frá því sem gert var ráð fyrir í gildandi fjárlögum. 
Samkvæmt lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, nr. 75/2011, fær 
sjóðurinn lögbundið framlag sem nemur 3/5 hlutum tekna af gistináttaskatti 
en samkvæmt því verður framlagið 120 m.kr. á árinu 2014 sem er 44,4 m.kr. 
hækkun frá gildandi fjárlögum. Fjárheimild sjóðsins var ekki hækkuð af þessu 
tilefni í frumvarpinu og er því nú gerð tillaga um 44,4 m.kr. hækkun.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

04-571
1.01

Orkustofnun
Orkustofnun

-5,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 5 m.kr. lækkun á fjárheimild viðfangsefnisins. Tillagan er 
liður í breyttri forgangsröðun útgjalda.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

04-583
1.11

Niðurgreiðslur á húshitun
Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis

50,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að veitt verði 50 m.kr. framlag til að unnt verði að greiða hærri 
stofnstyrki í tengslum við uppbyggingu nýrra hitaveitna án þess að skerða 
þurfi verulega þann hluta fjárheimildar liðarins sem nýttur er til 
niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði. Samkvæmt lögum nr. 78/2002, um 
niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, skiptist fjárveiting til málaflokksins í 
nokkra þætti. Stærsti hlutinn fer til beinna niðurgreiðslna vegna flutnings og 
dreifingar raforku til húshitunar. Aðrir liðir eru niðurgreiðslur vegna 
olíukyndingar og heimarafstöðva, orkusparnaður, sem samkvæmt lögunum 
má nema allt að 3% af heildarfjárhæðinni, jarðhitaleit (ekkert hefur verið 
veitt til þess liðar undanfarin ár) og stofnstyrkir til hitaveitna, en samkvæmt 
lögunum má verja allt að 20% af heildarfjárveitingunni til nýrra hitaveitna. 
Jafnframt er greitt fyrir umsjón Orkustofnunar vegna framkvæmdar á 
lögunum. Á árinu 2013 námu niðurgreiðslur um 70% af heildarkostnaði við 
flutning og dreifingu raforku til húshitunar. Vinna stendur nú yfir við lagningu 
hitaveitna í Skagafirði og Eyjafirði og er áætlað að greiða þurfi stofnstyrki til 
þeirra að upphæð 75 m.kr. Samkvæmt lögum um niðurgreiðslur 
húshitunarkostnaðar hafa notendur níu mánuði til að ganga frá sínum málum 
eftir að hitaveitutenging er komin að húsinu, þ.e. lagfæra ofnakerfi og slíkt.



Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

04-585
1.11

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

304,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild liðarins verði hækkuð um 304 m.kr. Í lögum nr. 
98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, er gert ráð fyrir að 
kostnaður við dreifingu raforku í dreifbýli sé greiddur niður sé hann umfram 
viðmiðunarmörk sem taki mið af hæstu gjaldskrá dreifiveitu í þéttbýli hverju 
sinni. Samkvæmt lögunum skal þeirri fjárhæð sem ákveðin er í fjárlögum til 
þessarar jöfnunar síðan skipt hlutfallslega eftir orkunotkun á 
dreifbýlisgjaldskrársvæði miðað við kostnað dreifiveitu umfram 
viðmiðunarmörk í reglugerð sem ráðherra setur. Frá árinu 2005 hefur árlega 
verið veitt á fjárlögum framlag til jöfnunar kostnaðar við dreifingu raforku á 
þessum fjárlagalið. Í landinu eru reknar sex dreifiveitur fyrir rafmagn og tvær 
af þeim dreifa verulegum hluta raforkunnar á svokallaðri dreifbýlisgjaldskrá. 
Árið 2005 nægðu 230 m.kr. til fullrar jöfnunar en frá þeim tíma hafa 
gjaldskrár dreifiveitna hækkað umtalsvert, m.a. vegna almennra 
vísitöluhækkana, og er nú áætlað að kostnaður við fulla jöfnun sé um 1 
mia.kr. Í væntanlegu frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004 er 
áformað að taka upp sérstakt jöfnunargjald á þá raforku sem fer um 
dreifikerfi dreifiveitna til að standa undir fullri jöfnun kostnaðar við dreifingu 
raforku til almennra notenda. Þar sem álver og önnur stóriðja fá sína orku 
beint frá Landsneti, en ekki í gegnum dreifiveiturnar, munu þau ekki greiða 
þetta sérstaka jöfnunargjald. Heildarorkuöflun inn á dreifikerfi dreifiveitna er 
um 3.385 GWst en þar af eru um 510 GWst skerðanleg orka. Þar sem sú 
orka er ótryggari er hún verðlögð með ódýrari hætti en forgangsorkan. 
Fyrirhugað er að gjaldið verði lagt á í jöfnum áföngum á þremur árum og að 
það verði á endanum 0,30 kr./kWst á forgangsorku sem gefi tekjur í kringum 
862 m.kr. (2.875 GWst * 0,30) og 0,10 kr./kWst jöfnunargjald á ótrygga orku 
sem gefi tekjur upp á um 51 m.kr. (510 GWst * 0,10), samtals 913 m.kr. árið 
2016. Á næsta ári er því gert ráð fyrir að tekjurnar verði þriðjungur af þessu 
eða um 304 m.kr. Þessar nýju tekjur kæmu þá til viðbótar 240 m.kr. framlagi 
fjárlagaliðarins en gert er ráð fyrir að þegar gjaldtakan verði að fullu komin 
fram á árinu 2016 muni það framlag falla niður. Gangi þessi áform um 
upptöku jöfnunargjalds eftir er áætlað að meðaltalshækkun raforkureiknings 
hins almenna notanda í þéttbýli verði um 2,4% eða 150-160 kr. á mánuði 
miðað við 0,3 kr./kWst. Raforkukostnaður í dreifbýli lækkar hins vegar um 
8,3% eða 730 til 890 kr. á mánuði. 

Samtals atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti   253,4

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-101
1.01

Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa

-13,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 13,0 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá 
innanríkisráðuneytinu til Útlendingastofnunar vegna flutnings verkefna er 
varða ríkisborgaramál. Breytingarnar eru liður í áformum innanríkisráðherra 
um að bæta þjónustu og auka skilvirkni þannig að verkefnum sé sinnt af 
þeirri stofnun sem er best til þess fallin með tilliti til þekkingar á 
viðfangsefninu og samlegðar verkefna. Frumvarp um flutning verkefna frá 
ráðuneytinu til undirstofnana þess hefur verið lagt fram á Alþingi og er gert 
ráð fyrir að ákvæði frumvarpsins taki gildi ýmist 1. janúar eða 1. apríl 2014.



Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

06-101
1.01

Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa

-33,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 43 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Á móti vegur 10 m.kr. lækkun sértekna, þannig að 
framlagið lækkar samtals um 33 m.kr. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum 
aðalskrifstofum ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum 
um 5% af fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

06-251
1.01

Persónuvernd
Persónuvernd

28,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 28 m.kr. auknar fjárheimildir til Persónuverndar til þess að 
stofnunin geti staðið undir lögboðnu hlutverki sínu. Í frumvarpinu er gert ráð 
fyrir að Persónuvernd verði lagðar til liðlega 60 m.kr. Þegar fastur kostnaður 
við rekstur stofnunarinnar hefur verið dreginn frá fjárheimildinni standa  eftir 
20 m.kr. sem nægja vart til að standa undir 2,5 stöðugildum sérfræðinga.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-303
1.01

Ríkislögreglustjóri
Ríkislögreglustjóri

-10,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 10 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá ríkislögreglustjóra á 
liðnum 06-399 Hælisleitendur vegna kostnaðar við flutning hælisleitenda úr 
landi. Ríkislögreglustjóri hefur til þessa verið með 10 m.kr. fjárheimild til að 
sinna þessu verkefni en talið er heppilegra að brottflutningur hælisleitenda sé 
fjármagnaður af sama lið og annar kostnaður við hælisleitendur. Fjárheimildin 
hefur ekki dugað fyrir brottflutningi og hefur ríkislögreglustjóri því þurft að 
bera talsverðan viðbótarkostnað vegna málsins. Þar sem gert er ráð fyrir að 
brottflutningur verði talsvert meiri á næsta ári vegna flýtimeðferðar í 
úrskurðum er einnig lögð til 10 m.kr. hækkun á liðnum til viðbótar 
millifærslunum. Með þessu verður hægt að efla þennan þátt og stuðla að því 
að hælisleitendur séu fluttir af landi brott þegar niðurstaða liggur fyrir í máli 
þeirra.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

06-305
1.01

Lögregluskóli ríkisins
Lögregluskóli ríkisins

-12,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um að framlag til Lögregluskólans verði lækkað um 12,5 m.kr. 
til að fjármagna að hluta breytta forgangsröðun verkefna í málaflokkum 
innanríkisráðuneytisins.

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 þessum lið vegna kaupa á þjónustu 
af Neyðarlínunni sem fjármögnuð er með gjaldtöku fyrir rekstur á sjálfvirku 
tilkynningarkerfi skipa skv. 3. mgr. 5. gr. laga nr. 41/2003, um vaktstöð 
siglinga. Gjaldið var til skamms tíma 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 tilkynningarkerfisins. Áætlað er að innheimta gjaldsins skili 15,3 
m.kr. tekjum á árinu 2014.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

06-398
1.01

Útlendingastofnun
Útlendingastofnun

40,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 40 m.kr. tímabundna fjárveitingu til að framlengja átak í 
að lækka dvalarkostnað hælisleitenda sem hófst í mars 2013. Það er mat 
ráðuneytisins að nauðsynlegt sé að framlengja átakið eigi markmið fjárlaga 
fyrir árið 2014 um verulega lækkun fjárheimilda til greiðslu dvalarkostnaðar 
hælisleitenda að ganga eftir. Samkvæmt áætlunum ráðuneytisins á 
kostnaðurinn að lækka í 308 m.kr. en er áætlaður 448 m.kr. á yfirstandandi 
ári.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-398
1.01

Útlendingastofnun
Útlendingastofnun

13,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 13 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá innanríkisráðuneytinu 
til Útlendingastofnunar vegna flutnings verkefna í ríkisborgaramálum. 
Breytingarnar eru liður í áformum innanríkisráðherra  um að bæta þjónustu 
og auka skilvirkni þannig að verkefnum sé sinnt af þeirri stofnun sem er best 
til þess fallin með tilliti til þekkingar á viðfangsefninu og samlegðar verkefna. 
Frumvarp um flutning verkefna frá ráðuneytinu til undirstofnana þess hefur 
verið lagt fram á Alþingi og er gert ráð fyrir að ákvæði frumvarpsins taki 
gildi ýmist 1. janúar eða 1. apríl 2014.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

06-399
1.01

Hælisleitendur
Hælisleitendur

10,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 10 m.kr. tímabundna fjárheimild í eitt ár til að mæta 
kostnaði við flutning hælisleitenda úr landi.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-399
1.01

Hælisleitendur
Hælisleitendur

10,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 10 m.kr. millifærslu fjárheimildar af fjárlagalið 06-303 
Ríkislögreglustjóri vegna kostnaðar við flutning hælisleitenda úr landi. 
Ríkislögreglustjóri hefur til þessa verið með 10 m.kr. fjárheimild til að sinna 
þessu  verkefni en talið er heppilegra að brottflutningur hælisleitenda sé 
fjármagnaður af sama lið og annar kostnaður við hælisleitendur.
Fjárheimildin hefur ekki dugað fyrir brottflutningi og hefur ríkislögreglustjóri 
því þurft að bera talsverðan viðbótarkostnað vegna málsins. Þar sem gert er 
ráð fyrir að brottflutningur verði talsvert meiri á næsta ári vegna 
flýtimeðferðar í úrskurðum er einnig lögð til 10 m.kr. hækkun á liðnum til 
viðbótar millifærslunum. Með þessu verður hægt að efla þennan þátt og 
stuðla að því að hælisleitendur séu fluttir af landi brott þegar niðurstaða 
liggur fyrir í máli þeirra.

Samþykkt af ríkisstjórn
Niðurfellt

06-411
1.01

Sýslumaðurinn í Reykjavík
Sýslumaðurinn í Reykjavík

-1,1

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um niðurfellingu 1,1 m.kr. fjárheimildar vegna flutnings 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra en frumvarp 
þess efnis er nú til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Gert er ráð fyrir að samtals 3 m.kr. 
fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá sýslumannsembættum vegna þessa og 
að viðbótarútgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. þar sem reiknað er með að 
vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði nokkuð umfangsmeiri en nú er.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-424
1.01

Sýslumaðurinn á Akureyri
Yfirstjórn

-5,2

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 5,2 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá sýslumanninum á 
Akureyri til Þjóðskrár Íslands og á safnlið sýslumannsembætta. Á árinu 1999 
voru millifærðar fjárheimildir til sýslumannsins á Akureyri af safnlið í 
ráðuneytinu þegar Fasteignir ríkissjóðs tóku við umsjón með leigusamningi 
embættisins. Með nýjum leigusamningi lækkar húsaleigukostnaður 
embættisins um 5,2 m.kr. en jafnframt hækkar húsaleigusamningur hjá 
starfsstöð Þjóðskrár sem er í sama húsnæði. Hækkunin nemur 3,3 m.kr. 
Mismuninum eða 1,9 m.kr. er skilað á safnliðinn í ráðuneytinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Niðurfellt

06-424
1.01

Sýslumaðurinn á Akureyri
Yfirstjórn

-0,4

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um niðurfellingu 0,4 m.kr. fjárheimildar vegna flutnings 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra en frumvarp 
þess efnis er nú til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Gert er ráð fyrir að samtals 3 m.kr. 
fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá sýslumannsembættum vegna þessa og 
að viðbótarútgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. þar sem reiknað er með að 
vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði nokkuð umfangsmeiri en nú er. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Niðurfellt

06-433
1.01

Sýslumaðurinn á Selfossi
Yfirstjórn

-0,3

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um niðurfellingu 0,3 m.kr. fjárheimildar vegna flutnings 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra en frumvarp 
þess efnis er nú til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Gert er ráð fyrir að samtals 3 m.kr. 
fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá sýslumannsembættum vegna þessa og 
að viðbótarútgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. þar sem reiknað er með að 
vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði nokkuð umfangsmeiri en nú er.

Samþykkt af ríkisstjórn
Niðurfellt

06-434
1.01

Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ

-0,3

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um niðurfellingu 0,3 m.kr. fjárheimildar vegna flutnings 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra en frumvarp 
þess efnis er nú til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Gert er ráð fyrir að samtals 3 m.kr. 
fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá sýslumannsembættum vegna þessa og 
að viðbótarútgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. þar sem reiknað er með að 
vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði nokkuð umfangsmeiri en nú er.

Samþykkt af ríkisstjórn
Niðurfellt

06-436
1.01

Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði

-0,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um niðurfellingu 0,5 m.kr. fjárheimildar vegna flutnings 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra en frumvarp 
þess efnis er nú til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Gert er ráð fyrir að samtals 3 m.kr. 
fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá sýslumannsembættum vegna þessa og 
að viðbótarútgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. þar sem reiknað er með að 
vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði nokkuð umfangsmeiri en nú er. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Niðurfellt

06-437
1.01

Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Kópavogi

-0,4

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um niðurfellingu 0,4 m.kr. fjárheimildar vegna flutnings 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra en frumvarp 
þess efnis er nú til meðferðar hjá Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Gert er ráð fyrir að samtals 3 m.kr. 
fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá sýslumannsembættum vegna þessa og 
að viðbótarútgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. þar sem reiknað er með að 
vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði nokkuð umfangsmeiri en nú er. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-490
1.10

Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta
Ýmis sameiginlegur kostnaður

1,9

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 1,9 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá sýslumanninum á 
Akureyri. Tillagan er hluti af 5,2 m.kr. millifærslu frá embættinu en 
afgangurinn, 3,3 m.kr., er millifærður á Þjóðskrá Íslands. Á árinu 1999 voru 
millifærðar fjárheimildir til sýslumannsins á Akureyri af safnlið í ráðuneytinu 
þegar Fasteignir ríkissjóðs tóku við umsjón með leigusamningi embættisins. 
Með nýjum leigusamningi lækkar húsaleigukostnaður embættisins um 5,2 
m.kr. en jafnframt hækkar húsaleigusamningur hjá starfsstöð Þjóðskrár sem 
er í sama húsnæði. Hækkunin nemur 3,3 m.kr. Mismuninum, eða 1,9 m.kr., er 
skilað á safnliðinn í ráðuneytinu.

Samþykkt á Alþingi
Breyttur forgangur í ramma

06-591
6.10

Fangelsisbyggingar
Stofnframkvæmdir

0,0

Alþingi

Lagt er til að heimilt verði að nýta 50 m.kr. af 1.010 m.kr. framlagi á liðnum 
til eflingar öryggismála í fangelsum. Eftir standa þá 960 m.kr. sem renna til 
byggingar fangelsis á Hólmsheiði.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-651
1.21

Vegagerðin
Rannsóknir

30,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 30 m.kr. framlag til rannsókna á samgöngukostum milli 
Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

06-655
1.01

Samgöngustofa
Samgöngustofa

-20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Aðhaldskrafa til Umferðarstofu var boðuð í 
nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar við 3. umr. fjáraukalaga fyrir árið 
2011 en kemur ekki til framkvæmda fyrr en nú. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttur forgangur í ramma

06-662
6.70

Hafnarframkvæmdir
Hafnabótasjóður

-50,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um að fjárheimild Hafnabótasjóðs í frumvarpinu lækki 
tímabundið um 50 m.kr. í ljósi þess að svigrúm er til þess samkvæmt áætlun 
um fjárþörf sjóðsins á næsta ári. Um er að ræða breytta forgangsröðun 
verkefna hjá innanríkisráðuneytinu sem tekur mið af tillögum um að veitt 
verði aukin framlög til tveggja tímabundinna verkefna, annars vegar hjá 
Útlendingastofnun til að framlengja átaksverkefni sem miðar að því að 
lækka dvalarkostnað hælisleitenda og hins vegar til að standa undir auknum 
kostnaði við brottflutning hælisleitenda vegna synjunar um dvalarleyfi.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

06-672
1.01

Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta

0,0

Ríkisstjórn

Vegna mistaka vantaði í greinargerð frumvarpsins umfjöllun um tillögu um 
196 m.kr. lækkun framlags á fjárlagaliðnum 06-672 Flugvellir og 
flugleiðsöguþjónusta en tillögufjárhæðin er engu að síður meðtalin á 
gjaldahlið frumvarpsins í 1. gr. og sundurliðun 2. Greinargerð um forsendur 
þessarar breytingar á fjárheimild liðarins er svohljóðandi:
  Lögð er til 196 m.kr. tímabundin lækkun framlags í sex ár til að endurgreiða 
1.176,1 m.kr. eftirstöðvar af 1.834,8 m.kr. framlagi sem veitt var úr ríkissjóði 
til framkvæmda við flugvelli í fjárlögum og fjáraukalögum 2008 umfram 
markaðar skatttekjur til flugmála. Í samgönguáætlun 2009-2012 var við það 
miðað að lánið yrði endurgreitt af flugmálaáætlun á tíu árum, fyrst 2009. Í 
fjárlögum áranna 2009-2011 voru samtals 658,7 m.kr. endurgreiddar með því 
að tekjum af flugvallaskatti og varaflugvallagjaldi var haldið eftir í ríkissjóði 
og framlög á liðinn í fjárlögum lækkuð sem því nam. Skatttekjunum var síðan 
formbreytt í maí 2011 á þann hátt að lögboðnu gjöldin voru aflögð en ígildi 
þeirra færð inn í gjaldskrá Isavia ohf. í formi farþegagjalds. Eftir að 
gjaldtökunni var þannig formbreytt hefur ekkert verið greitt upp í kröfuna. 
Eftir stendur því 1.176,1 m.kr. skuld við ríkissjóð í efnahagsreikningi þessa 
fjárlagaliðar en um hann fara framlög ríkissjóðs til Isavia ohf. Markaðar 
tekjur sem Isavia ohf. innheimti áður fyrir ríkissjóð, en fékk til starfsemi 
sinnar að frádregnum endurgreiðslum, eru núna þjónustutekjur sem renna 
allar til félagsins. Þótt form gjaldtökunnar sé annað er gjaldtakan og 
tekjustreymið til Isavia ohf. enn þá til staðar, og hefur reyndar vaxið með 
aukinni flugumferð. Tillagan miðar að því að skuld liðarins við ríkissjóð verði 
greidd upp á þennan hátt með tímabundinni lækkun á framlögum ríkissjóðs til 
Isavia ohf. Nánar er fjallað um málið á bls. 88-89 í greinargerð frumvarps til 
lokafjárlaga fyrir árið 2011.
  Í frumvarpinu láðist einnig að gera grein fyrir annarri tillögu á þessum sama 
fjárlagalið um 26,8 m.kr. lækkun fjárheimildar vegna útfærslu 
innanríkisráðuneytis á aðhaldsmarkmiði í útgjaldaramma sínum í samræmi 
við markmið ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum. Fjárhagsáhrif þeirrar tillögu 
eru einnig meðtalin í 1. gr. og sundurliðun 2 á gjaldahlið frumvarpsins.

Samþykkt af ríkisstjórn
Samningsbundið

06-733
1.11

Kirkjugarðar
Kirkjugarðar

9,9

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 9,9 m.kr. hækkun á framlagi til kirkjugarða. Hækkunin er 
niðurstaða af uppfærslu á reiknilikani sem heldur utan um framlög til liðarins. 
Samkvæmt því eiga framlög á næsta ári að nema 956,1 m.kr. að teknu tilliti 
til hagræðingar og verðlagsbreytinga. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir 946,2 
m.kr. Framlagið tekur m.a. breytingum með tilliti til fjölda greftrana og aukins 
landrýmis kirkjugarða.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

06-821
1.01

Þjóðskrá Íslands
Þjóðskrá Íslands

100,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 100 m.kr. hækkun tekna til að standa straum af kostnaði 
við vegabréfaútgáfu. Halli hefur verið á útgáfunni undanfarin ár og hefur 
þurft að mæta því með umtalsverðum viðbótarframlögum í fjáraukalögum. 
Höfð er hliðsjón af nýlegri kostnaðargreiningu á vegabréfaútgáfunni.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

06-821
1.01

Þjóðskrá Íslands
Þjóðskrá Íslands

3,3

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 3,3 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá sýslumanninum á 
Akureyri. Tillagan er hluti af 5,2 m.kr. millifærslu frá embættinu en 
afgangurinn, 1,9 m.kr., er millifærður á lið 06-490-1.10 Ýmis 
rekstrarkostnaður sýslumannsembætta, Ýmis sameiginlegur kostnaður. Á 
árinu 1999 voru millifærðar fjárheimildir til sýslumannsins á Akureyri af 
safnlið í ráðuneytinu þegar Fasteignir ríkissjóðs tóku við umsjón með 
leigusamningi embættisins. Með nýjum leigusamningi lækkar 
húsaleigukostnaður embættisins um 5,2 m.kr. en jafnframt hækkar 
húsaleigusamningur hjá starfsstöð Þjóðskrár sem er í sama húsnæði. 
Hækkunin nemur 3,3 m.kr. Mismuninum, eða 1,9 m.kr., er skilað á safnliðinn 
í ráðuneytinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

06-841
1.10

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin framlög

81,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um að fjárheimild liðarins hækki um 81 m.kr. í samræmi við 
endurskoðaða áætlun um lögboðið framlag í sjóðinn af skatttekjum ársins 
2014 og útsvarsstofni árið 2013. Í frumvarpinu hefur þegar verið gert ráð 
fyrir 610 m.kr. hækkun á framlaginu frá fjárlögum fyrir árið 2013 þannig að 
þar með verður hækkunin alls 691 m.kr. Spáin miðast við að innheimtar 
skatttekjur verði 519.501 m.kr. árið 2014 og að útsvarsstofn ársins 2013 
verði 1.001.000 m.kr. Lögbundin framlög ríkisins til Jöfnunarsjóðs eru 
ákvörðuð með tvenns konar hætti samkvæmt lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga. Í fyrsta lagi er 11.013 m.kr. framlag úr ríkissjóði sem er 2,12% 
af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs. Í öðru lagi er 2.643 m.kr. framlag sem 
er 0,264% af álagningarstofni útsvars næstliðins tekjuárs. Samkvæmt því má 
gera ráð fyrir að lögbundin framlög til sjóðsins verði samtals 13.656 m.kr. á 
árinu 2014.

Samtals innanríkisráðuneyti   195,7

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

08-101
1.01

Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa

-40,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 40 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum um 5% af 
fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-201
1.01

Tryggingastofnun ríkisins
Tryggingastofnun ríkisins

-9,2

Ríkisstjórn

Lagt er til að 9,2 m.kr. fjárheimild verði millifærð af lið 08-201-1.01 
Tryggingastofnun ríkisins á liðinn 08-301-1.01 Embætti landlæknis. Tilefnið er 
að vorið 2007 voru samþykktar breytingar á 27. gr. lyfjalaga sem leggja þær 
skyldur á landlækni að veita læknum aðgang að þriggja ára lyfjasögu 
sjúklinga sinna og veita sjúklingum aðgang að eigin lyfjasögu. Til þess að ná 
framangreindum markmiðum reyndist óhjákvæmilegt að setja upp nýjan 
gagnagrunn hjá landlækni. Jafnframt er lyfjagagnagrunnur sem var í rekstri 
hjá Tryggingastofnun lagður niður og fjárheimild tengd rekstri gagnagrunnsins 
millifærð til embættis landlæknis. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

08-204
1.21

Lífeyristryggingar
Tekjutrygging ellilífeyrisþega

0,0

Ríkisstjórn

Endurskoðuð áætlun um tekjur af tryggingagjaldi gerir ráð fyrir að hlutdeild 
lífeyristrygginga í tekjum af gjaldinu verði 739 m.kr. minni en reiknað var 
með í frumvarpinu. Beint framlag úr ríkissjóði til fjármögnunar 
lífeyristrygginga hækkar jafnmikið.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-301
1.01

Landlæknir
Landlæknir

9,2

Ríkisstjórn

Lagt er til að 9,2 m.kr. fjárheimild verði millifærð af lið 08-201-
1.01Tryggingastofnun ríkisins á liðinn 08-301-1.01 Embætti landlæknis. 
Tilefnið er að vorið 2007 voru samþykktar breytingar á 27. gr. lyfjalaga sem 
leggja þær skyldur á embættið að veita læknum aðgang að þriggja ára 
lyfjasögu sjúklinga sinna og veita sjúklingum aðgang að eigin lyfjasögu. Til 
þess að ná framangreindum markmiðum reyndist óhjákvæmilegt að setja upp 
nýjan gagnagrunn hjá landlækni. Jafnframt er lyfjagagnagrunnur sem var í 
rekstri hjá Tryggingastofnun lagður niður og fjárheimild tengd rekstri 
gagnagrunnsins millifærð til embættis landlæknis. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-301
1.01

Landlæknir
Landlæknir

5,1

Ríkisstjórn

Lagt er til að 5,1 m.kr. fjárheimild verði millifærð af liðnum 08-399-1.95 
Heilbrigðismál - kynsjúkdómar, alnæmi á liðinn 08-301-1.01 Embætti 
landlæknis. Tilefnið er að embætti landlæknis hefur sinnt þessum verkefnum 
um árabil en fjárhæðin í heild hefur jafnan verið millifærð til embættisins 
innan ársins. Nú er lagt til að millifærslum á umræddri fjárheimild innan ársins 
verði hætt. Með vísan til þess er gerð tillaga um, með samþykki fjármála- og 
efnahagsráðuneytis, að fjárheimildin verði millifærð varanlega enda mun 
embætti landlæknis sinna verkefninu með sama hætti og verið hefur. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

08-303
1.90

Lýðheilsusjóður
Lýðheilsusjóður

-1,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 1 m.kr. lækkun framlags í samræmi við endurskoðaða áætlun um 
tekjur af áfengisgjaldi. 1% tekna af áfengisgjaldi rennur til Lýðheilsusjóðs.



Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

08-317
1.01

Lyfjastofnun
Lyfjastofnun

42,9

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 42,9 m.kr. hækkun á útgjaldaheimild stofnunarinnar á móti 
tilsvarandi hækkun á ríkistekjum. Tilefni aukinna fjárheimilda er áætlun 
velferðarráðuneytisins og Lyfjastofnunar um að stofnunin geti tekið að sér 
fleiri verkefni að því gefnu að hún geti fjölgað starfsmönnum til að sinna 
þeim. Hér er um ræða fjölgun verkefna sem tengjast markaðsleyfum sem 
stofnunin veitir en verkefnin eru margþætt eða allt frá því að vera 
fullnaðarmat umsóknar yfir í smærri viðhaldsverkefni í tengslum við áður 
veitt leyfi. Áætlað er að þessum verkefnum fjölgi úr u.þ.b. 4.500 í u.þ.b. 
5.700 eða sem nemur 26,5% á næstu þremur árum. Í umsóknum um ný leyfi 
vega þyngst svokallaðar umsjónarlandsumsóknir (DC/MR-RMS) en gert er 
ráð fyrir að þær verði sex á árinu 2014, átta árið 2015 og níu árið 2016. 
Umsóknirnar tengjast auknum umsvifum fyrirtækjanna Actavis og Alvogen 
innan lands. Til þess að geta annað afgreiðslu framangreindra 
viðbótarverkefna þarf stofnunin að fjölga störfum um fjögur stöðugildi á 
árinu 2014, önnur fjögur stöðugildi á árinu 2015 og þrjú stöðugildi á árinu 
2016 eða samtals 11 stöðugildi. Þar af eru átta sérfræðingar, lyfjafræðingar 
og aðrir raunvísindamenntaðir sérfræðingar. Rekstraráætlanir stofnunarinnar 
frá fyrri árum hafa ekki alltaf staðist en þrátt fyrir það hefur 
velferðarráðuneytið nú yfirfarið rekstraráætlanir Lyfjastofnunar með hliðsjón 
af auknum umsvifum og telur þær vera raunhæfar. Velferðarráðuneytið mun 
fylgjast með framgangi mála og standist þessar áætlanir ekki þannig að halli 
myndist hjá stofnuninni mun ráðuneytið ganga eftir því að gerðar verði 
viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að útgjaldarammi stofnunarinnar haldi.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

08-333
1.01

Jafnréttisstofa
Jafnréttisstofa

-7,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 7 m.kr. lækkun eða 9% af fjárheimild liðarins í heild vegna 
aðhaldsmarkmiða og breyttrar forgangsröðunar útgjalda. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

08-334
1.01

Umboðsmaður skuldara
Umboðsmaður skuldara

140,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild liðarins hækki um 140 m.kr. Tilefnið er frumvarp 
félags- og húsnæðismálaráðherra um veitingu fjárhagsaðstoðar til greiðslu 
tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta (233. mál). Í frumvarpinu er 
lagt til að umboðsmanni skuldara verði heimilt að veita fjárhagsaðstoð til 
einstaklinga að uppfylltum tilteknum skilyrðum en aðstoðin er fólgin í greiðslu 
tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta. Með því er verið að 
auðvelda skuldurum að krefjast gjaldþrotaskipta en borið hefur á því að 
margir þeirra hafa ekki haft efni á greiðslu tryggingarinnar. Þá er ekki alltaf 
til staðar hvati hjá kröfuhöfum til að krefjast gjaldþrota hjá einstaklingum þar 
sem óvíst er að eitthvað fáist upp í kröfur þeirra. Gert er ráð fyrir að 
fjárhagsaðstoðin miðist við fjárhæð lágmarkstryggingar sem er 250 þús. kr. 
og miðað við að samþykktar verði 500 umsóknir um fjárhagsaðstoð á árinu 
2014 nema útgjöldin 125 m.kr. Þá er einnig lagt til að veittar verði 15 m.kr. í 
auknar launafjárheimildir til að standa undir kostnaði við tvö stöðugildi hjá 
stofnuninni til að sinna framangreindum umsóknum um fjárhagsaðstoð. Gert 
er ráð fyrir að umfang þessarar fjárhagsaðstoðar og vinna í tengslum við 
hana verði endurmetið á árinu 2014 samhliða endurmati á gjaldi til reksturs 
stofnunarinnar á árinu 2015. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-358
1.01

Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri

200,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 200 m.kr. hækkun á rekstrarfjárheimild sjúkrahússins eða sem 
nemur 3,7% hækkun á brúttó rekstrarfjárheimild samkvæmt frumvarpinu. 
Tilefnið er að rekstrarskilyrði sjúkrahúsanna hafa verið erfið síðustu fjögur 
árin. Í kjölfar falls viðskiptabankanna haustið 2008 var gripið til víðtækra 
aðgerða bæði á tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs með það að markmiði að ná 
jöfnuði í ríkisfjármálum. Heilbrigðismál voru ekki undanskilin þeirri 
aðhaldskröfu en þó ber að hafa í huga að þrátt fyrir að talsvert hafi verið 
hagrætt í rekstri spítalanna á undanförnum árum var gerð minni aðhaldskrafa 
til þeirra en til annarra ríkisstofnana og málaflokka á undanförnum árum og 
reyndar engin í fjárlögum fyrir árið 2013 og í frumvarpinu fyrir árið 2014. 
Þessu aukna rekstrarframlagi sem hér er lagt til er hins vegar ætlað að 
styrkja rekstrargrundvöll Sjúkrahússins á Akureyri verulega sem miðstöð 
sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu fyrir Norður-, Vestur- og Austurland og mæta 
ýmsum kostnaðarhækkunum hjá sjúkrahúsinu að undanförnu, svo sem vegna 
launabreytinga umfram forsendur jafnlaunaátaks sem tók gildi 1. mars á 
þessu ári. Þá gerir þetta aukna fjármagn sjúkrahússins betur kleift að bæta 
vaktafyrirkomulag, bæta mönnun í sjúkraflug á vegum spítalans, efla 
fæðingarþjónustu og koma til móts við aukningu í geðlækningum og slysa- og 
bráðaþjónustu á svæðinu. 
     Í frumvarpinu er um 123 m.kr. varanleg hækkun á framlögum til 
sjúkrahússins, umfram venjubundnar launa- og verðlagshækkanir fjárlaga, til 
að hækka laun í stofnanasamningum í tengslum við svokallað jafnlaunaátak 
sem hafði það að markmiði að minnka launamun kvenna- og karlahópa hjá 
stofnuninni. Að viðbættu þessu framlagi vegna jafnlaunaátaksins er gert ráð 
fyrir að veita sjúkrahúsinu 323 mia.kr. varanlega hækkun á 
rekstrarfjárheimildum í fjárlögum fyrir árið 2014. Þá er í tveimur öðrum 
tillögum lagt til að fjárheimildir til viðhalds og tækjakaupa hjá sjúkrahúsinu 
hækki um samanlagt 344 m.kr. á komandi ári. Að þessum framlögum 
meðtöldum eru framlög til sjúkrahússins samanlagt aukin um 667 m.kr. eða 
sem svarar til um 12% af fjárveitingu í fjárlögum fyrir árið 2013. 
     Með þessari verulegu aukningu á fjárheimildum Sjúkrahússins á Akureyri 
til rekstrar og endnýjunar á aðstöðu og búnaði verður jafnframt gerð rík 
krafa um að stjórnendur spítalans, undir forsjá velferðarráðuneytisins, hagi 
rekstri hans með þeim hætti að hann verði innan þess útgjaldaramma sem 
Alþingi setur með fjárlögunum og að hann skili árangursríkri 
heilbrigðisþjónstu við þá sem þurfa á henni að halda, líkt og verið hefur 
undanfarin ár.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-358
5.01

Sjúkrahúsið á Akureyri
Fasteign

144,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 144 m.kr. viðbótarheimild á viðhaldslið sjúkrahússins 
þannig að fjárheimild til að sinna uppsöfnuðum viðhaldsverkefnum á árinu 
2014 verði samtals 221 m.kr. Í frumvarpinu var boðað endurmat á tækja- og 
viðhaldsþörf sjúkrahúsanna og er tillagan liður í því. Viðhald á húsnæði og 
aðstöðu sjúkrahússins og uppbygging á tækjakosti verður til áframhaldandi 
skoðunar með hliðsjón af frekari áætlanagerð og svigrúmi í 
ríkisfjármálaáætlun.



Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-358
6.01

Sjúkrahúsið á Akureyri
Tæki og búnaður

200,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 200 m.kr. viðbótarheimild á stofnkostnaðarlið 
sjúkrahússins þannig að fjárheimild til að sinna uppsafnaðri þörf fyrir 
tækjakaup á árinu 2014 verði samtals 373 m.kr. Í frumvarpinu var boðað 
endurmat á tækja- og viðhaldsþörf sjúkrahúsanna og er tillagan liður í því. 
Viðhald á húsnæði og aðstöðu sjúkrahússins og uppbygging á tækjakosti  
verður til áframhaldandi skoðunar með hliðsjón af frekari áætlanagerð og 
svigrúmi í ríkisfjármálaáætlun.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-373
1.01

Landspítali
Landspítali

1.690,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að rekstrarfjárheimild Landspítalans hækki varanlega um 1.690 
m.kr. eða sem nemur 3,9% hækkun á brúttó rekstrarfjárheimild spítalans í 
fjárlagafrumvarpinu. Tilefnið er að rekstrarskilyrði sjúkrahúsanna hafa verið 
erfið síðustu fjögur árin. Í kjölfar falls viðskiptabankanna haustið 2008 var 
gripið til víðtækra aðgerða bæði á tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs með það að 
markmiði að ná jöfnuði í ríkisfjármálum. Heilbrigðismál voru ekki undanskilin 
þeirri aðhaldskröfu en þó ber að hafa í huga að þrátt fyrir að talsvert hafi 
verið hagrætt í rekstri spítalanna á undanförnum árum var gerð minni 
aðhaldskrafa til þeirra en til annarra ríkisstofnana og málaflokka á 
undanförnum árum og reyndar engin í fjárlögum fyrir árið 2013 og í 
frumvarpinu fyrir árið 2014. Þessu aukna rekstrarframlagi sem hér er lagt til 
er hins vegar ætlað að styrkja rekstrargrundvöll spítalans verulega og mæta 
ýmsum kostnaðarhækkunum hjá spítalanum að undanförnu, svo sem vegna 
launabreytinga umfram forsendur jafnlaunaátaks sem tók gildi 1. mars á 
þessu ári. Á undanförnum misserum hefur borið á miklu álagi á spítalanum, 
m.a. vegna mikilla veikindafjarvista, auk þess sem mönnun hefur verið erfið 
á nokkrum deildum spítalans. Landspítalinn hefur boðað breytingar á 
skipulagi spítalans til að standa betur að veitingu þjónustu á hagkvæmari hátt. 
Þá er ætlunin í umbótastarfi spítalans á næsta ári að efla starfsandann og 
gera spítalann að góðum vinnustað. Mikilvægur þáttur í því er að bæta 
húsnæðisaðstöðu, skipulag og starfsumhverfi með sértækum aðgerðum, svo 
sem með því að fara í framkvæmdir við starfsmannaaðstöðu, þróa 
þjónustulínur innan stofnunarinnar, koma á fót ákveðinni starfsþróunaráætlun 
o.fl.
     Í frumvarpinu er 882 m.kr. varanleg hækkun á framlögum til 
Landspítalans, umfram venjubundnar launa- og verðlagshækkanir fjárlaga, til 
að hækka laun í stofnanasamningum í tengslum við svokallað jafnlaunaátak, 
sem hafði það að markmiði að minnka launamun kvenna- og karlahópa hjá 
stofnuninni. Að viðbættu þessu framlagi vegna jafnlaunaátaksins er gert ráð 
fyrir að veita spítalanum nálægt 2,6 mia.kr. varanlega hækkun á 
rekstrarfjárheimildum í fjárlögum fyrir árið 2014.  Þá er er í tveimur öðrum 
tillögum lagt til að fjárheimildir til viðhalds og tækjakaupa hjá spítalanum 
hækki um samanlagt 1,3 mia.kr. á komandi ári.  Að þessum framlögum 
meðtöldum eru framlög til Landspítalans samanlagt aukin um 3,9 mia.kr. í 
eða sem svarar til 10% af fjárveitingu hans í fjárlögum fyrir árið 2013. 
     Með þessari verulegu aukningu á fjárheimildum Landspítalans til rekstrar 
og endnýjunar á aðstöðu og búnaði verður jafnframt gerð rík krafa um að 
stjórnendur spítalans, undir forsjá velferðarráðuneytisins, hagi rekstri hans 
með þeim hætti að hann verði innan þess útgjaldaramma sem Alþingi setur 
með fjárlögum og að hann skili árangursríkri heilbrigðisþjónstu við þá sem 
þurfa á henni að halda, líkt og verið hefur undanfarin ár.



Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-373
5.60

Landspítali
Viðhald

300,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 300 m.kr. viðbótarheimild á viðhaldslið sjúkrahússins 
þannig að fjárheimild til að sinna uppsöfnuðum viðhaldsverkefnum á árinu 
2014 verði samtals 473 m.kr. Í frumvarpinu var boðað endurmat á tækja- og 
viðhaldsþörf sjúkrahúsanna og er tillagan liður í því. Viðhald á húsnæði og 
aðstöðu sjúkrahússins og uppbygging á tækjakosti verður til áframhaldandi 
skoðunar með hliðsjón af frekari áætlanagerð og svigrúmi í 
ríkisfjármálaáætlun.

Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-373
6.01

Landspítali
Tæki og búnaður

1.000,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 1.000 m.kr. viðbótarheimild á stofnkostnaðarlið 
sjúkrahússins þannig að fjárheimild til að sinna uppsafnaðri þörf fyrir 
tækjakaup á árinu 2014 verði samtals 1.262 m.kr. Í frumvarpinu var boðað 
endurmat á tækja- og viðhaldsþörf sjúkrahúsanna og er tillagan liður í því. 
Viðhald á húsnæði og aðstöðu sjúkrahússins og uppbygging á tækjakosti  
verður til áframhaldandi skoðunar með hliðsjón af frekari áætlanagerð og 
svigrúmi í ríkisfjármálaáætluninni.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-398
1.40

Félagsmál, ýmis starfsemi
Kvennaathvarf í Reykjavík

10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um að framlag til Kvennaathvarfsins hækki tímabundið um 10 
m.kr.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-398
1.91

Félagsmál, ýmis starfsemi
Endurhæfing

-43,9

Ríkisstjórn

Lagt er til að millifærðar verði 43,9 m.kr. sem varið hefur verið til 
starfsendurhæfingar hjá klúbbunum Geysi og Stróki af viðfangsefni 08-398-
1.91 yfir á fjárlagalið 08-856 Starfsendurhæfing. Frá og með árinu 2014 er 
gert ráð fyrir að umsjón með öllum framlögum ráðuneytisins til 
starfsendurhæfingar verði hjá Vinnumálastofnun. Stofnunin mun annast 
umsjón og gerð samninga um virkar vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fólk sem 
hefur hvorki áunnið sér rétt innan atvinnuleysistryggingakerfisins né uppfyllir 
skilyrði laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða um þjónustu starfsendurhæfingarsjóða.



Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-398
1.98

Félagsmál, ýmis starfsemi
Ýmis framlög velferðarráðuneytis

22,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 22,5 m.kr. fjárheimild vegna útgjalda sem áætlað er að 
falli til á árinu 2014 vegna verkefna á sviði skuldamála heimilanna og 
húsnæðismála. Tilefnið er þingsályktun um aðgerðir vegna skuldavanda 
heimila sem samþykkt var á Alþingi sl. sumar en félags- og 
húsnæðismálaráðherra var þar falin ábyrgð á þremur liðum ályktunarinnar. 
Þau verkefni sem vísað er til eru í fyrsta lagi mögulegar aðgerðir til að gera 
eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að losna án gjaldþrots undan 
eftirstöðvum sem veðið sjálft stendur ekki undir. Áætlað er að útgjöld vegna 
aðkeyptrar greiningarvinnu muni nema 10,2 m.kr. og falla þau öll til á árinu 
2014. Í öðru lagi eru verkefni sem 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 8,3 m.kr. af 
framangreindum útgjöldum falli til á árinu 2014. Í þriðja lagi 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. Áætlað 
er að 4 m.kr. af þessum kostnaði falli til á árinu 2014. 
  Samanlagt er áætlað að útgjöld verkefnanna muni nema 50,4 m.kr. og gert 
er ráð fyrir að á árinu 2013 falli til 27,9 m.kr. en 22,5 m.kr. á árinu 2014 sem 
þessi tillaga lýtur að.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-398
1.98

Félagsmál, ýmis starfsemi
Ýmis framlög velferðarráðuneytis

2,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 2 m.kr. tímabundið framlag til Samhjálpar.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-399
1.73

Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
Psoriasis húðmeðferðir

25,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 25 m.kr. tímabundið framlag til að endurnýja samning við 
Bláa lónið hf. vegna psoriasis-meðferðar.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-399
1.95

Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
Kynsjúkdómar, alnæmi

-5,1

Ríkisstjórn

Lagt er til að 5,1 m.kr. fjárheimild verði millifærð af liðnum 08-399-1.95 
Heilbrigðismál - kynsjúkdómar, alnæmi á liðinn 08-301-1.01 Embætti 
landlæknis. Tilefnið er að embætti landlæknis hefur sinnt þessum verkefnum 
um árabil en fjárhæðin í heild jafnan verið millifærð til embættisins innan 
ársins. Nú hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið lagt til að millifærslum á 
umræddri fjárheimild innan ársins verði hætt. Með vísan til þess er lagt til, 
með samþykki fjármála- og efnahagsráðuneytis, að fjárheimildin verði 
millifærð varanlega enda mun embætti landlæknis sinna verkefninu með 
sama hætti og verið hefur. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

08-399
1.98

Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
Ýmis framlög velferðarráðuneytis

50,0

Ríkisstjórn

Heilbrigðisráðherra hefur boðað breytingar á veitingu heilbrigðisþjónustu á 
tímabilinu 2013-2017. Þeim breytingum hafa verið gerð skil og ákveðnir 
fjármunir tryggðir í frumvarpinu, svo sem vegna innleiðingar á 
þjónustustýringu, hreyfiseðlum og sameiginlegri símsvörun. Að auki má búast 
við ófyrirséðum kostnaði vegna sameiningar heilbrigðisstofnana og því er hér 
lagt til framlag á safnlið heilbrigðismála vegna þess.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-401
1.01

Öldrunarstofnanir, almennt
Hjúkrunarheimili, almennt

200,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 200 m.kr. framlag, tímabundið til eins árs, til þess að 
bregðast við brýnum staðbundnum vanda vegna skorts á hjúkrunarrýmum og 
hvíldarinnlagnarrýmum í einstaka sveitarfélögum á landsbyggðinni. Ætlunin er 
að nýta laust húsnæði á stofnunum sem þegar eru í rekstri og eftir atvikum 
breyta dvalarrýmum í hjúkrunarrými þar sem það á við. Á vegum 
ráðuneytisins er unnið að nánari tillögugerð með skiptingu framlagsins á 
einstök heimili ásamt langtímaáætlun í málaflokknum allt til ársins 2030.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-492
1.10

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands
Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands

27,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 27 m.kr. tímabundna hækkun á liðnum til mótvægis við 
samsvarandi aðhaldskröfu sem gerð var í frumvarpinu sjálfu. Fjárveitingin er 
tímabundin þar sem ekki hefur enn verið gengið frá endurskilgreiningu á 
þjónustukaupum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-552
1.01

Heilsugæslustöðin Dalvík
Heilsugæslustöðin Dalvík

-121,9

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 121,9 m.kr. fjárheimild 
Heilsugæslustöðvarinnar Dalvík yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari skýringa 
í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-553
1.01

Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu
Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu

-582,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 582,4 m.kr. fjárheimild vegna 
samnings við Akureyrarbæ um heilsugæslu yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari skýringa 
í frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-716
1.01

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilsugæslusvið

15,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 15 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-716
1.11

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrasvið

20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-721
1.01

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Heilsugæslusvið

-150,0

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 150 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Patreksfirði yfir á fjárlagaviðfang 
08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-721
1.11

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Sjúkrasvið

-50,8

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 50,8 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Patreksfirði yfir á fjárlagaviðfang 08-
726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-721
1.21

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Hjúkrunarrými

-112,1

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 112,1 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Patreksfirði yfir á fjárlagaviðfang 
08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-726
1.01

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilsugæslusvið

150,0

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 150 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Patreksfirði yfir á fjárlagaviðfang 
08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-726
1.01

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilsugæslusvið

13,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 13 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar 
og til undirbúnings vegna sameiningar stofnana. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-726
1.11

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Sjúkrasvið

50,8

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 50,8 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Patreksfirði yfir á fjárlagaviðfang 08-
726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.



Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-726
1.11

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Sjúkrasvið

17,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 17 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar 
og til undirbúnings vegna sameiningar stofnana. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-726
1.21

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarrými

112,1

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 112,1 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Patreksfirði yfir á fjárlagaviðfang 
08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-745
1.01

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilsugæslusvið

-180,6

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 180,6 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-745
1.11

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Sjúkrasvið

-60,0

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 60 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-745
1.21

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Hjúkrunarrými

-228,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 228,4 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi yfir á fjárlagaviðfang 08
-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-751
1.01

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilsugæslusvið

-280,6

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 280,6 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-751
1.11

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Sjúkrasvið

-221,9

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 221,9 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki yfir á fjárlagaviðfang 08-
757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-751
1.21

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Hjúkrunarrými

-380,9

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 380,9 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-756
1.01

Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
Heilsugæslusvið

-236,3

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 236,3 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Fjallabyggð yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-756
1.11

Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
Sjúkrasvið

-53,7

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 53,7 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Fjallabyggð yfir á fjárlagaviðfang 08-
757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-756
1.21

Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
Hjúkrunarrými

-195,1

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 195,1 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Fjallabyggð yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

582,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 582,4 m.kr. fjárheimild vegna 
samnings við Akureyrarbæ um heilsugæslu yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari skýringa 
í frumvarpinu.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

180,6

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 180,6 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

280,6

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 280,6 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

236,3

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 236,3 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Fjallabyggð yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

121,9

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 121,9 m.kr. fjárheimild 
Heilsugæslustöðvarinnar Dalvík yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari skýringa 
í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

533,2

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 533,2 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga yfir á fjárlagaviðfang 08-
757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-757
1.01

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilsugæslusvið

45,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 45 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar 
og til undirbúnings vegna sameiningar stofnana. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.11

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkrasvið

60,0

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 60 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.11

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkrasvið

221,9

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 221,9 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki yfir á fjárlagaviðfang 08-
757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.11

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkrasvið

53,7

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 53,7 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Fjallabyggð yfir á fjárlagaviðfang 08-
757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.11

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkrasvið

261,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 261,4 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-757
1.11

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Sjúkrasvið

55,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 55 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar 
og til undirbúnings vegna sameiningar stofnana. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.21

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarrými

194,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 194,4 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.21

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarrými

228,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 228,4 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi yfir á fjárlagaviðfang 08
-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.21

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarrými

380,9

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 380,9 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-757
1.21

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hjúkrunarrými

195,1

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 195,1 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Fjallabyggð yfir á fjárlagaviðfang 
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-761
1.01

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilsugæslusvið

-533,2

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 533,2 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga yfir á fjárlagaviðfang 08-
757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-761
1.11

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Sjúkrasvið

-261,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 261,4 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-761
1.21

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Hjúkrunarrými

-194,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 194,4 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga yfir á fjárlagaviðfang 08-757 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, hjúkrunarrými. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.



Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-777
1.01

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæslusvið

40,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 40 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-777
1.11

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkrasvið

20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-779
1.01

Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands
Heilsugæslusvið

-173,3

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 173,3 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands yfir á fjárlagaviðfang 
08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-779
1.11

Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands
Sjúkrasvið

-65,6

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 65,6 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands yfir á fjárlagaviðfang 08-787 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-781
1.01

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Heilsugæslusvið

-220,1

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 220,1 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum yfir á 
fjárlagaviðfang 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, heilsugæslusvið. Vísað 
er til frekari skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-781
1.11

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Sjúkrasvið

-373,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 373,4 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum yfir á fjárlagaviðfang 
08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.



Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-781
1.21

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Hjúkrunarrými

-71,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 71,4 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum yfir á 
fjárlagaviðfang 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, hjúkrunarrými. Vísað 
er til frekari skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-787
1.01

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilsugæslusvið

220,1

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 220,1 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum yfir á 
fjárlagaviðfang 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, heilsugæslusvið. Vísað 
er til frekari skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-787
1.01

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilsugæslusvið

173,3

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 173,3 m.kr. fjárheimild 
heilsugæslusviðs Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands yfir á fjárlagaviðfang 
08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, heilsugæslusvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-787
1.01

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilsugæslusvið

65,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 120,0 m.kr. framlag samtals, þ.e. 65 m.kr. á 
heilsugæslusviði og 55 m.kr. á sjúkrasviði, til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar og til undirbúnings vegna sameiningar stofnana. Þar af eru 
85,3 m.kr. vegna stofnunarinnar í Vestmannaeyjum og er því sérstök 
hagræðingarkrafa sem boðuð var í frumvarpinu dregin til baka. Framlagið er 
í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðisþjónustunnar. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-787
1.11

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrasvið

373,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 373,4 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum yfir á fjárlagaviðfang 
08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari 
skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-787
1.11

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrasvið

65,6

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 65,6 m.kr. fjárheimild 
sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands yfir á fjárlagaviðfang 08-787 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sjúkrasvið. Vísað er til frekari skýringa í 
frumvarpinu.



Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-787
1.11

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Sjúkrasvið

55,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 120,0 m.kr. framlag samtals, þ.e. 65 m.kr. á 
heilsugæslusviði og 55 m.kr. á sjúkrasviði, til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar og til undirbúnings vegna sameiningar stofnana. Þar af eru 
85,3 m.kr. vegna stofnunarinnar í Vestmannaeyjum og er því sérstök 
hagræðingarkrafa sem boðuð var í frumvarpinu dregin til baka. Framlagið er 
í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðisþjónustunnar. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-787
1.21

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Hjúkrunarrými

71,4

Ríkisstjórn

Í frumvarpinu er greint frá fyrirhugaðri sameiningu heilbrigðisstofnana á 
Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum í samræmi við lög um 
heilbrigðisþjónustu. Því er lögð til millifærsla á 71,4 m.kr. fjárheimild 
hjúkrunarsviðs Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum yfir á 
fjárlagaviðfang 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, hjúkrunarrými. Vísað 
er til frekari skýringa í frumvarpinu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-791
1.01

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilsugæslusvið

40,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 40 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar. 

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

08-791
1.11

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkrasvið

20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. framlag til að styrkja rekstrargrunn 
stofnunarinnar í samræmi við forgangsröðun í þágu heilbrigðsþjónustunnar. 

Samþykkt á Alþingi
Sértækar aðhaldsráðstafanir

08-851
1.25

Atvinnuleysistryggingasjóður
Styrkir til fiskvinnslustöðva

140,0

Alþingi

Lagt er til að fjárheimild liðarins hækki um 140 m.kr. en með því er fallið frá 
stórum hluta af 190 m.kr. áformaðri sértækri aðhaldsráðstöfun 
fjárlagafrumvarpsins er varðar styrki til fiskvinnslustöðva. Í frumvarpinu var 
lagt til að lög nr. 51/1995, um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna 
fiskvinnslufólks, yrðu afnumin en í þeim lögum er kveðið á um framlög 
vegna vinnslustöðvunar hjá fiskvinnslufyrirtækjum sökum hráefnaskorts og 
gæftaleysis. Samhliða því voru allar fjárheimildir liðarins felldar niður eða 
sem nam samtals 190 m.kr. Nú hefur ákvörðun verið tekin um að umrædd 
lög verði ekki felld úr gildi heldur verði einungis gerðar breytingar á lögunum 
sem takmarka greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs til fiskvinnslufyrirtækja. 
Þannig er lagt til að fyrirtæki, sem starfrækir fiskvinnslu og greiðir starfsfólki 
sínu föst laun fyrir dagvinnu í tímabundinni vinnslustöðvun í samræmi við 
ákvæði kjarasamninga, eigi áfram rétt á greiðslum úr 
Atvinnuleysistryggingasjóði fyrir hvern heilan vinnudag að undanskildum 
fyrstu fimm dögunum á hverju almanaksári sem og fyrstu fimm dagana á 
seinni hluta ársins í stað fyrstu þriggja dagana á hvorum árshelmingi áður. 
Áætlað er að þessar breytingar leiði þess að útgjöldin verði um 50 m.kr. 
lægri en áætluð útgjöld yfirstandandi árs sem eru nálægt 190 m.kr. og því er 
lagt til að fjárheimildir liðarins á árinu 2014 verði 140 m.kr.



Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-851
1.81

Atvinnuleysistryggingasjóður
Vaxtatekjur

29,0

Ríkisstjórn

Framlag sem fjármagnað er með tekjum af atvinnutryggingagjaldi eykst um 
29 m.kr. Áætlað er að á næsta ári muni Atvinnuleysistryggingasjóður hafa 
441 m.kr. vaxtatekjur af inneign hjá ríkissjóði. Það eru 36 m.kr. minni 
vaxtatekjur en reiknað er með í fjárlögum fyrir árið 2013. 
Fjármagnstekjuskattur er áætlaður 88 m.kr. og lækkar um 7 m.kr. frá 
fjárlögum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-852
1.10

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

0,0

Ríkisstjórn

Áætlað er að útgjöld liðarins hækki um 4,7 m.kr. og verði 44 m.kr. Sértekjur 
vegna vaxta af inneign hjá ríkissjóði hækka jafnmikið en reiknað með að þær 
ásamt öðrum sértekjur sjóðsins standi undir öllum útgjöldum hans. Tillagan 
hefur ekki í för með sér breytingar á útgjaldaramma ráðuneytisins.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-853
1.01

Ábyrgðasjóður launa
Ábyrgðasjóður launa

-76,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 76 m.kr. lækkun á framlagi til Ábyrgðasjóðs launa í ljósi 
endurskoðaðrar áætlunar um útgjöld ársins 2013. Gjaldþrotum fyrirtækja 
heldur áfram að fækka og er gert ráð fyrir að útgjöld ársins 2014 verði 
nokkru lægri en gert var ráð fyrir þegar frumvarpið var lagt fram.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-853
1.01

Ábyrgðasjóður launa
Ábyrgðasjóður launa

-70,0

Ríkisstjórn

Framlag sem fjármagnað er með tekjum af ábyrgðargjaldi launa lækkar um 
70 m.kr. þar sem áætlað er að á næsta ári muni sjóðurinn hafa um 87 m.kr. 
vaxtatekjur af inneign hjá ríkissjóði. Fjármagnstekjuskattur er áætlaður 17 
m.kr.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-856
1.10

Starfsendurhæfing
Starfsendurhæfing

43,9

Ríkisstjórn

Lagt er til að millifærðar verði 43,9 m.kr. sem varið hefur verið til 
starfsendurhæfingar hjá klúbbunum Geysi og Stróki af viðfangsefni 08-398-
1.91 yfir á fjárlagalið 08-856 Starfsendurhæfing. Frá og með árinu 2014 er 
gert ráð fyrir að umsjón með öllum framlögum ráðuneytisins til 
starfsendurhæfingar verði hjá Vinnumálastofnun. Stofnunin mun annast 
umsjón og gerð samninga um virkar vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fólk sem 
hefur hvorki áunnið sér rétt innan atvinnuleysistryggingakerfisins né uppfyllir 
skilyrði laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða um þjónustu starfsendurhæfingarsjóða.



Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

08-857
1.10

Starfsendurhæfingarsjóðir
Starfsendurhæfing

-298,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fallið verði frá framlögum til starfsendurhæfingasjóða en í 
frumvarpinu nemur sú fjárheimild 298 m.kr. Tillagan er liður í því að breyta 
forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs þannig að unnt verði að veita aukin 
framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi beggja sérhæfðu sjúkrahúsanna í 
landinu sem fram koma í öðrum breytingartillögum við fjárlagafrumvarpið.
     Í gildandi lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða er gert ráð fyrir þrískiptu framlagi, þ.e. til sjóða 
sem falla undir lögin af launum starfsmanna, frá lífeyrissjóðum og frá ríkinu. 
Nú er einungis einn slíkur sjóður starfandi sem er VIRK-
starfsendurhæfingarsjóður. Áætlað er að framlag atvinnurekenda og 
lífeyrissjóða, sem á að svara til 0,13% af stofni til iðgjalds, muni á árinu 2013 
nema nálægt 2 mia.kr. Litið er svo á að það framlag sé meira en nægjanlegt 
til að sjóðurinn sinni verkefnum sínum að svo stöddu. Í því sambandi er rétt 
að benda á að sjóðurinn skilaði rúmlega 400 m.kr. afgangi á árinu 2012 
þegar iðgjöld til sjóðsins námu tæplega 1,2 mia.kr. Í loks árs 2012 nam 
varasjóður VIRK rúmlega 1,5 mia.kr. og hafði VIRK nálægt 54 m.kr. í 
vaxtatekjur á því ári. Framlag ríkisins til starfsendurhæfingarsjóðanna er 
markað með hlutdeild í tryggingagjaldinu og var gert ráð fyrir að hún yrði 
0,0975% á árinu 2014 en hækkaði síðan í 0,13% árið 2015. Hins vegar var 
tryggingagjaldið ekki hækkað sérstaklega vegna þessarar mörkunar teknanna 
og af þeim sökum lækkar framlag til lífeyris- og slysatrygginga sem nemur 
hækkun framlagsins til starfsendurhæfingarsjóða. Framlagið nemur 298 m.kr. 
í fjárlögum 2013 en fallið var frá því að hækka framlögin um 629 m.kr. í 
fyrirliggjandi frumvarpi vegna aðhaldsráðstafana. Þessi tillaga kemur því til 
viðbótar og með því er gert ráð fyrir að framlög ríkissjóðs til 
starfsendurhæfingarsjóða falli niður á árinu 2014.
     Í lögum um atvinnutengda endurhæfingu og starfsendurhæfingarsjóði var 
gert ráð fyrir því að stjórnvöld, aðilar vinnumarkaðarins og Landssamtök 
lífeyrissjóða skyldu endurskoða framlög til starfsendurhæfingarsjóðanna fyrir 
lok árs 2014. Átti þá m.a. að skoða hvort þeim fjármunum sem lagðir hefðu 
verið til starfsendurhæfingarsjóðanna hefði verið ráðstafað með sem 
skilvirkustum hætti í þágu þeirra markmiða sem stefnt var að í lögunum og 
hvort þjónusta starfsendurhæfingarsjóða hefði haft mælanleg áhrif á 
örorkubyrði lífeyrissjóða og almannatrygginga og nýgengi örorku á starfstíma 
starfsendurhæfingarsjóða. Í ljósi þessa kann að vera hugsanlegt að einnig 
þurfi að endurmeta framlög lífeyrissjóða til starfsendurhæfingarsjóða. 

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 192,9 
m.kr. frá því sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Ríkissjóður greiðir 
Íbúðalánasjóði fyrir mismun útlánsvaxta hans og fjármögnunarvaxta vegna 
lána til félagslegra leiguíbúða sem veitt hafa verið frá árinu 1999. Í 
frumvarpinu 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 634 m.kr. á árinu 2014 og er því lagt til að hækka 
greiðsluheimildina um umbeðna fjárhæð.

Samtals velferðarráðuneyti   4.135,4



Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

09-101
1.01

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

-46,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 46 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum um 5% af 
fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

09-101
1.01

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

-13,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 13,5 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu til Rekstrarfélags Stjórnarráðsins. Liður í 
skipulagsbreytingum fjármála- og efnahagsráðuneytisins vorið 2013 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, rekstur 
mötuneytis og ýmiss konar símþjónustu. Með verkefninu færðust þrír 
starfsmenn (2,5 ársverk) frá ráðuneytinu til rekstrarfélagsins. Samanlagður 
launakostnaður umræddra starfsmanna svarar til þeirrar fjárhæðar sem 
tillagan hljóðar upp á.

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

09-210
1.41

Ríkisskattstjóri
Skattvinnslukerfi

7,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um að embættið fái 7,5 m.kr. rekstrarfjárveitingu vegna 
flutnings firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra. Með 
því verður skráning alls atvinnurekstrar á einni hendi. Það þýðir að firma 
eins manns, sameignarfélög og samlagsfélög verði héðan í frá skráð hjá 
fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra í stað þess að sýslumenn haldi utan um þessa 
skráningu hver í sínu umdæmi. Þannig verður hægt að nýta þá þekkingu og 
þau tölvukerfi sem eru fyrir hendi hjá fyrirtækjaskrá til að halda utan um 
skráningu félaga ásamt því að einfalda almennt skráningu mismunandi 
félagaforma. Þetta felur m.a. í sér samræmingu á landsvísu, betri þjónustu 
við atvinnulífið og aukna skilvirkni og hagræði. Gert er ráð fyrir að breytt 
fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Áætlað er að fyrirtækjaskrá 
ríkisskattstjóra þurfi að bæta við hjá sér einum starfsmanni til að sinna þeim 
verkefnum sem flytjast til stofnunarinnar samkvæmt frumvarpinu og að 
kostnaður vegna þess verði um 7,5 m.kr. á ári. Byggist sú áætlun m.a. á 
þeim fjölda félaga sem skráður er á hverju ári og breytingum á skráningu og 
stjórnun. Gert er ráð fyrir að 3 m.kr. fjárheimild flytjist til stofnunarinnar frá 
sýslumannsembættum vegna þessa en að útgjöld muni aukast um 4,5 m.kr. 
þar sem reiknað er með að vinna við verkefnin hjá fyrirtækjaskrá verði 
nokkuð umfangsmeiri frá því sem nú er. Þessu til viðbótar er reiknað með 
9,3 m.kr. einskiptiskostnaði hjá fyrirtækjaskrá vegna skráningar, flokkunar og 
skönnunar eldri gagna sem færast frá sýslumönnum, en gerð er grein fyrir 
þeirri fjárveitingu í annarri tillögu. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

09-210
1.41

Ríkisskattstjóri
Skattvinnslukerfi

9,3

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um að embættið fái 9,3 m.kr. tímabundna fjárveitingu í eitt ár í 
samræmi við frumvarp til laga sem nú er til umfjöllunar á Alþingi um flutning 
firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra (132. mál). 
Með því verður skráning alls atvinnurekstrar á einni hendi. Það þýðir að 
firma eins manns, sameignarfélög og samlagsfélög verða héðan í frá skráð 
hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra í stað þess að sýslumenn haldi utan um 
þessa skráningu hver í sínu umdæmi. Þannig verður hægt að nýta þá 
þekkingu og þau tölvukerfi sem eru fyrir hendi hjá fyrirtækjaskrá til að halda 
utan um skráningu félaga ásamt því að einfalda almennt skráningu 
mismunandi félagaforma. Þetta felur m.a. í sér samræmingu á landsvísu, 
betri þjónustu við atvinnulífið og aukna skilvirkni og hagræði. Gert er ráð 
fyrir að breytt fyrirkomulag taki gildi 1. janúar 2014. Kostnaði vegna breytts 
fyrirkomulags má skipta í tvennt. Annars vegar er 9,3 m.kr. 
einskiptiskostnaður hjá fyrirtækjaskrá vegna skráningar, flokkunar og 
skönnunar eldri gagna sem færast frá sýslumönnum og tillaga þessi snýr að. 
Hins vegar er 7,5 m.kr. rekstrarkostnaður þar sem gert ráð fyrir að 
fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra þurfi að bæta við hjá sér einum starfsmanni til 
að sinna þeim verkefnum sem flytjast til stofnunarinnar samkvæmt 
frumvarpinu en gerð er grein fyrir þeirri fjárveitingu í annarri fjárlagatillögu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

09-391
1.11

Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða

-27,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 27 m.kr. lækkun á fjárheimild liðarins í ljósi endurskoðaðrar 
áætlunar um hlutdeild í tekjum af tryggingagjaldi sem fjármagna þessi 
framlög. Endurskoðuð áætlun í október 2013 um tryggingagjaldsstofn ársins 
gerir ráð fyrir að stofninn verði 940.000 m.kr. og að framlag til jöfnunar á 
örorkubyrði almennra lífeyrissjóða verði 2.946 m.kr. eða 0,325% af 
stofninum að teknu tilliti til 96,4% innheimtuhlutfalls og lækki um 27 m.kr. frá 
frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

09-721
1.11

Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnstekjuskattur

-300,0

Ríkisstjórn

Gert er ráð fyrir að fjármagnstekjuskattur sem ríkissjóður greiðir af 
vaxtatekjum, arðgreiðslum og söluhagnaði eigna lækki um 300 m.kr. 
Jafnframt er gert ráð fyrir að greiðsla vegna fjármagnstekjuskatts lækki um 
300 m.kr. Fjármagnstekjuskatturinn færist einnig á tekjuhlið ríkissjóðs og 
hefur þessi breyting því ekki áhrif á afkomu ársins.



Samþykkt af ríkisstjórn
Sértækar aðhaldsráðstafanir

09-821
1.11

Vaxtabætur
Vaxtabætur

-500,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að dregið verði úr útgjöldum vegna vaxtabóta sem nemur 500 
m.kr. eða sem svarar til 5,6% af heildarútgjöldunum. Í lagabreytingum í 
tengslum við fjárlög ársins 2011 voru gerðar verulegar hækkanir á helstu 
viðmiðunarforsendum bótakerfisins, þ.m.t. á hámarksbótum, t.d. var hámark 
vaxtabóta til hjóna hækkað um 91%, eða úr 314.134 kr. í 600.000 kr. Þessar 
breytingar áttu að vera tímabundnar í eitt ár en hafa verið framlengdar síðan 
og einnig er gert ráð fyrir framlengingu í forsendum frumvarpsins. Þá voru 
sérstök framlög ríkisins til húsaleigubóta aukin um 1 mia.kr. í fjárlögum ársins 
2013, m.a. með hliðsjón af verulegri hækkun á veiðigjaldi á sjávarútveg sem 
þá var áformuð og annarri nýrri tekjuöflun sem átti að útfæra síðar. Þessi 
tekjuöflunaráform hafa ekki gengið eftir. Tillagan er gerð í þessu ljósi og í því 
skyni að breyta forgangsröðun fjármuna ríkissjóðs þannig að unnt verði að 
veita aukin framlög til brýnnar heilbrigðisstarfsemi beggja sérhæfðu 
sjúkrahúsanna í landinu sem fram koma í öðrum breytingartillögum við 
frumvarpið. Fyrirhugað er að útgjöld vegna vaxtabóta lækki með því móti að 
skerðing vaxtabóta vegna tekna hækki úr 8% í 8,5%

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

09-977
1.01

Bankasýsla ríkisins
Bankasýsla ríkisins

-50,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 50 m.kr. lækkun sem er ríflega helmingur af framlagi 
samkvæmt frumvarpinu vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Tillagan felur í sér að verulega dragi úr starfsemi 
stofnunarinnar. Í lögum um stofnunina frá árinu 2009 er gert ráð fyrir að hún 
starfi í fimm ár og verði þá lögð niður. 

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

09-980
1.01

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins

13,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 13,5 m.kr. millifærslu fjárheimildar frá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu til Rekstrarfélags Stjórnarráðsins. Liður í 
skipulagsbreytingum fjármála- og efnahagsráðuneytisins vorið 2013 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, rekstur 
mötuneytis og ýmiss konar símþjónustu. Með verkefninu færðust þrír 
starfsmenn (2,5 ársverk) frá ráðuneytinu til rekstrarfélagsins. Samanlagður 
launakostnaður umræddra starfsmanna svarar til þeirrar fjárhæðar sem 
tillagan hljóðar upp á.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-984
5.21

Fasteignir ríkissjóðs
Viðhald fasteigna

47,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 47 m.kr. tímabundna millifærslu af ónýttum heimildum á 
02-318-6.00 Framhaldsskólar í Reykjavík á 09-984-5.21 Fasteignir ríkissjóðs 
til nauðsynlegra brunavarna í Menntaskólanum í Reykjavík. Um er að ræða 
yfirborð veggja gamla skólahússins og endurgerð klæðningar á 2. hæð Íþöku.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

09-989
1.90

Ófyrirséð útgjöld
Ófyrirséð útgjöld

1.148,5

Ríkisstjórn

Frumvarpið gerir ráð fyrir 3% hækkun á almennu verðlagi milli áranna 2013 
og 2014 og var þá miðað við forsendu þjóðhagsspár Hagstofu Íslands frá 
28. júní sl. um breytingar á vísitölu neysluverðs. Til samræmis við það voru 
bætur almannatrygginga, þ.e. elli- og örorkulífeyrisþega, sem og 
atvinnuleysisbætur hækkaðar um 3% í frumvarpinu. Önnur rekstrargjöld 
stofnana hækkuðu þó einungis um 2,6% þar sem leiðrétt var fyrir ofmati á 
hækkun vísitölu neysluverðs milli áranna 2012 og 2013 en forsendur fjárlaga 
gerðu ráð fyrir 3,9% hækkun milli ára en þjóðhagsspá Hagstofu Íslands í júní 
sl. gerði ráð fyrir talsvert lægri hækkun eða 3,5%. Þessar spár um hækkun 
vísitölu neysluverðs hafa verið endurmetnar í nýrri þjóðhagsspá 
stofnunarinnar sem birt var 15. nóvember sl. og er því nú spáð að 
verðbólgan á árinu 2014 verði 3,6% í stað 3% og hækka bætur 
almannatrygginga og atvinnuleysisbætur til samræmis við það. Þá er gert ráð 
fyrir að verðbólgan á árinu 2013 verði 3,8% í stað 3,5%. Verðlagsforsendur 
frumvarpsins hafa verið endurreiknaðar með tilliti til þessara breytinga og 
hefur það í för með sér talsverða hækkun á fjárheimildum. Miðað við 
endurútreikninginn eru fjárheimildir hækkaðar um 1.148,5 m.kr. Skipting á 
einstök viðfangsefni er sýnd í sérstöku yfirliti með breytingartillögum meiri 
hluta fjárlaganefndar og munu breytingarnar koma fram í viðkomandi 
fjárveitingum í stöðuskjali frumvarpsins eftir 2. umræðu.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

09-992
1.10

Sóknaráætlanir landshluta
Sóknaráætlanir landshluta

1,5

Alþingi

Gerð er tillaga um 1,5 m.kr. tímabundið framlag til byggðaþróunarverkefnis á 
Raufarhöfn sem Byggðastofnun hefur umsjón með.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

09-992
1.10

Sóknaráætlanir landshluta
Sóknaráætlanir landshluta

85,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 85 m.kr. tímabundið framlag til sóknaráætlana landshluta. 
Í frumvarpinu var gert ráð fyrir að fella niður 400 m.kr framlag sem veitt var 
í fjárlögum fyrir árið 2013. Nú hafa þær áætlanir verið endurskoðaðar og 
ætlunin er að viðhalda áætlanagerð landshluta fyrir árið 2014. Framlaginu er 
ásamt öðru fé ætlað að fjármagna verkefni innan áætlana landshluta fyrir 
árið 2014. Ætlunin er að áætlanagerð af hálfu ríkisins verði unnin á 
samráðsvettvangi stýrinets allra ráðuneyta. 

Samtals fjármála- og efnahagsráðuneyti   375,8

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

14-101
1.01

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa

-20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Lagðar eru til lækkanir hjá öllum aðalskrifstofum 
ráðuneyta, samtals að fjárhæð 331 m.kr., í flestum tilfellum um 5% af 
fjárheimild samkvæmt frumvarpinu.



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

14-211
1.01

Umhverfisstofnun
Umhverfisstofnun

6,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 6,5 m.kr. fjárheimild til leiðréttingar á 12,5 m.kr. lækkun 
sem gerð var á fjárheimildum stofnunarinnar á árinu 2010 en í 
fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2009 var lögð til sama fjárhæð til að byggja upp 
sérfræðiþekkingu um umhverfisáhrif leitar og vinnslu olíu á hafi úti og til að 
halda áfram starfi í vinnuhópi OSPAR sem fjallar um olíuleit og olíuvinnslu á 
sjó. Í meðförum þingsins var sú fjárhæð lækkuð í 6 m.kr. Með því að lækka 
fjárheimild stofnunarinnar um 12,5 m.kr. á árinu 2010 voru því fjárheimildir 
Umhverfisstofnunar skertar um 6,5 m.kr árlega umfram það sem tilefni var 
til.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

14-211
1.01

Umhverfisstofnun
Umhverfisstofnun

-20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda. Rekstrarumfang stofnunarinnar hefur aukist 
verulega á undanförnum árum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

14-211
5.41

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðar og friðlýst svæði

5,9

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 5,9 m.kr. hækkun framlags vegna tekna af gistináttaskatti. 
Áætlað er að á næsta ári verði tekjur af skattinum 200 m.kr. sem er 74 m.kr. 
hækkun frá því sem gert var ráð fyrir í gildandi fjárlögum. Lög nr. 75/2011 
mæla fyrir um að framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 
skuli nema 3/5 tekna af gistináttaskatti og samkvæmt stefnumörkun í 
tengslum við álagningu skattsins hefur verið miðað við að fjárveitingu sem 
svari til 2/5 hluta innheimtra tekna af skattinum verði skipt þannig að 
forsætisráðuneyti fái 30% vegna þjóðgarðsins á Þingvöllum og umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti 70%. Samkvæmt tekjuáætlun fyrir árið 2014 er því gert 
ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið fái 56 m.kr. til ráðstöfunar á 
árinu 2014 sem er 20,9 m.kr. hækkun framlags frá gildandi fjárlögum. Gert er 
ráð fyrir að hækkunin skiptist þannig að Umhverfisstofnun fái 5,9 m.kr. og 
Vatnajökulsþjóðgarður 15 m.kr.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

14-212
6.41

Vatnajökulsþjóðgarður
Framkvæmdir

15,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 15 m.kr. hækkun framlags vegna tekna af gistináttaskatti. 
Áætlað er að á næsta ári verði tekjur af skattinum 200 m.kr. sem er 74 m.kr. 
hækkun frá því sem gert var ráð fyrir í gildandi fjárlögum. Lög nr. 75/2011 
mæla fyrir um að framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 
skuli nema 3/5 tekna af gistináttaskatti og samkvæmt stefnumörkun í 
tengslum við álagningu skattsins hefur verið miðað við að fjárveitingu sem 
svari til 2/5 hluta innheimtra tekna af skattinum verði skipt þannig að 
forsætisráðuneyti fái 30% vegna Þjóðgarðsins á Þingvöllum og umhverfis- 
og auðlindaráðuneyti 70%. Samkvæmt tekjuáætlun fyrir árið 2014 er því gert 
ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið fái 56 m.kr. til ráðstöfunar á 
árinu 2014 sem er 20,9 m.kr. hækkun framlags frá gildandi fjárlögum. Gert er 
ráð fyrir að hækkunin skiptist þannig að Umhverfisstofnun fái 5,9 m.kr. og 
Vatnajökulsþjóðgarður 15 m.kr. 



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

14-287
1.10

Úrvinnslusjóður
Úrvinnslusjóður

0,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 5 m.kr. hækkun gjalda og sértekna. Áætlað er að Úrvinnslusjóður 
muni hafa 38 m.kr. vaxtatekjur af inneign hjá ríkissjóði en í fjárlögum 
yfirstandandi árs er reiknað með 33 m.kr. tekjum. Tillagan hefur ekki í för 
með sér breytingar á útgjaldaramma ráðuneytisins.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

14-287
1.10

Úrvinnslusjóður
Úrvinnslusjóður

72,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 72 m.kr. hækkun fjárheimildar í samræmi við endurskoðaða 
áætlun um ríkistekjur af úrvinnslugjaldi. Áætlað er að á næsta ári verði tekjur 
af úrvinnslugjaldi 1.072 m.kr. sem er 72 m.kr. hækkun frá fjárlögum fyrir árið 
2013. Útgjöld sjóðsins eru áætluð 980 m.kr. og gert er ráð fyrir að tekjunum 
verði varið til að fjármagna útgjöldin í samræmi við lög um úrvinnslugjald 
ásamt því að byggja upp eigið fé. Í áætlunum sjóðsins er miðað við að eigið 
fé hvers vöruflokks verði að jafnaði ekki lægra en sem nemur 30% af 
árskostnaði.

Samþykkt á Alþingi
Hagræðing starfsemi

14-320
1.01

Mannvirkjastofnun
Mannvirkjastofnun

-10,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 10 m.kr. lækkun vegna aðhaldsmarkmiða og breyttrar 
forgangsröðunar útgjalda.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

14-381
6.60

Ofanflóðasjóður
Ofanflóðasjóður

-17,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að framlag sem fjármagnað er með tekjum af ofanflóðagjaldi 
lækki um 17 m.kr. Áætlað er að á næsta ári muni ofanflóðasjóður hafa 439 
m.kr. vaxtatekjur af inneign hjá ríkissjóði. Það eru 21 m.kr. meiri vaxtatekjur 
en reiknað er með í fjárlögum fyrir árið 2013. Fjármagnstekjuskattur er 
áætlaður 88 m.kr. og hækkar um 4 m.kr. frá fjárlögum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með IPA styrkjum

14-401
1.11

Náttúrufræðistofnun Íslands
NATURA 2000 samstarfsnetið

-138,2

Ríkisstjórn

Lagt er til að 138,2 m.kr. tímabundið framlag samkvæmt frumvarpinu til 
ráðstöfunar á IPA-styrk frá Evrópusambandinu til að byggja upp Natura 
2000 samstarfsnetið á Íslandi falli niður. Framkvæmdastjórn ESB hefur 
tilkynnt að hún hyggist segja upp samningum og hætta fjármögnun 
umsaminna verkefna sem þegar eru hafin. Á tekjuhlið ríkissjóðs lækka tekjur 
af IPA-styrkjum jafnmikið og því hefur tillagan ekki áhrif á afkomu 
ríkissjóðs. Gert er ráð fyrir að vinna við verkefnið falli niður á næsta ári þar 
sem fjármögnun þess er ekki lengur fyrir hendi.

Samtals umhverfis- og auðlindaráðuneyti   -105,8

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

19-801
1.10

Vaxtagjöld ríkissjóðs
Vaxtagjöld ríkissjóðs

-457,0

Ríkisstjórn

Við endurskoðun áætlunar um vaxtagjöld er gert ráð fyrir að þau nemi 
75.506 m.kr. á rekstrargrunni fyrir árið 2014 og lækki því um 457 m.kr. frá 
frumvarpinu. Á greiðslugrunni er áætlað að vaxtagjöld nemi 75.048 fyrir árið 
2014 og hækki því um 250 m.kr. frá frumvarpinu.

Samtals vaxtagjöld ríkissjóðs   -457,0

Samtals öll ráðuneyti   4.061,9
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Guðlaugur Þór Þórðarson tók þátt í allri umfjöllum um málið og er samþykkur áliti þessu.
Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum þeim sem skýrðar

hafa verið og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum.

Alþingi, 11. desember 2013.

Vigdís Hauksdóttir,
form., frsm.

Líneik Anna Sævarsdóttir. Haraldur Benediktsson.

Valgerður Gunnarsdóttir. Willum Þór Þórsson.

 




