
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 528  —  304. mál.
2. umræða.

Nefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2015.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.

Nefndin hefur haft frumvarpið til umfjöllunar frá 10. nóvember sl. og fengið á sinn fund
fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins til að fara yfir helstu þætti þess. Einnig hefur
nefndin leitað skýringa á einstökum gjaldatilefnum með því að fá fulltrúa velferðarráðu-
neytis, innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og atvinnuvega- og ný-
sköpunarráðuneytis á sinn fund. 

Nefndin hefur sérstaklega kynnt sér þrjú mál í tengslum við frumvarpið. Í fyrsta lagi
þróun útgjalda og fjárveitinga vegna hælismála í kjölfar flóttamannavandans í Evrópu. Innan-
ríkisráðuneytið hefur farið yfir þau mál á nefndarfundi. Í öðru lagi var farið ítarlega yfir til-
lögu um heimild til þess að Ísland verði stofnaðili að Innviðafjárfestingabanka Asíu. Í þriðja
lagi komu fulltrúar Vegagerðarinnar á fund nefndarinnar vegna tillagna um útgjaldaheimildir
í frumvarpinu.

Samtals gerir meiri hlutinn breytingartillögur sem nema 5,3 milljörðum kr. til hækkunar
tekna og 5,0 milljörðum kr. til hækkunar gjalda. Rekstrarafgangur eykst því lítillega frá því
sem áætlað var í frumvarpinu eða um 0,3 milljarða kr. 

Útlit er fyrir að afkoman verði nokkuð betri en áætlað var í fjárlögum ársins. Samtals er
nú reiknað með að tekjur ríkissjóðs verði 31,7 milljörðum kr. hærri en áætlað var en á móti
vegur að útgjöldin hækka um 14,4 milljarða kr. 

Áhrif breytinganna á frumvarpið má sjá í eftirfarandi töflu.

Í milljörðum kr. Fjárlög 2015
Fjáraukalaga-

frumvarp
Breytingar-

tillaga 2. umr.
Samtals

Breyting frá
fjárlögum

Frumtekjur 635,5 27,1 6,8 669,4 33,9

Frumgjöld 567,6 15,1 4,6 587,3 19,7

Frumjöfnuður 67,9 12,0 2,2 82,1 14,2

Vaxtatekjur 18,2 -0,7 -1,5 16,0 -2,2

Vaxtagjöld 82,5 -5,7 0,4 77,2 -5,3

Vaxtajöfnuður -64,3 5,0 -1,9 -61,2 3,1

Heildartekjur 653,7 26,4 5,3 685,4 31,7

Heildargjöld 650,1 9,4 5,0 664,5 14,4

Heildarjöfnuður 3,6 17,0 0,3 20,9 17,3

Með þessum breytingum verður heildarjöfnuður á rekstrargrunni jákvæður um 21 milljarð
kr. sem er 17,3 milljörðum kr. betri afkoma en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Meginskýringin
liggur í hækkun tekjuáætlunar um 31,7 milljarða kr. Tekjuáætlun frumvarpsins byggist á
nokkrum þáttum, þar á meðal endanlegri álagningu vegna síðastliðins árs, innheimtutölum
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á fyrri hluta ársins og á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í byrjun júnímánuðar. Í kjölfar
birtingar Hagstofu Íslands á nýrri þjóðhagsspá 13. nóvember hefur fjármála- og efnahags-
ráðuneytið endurmetið tekjur ríkissjóðs og sér þess stað í breytingartillögum við frumvarpið.
Allar breytingartillögur við tekjuhlið eru gerðar í samráði við fjármála- og efnahagsráðu-
neytið. Tvær meginskýringar eru á því að tekjuáætlun fjárlaga er nú hækkuð um samtals 31,7
milljarða kr. Annars vegar hafa áhrif kjarasamninga, hátt atvinnustig og hagstæðar þjóðhags-
horfur leitt til þess að nú er áætlað að skattar á tekjur og hagnað bæði einstaklinga og fyrir-
tækja leiði samtals til 15,1 milljarðs kr. hækkunar frá fjárlögum. Hins vegar er nú fyrirséð
að arðgreiðslur í heild hækka um 10,2 milljarða kr. frá fjárlögum. Þar munar langmest um
arðgreiðslur frá Landsbanka Íslands sem nema um 15 milljörðum kr. Á móti vegur reyndar
lægri arðgreiðsla frá Seðlabanka Íslands. 

Virðisaukaskattur og aðrir skattar á vöru og þjónustu eru taldir skila um 6,6 milljörðum
kr. hærri tekjum en áætlað var í fjárlögum þrátt fyrir að framan af árinu hafi innheimtan verið
undir áætlun fjárlaga og hún því lækkuð í frumvarpinu. Aukin velta kom fram í innheimtu
októbermánaðar og á þeim grundvelli eru áætlað að tekjur af virðisaukaskatti hækki um 6
milljarða kr. Aðrar breytingar á tekjuhlið eru ýmist til hækkunar eða lækkunar og mun minni
en þau tilefni sem nefnd hafa verið.

Á gjaldahlið nema breytingartillögur meiri hlutans samtals 5,0 milljörðum kr. Stærsta ein-
staka breytingin er 3,5 milljarða kr. hækkun á liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld til að mæta
áhrifum nýgenginna gerðardóma um kjör hjúkrunarfræðinga og félagsmanna BHM og kjara-
samninga sem gerðir voru á seinni hluta ársins. Aðrar helstu breytingar eru í fyrsta lagi 835
millj. kr. til sjúkratrygginga í kjölfar endurmats á útgjöldum málaflokksins, þar af 470 millj.
kr. vegna lyfjakostnaðar, 200 millj. kr. vegna tannlækninga og 165 millj. kr. vegna þjálfunar.
Í öðru lagi hækkar framlag til Þjóðkirkjunnar um 370 millj. kr. og miðast hækkunin við að
framlag ríkissjóðs verði reiknað samkvæmt upphaflegu kirkjujarðasamkomulagi og þar með
að allar aðhaldskröfur sem gerðar hafa verið til Þjóðkirkjunnar frá og með árinu 2009 verði
afturkallaðar árið 2015. Forsendur þessarar tillögu eru að ríkið gerir það jafnframt að skilyrði
að kirkjan skuldbindi sig til þess að hefja þegar samningaviðræður um endurskoðun kirkju-
jarðasamkomulagsins sem feli í sér endurskoðun allra fjárhagslegra samskipta ríkis og kirkju
(þ.m.t. hvað varðar sóknargjöld, jöfnunarsjóð sókna, framlög til kirkjumálasjóðs og Kristni-
sjóðs) með verulega einföldun þessara samskipta og hagræðingu að markmiði. Í þriðja lagi
hækka vaxtagjöld um 421 millj. kr. í samræmi við endurmetna áætlun. Í fjórða lagi hækka
framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga samkvæmt lögum um hlutfall af skatttekjum. Í fimmta
lagi hækka framlög sem fjármögnuð eru með mörkuðum skatttekjum um samtals 288 millj.
kr. Aðrar hækkanir vega minna. Á móti vegur að framlög til atvinnuleysisbóta lækka um 500
millj. kr. í samræmi við spár um minna atvinnuleysi og fjármagnstekjuskattur sem ríkissjóður
greiðir lækkar um 290 millj. kr. 

Vakin er athygli á tillögum til hækkunar gjalda í frumvarpinu vegna málskostnaðar í
opinberum málum, opinberri réttaraðstoð og bótum brotaþola sem samtals nema 837 millj.
kr. eða 17% af gjaldahækkun frumvarpsins í heild. Tíðkast hefur að fella niður stöður þessara
fjárlagaliða í lokafjárlögum og telur meiri hlutinn að það skýri að verulegu leyti ástæður þess
að á undanförnum árum hefur ekki verið gripið til fullnægjandi aðgerða til þess að draga úr
útgjaldaaukningu þessara fjárlagaliða sem hefur verið langt umfram verðlags- og launaþróun. 

Vaxtajöfnuður batnar um 5 milljarða kr. eða sem nemur 0,2% af vergri landsframleiðslu.
Mest munar um 5,7 milljarða kr. lækkun vaxtagjalda sem að mestu leyti skýrist af lægra
vaxtastigi á árinu sem kemur nær alfarið fram i innlendum lántökum. Óverulegar breytingar
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eru á erlendum lánum frá fjárlögum þrátt fyrir uppgreiðslur á árinu þar sem á móti vegur
veiking krónunnar gagnvart bandaríkjadal.

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð af stöðugleikaframlögum slitabúa föllnu bank-
anna í breytingartillögum við frumvarpið þar sem áhrif þeirra koma alfarið fram á næsta ári
og verða áætluð fyrir 3. umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016. 

Um árabil hefur fjárlaganefnd ítrekað vakið athygli á afmörkuðu hlutverki fjáraukalaga
sem samkvæmt lögum nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins, skal takmarkast við óhjákvæmileg
málefni, einkum ófyrirséð atvik, áhrif nýrra kjarasamninga eða nýrrar löggjafar á árinu, en
ekki ná til áforma um ný verkefni, aukið umfang starfsemi eða t.d. rekstrarhalla einstakra
stofnana. Meiri hlutinn telur að misjafnlega hafi gengið að halda fast við þau áform þegar á
reynir og oftar en ekki hafi skort aga í ríkiskerfinu til að laga reksturinn að fjárheimildum
með hagræðingaraðgerðum. Á árunum fyrir hrun var umfang gjaldahliðar fjáraukalaga oft
á bilinu 5–8% af fjárlögum en það hefur að jafnaði farið lækkandi á síðustu árum. Nú í ár er
þetta hlutfall 3,4% sem er lægra en oft áður en betur má ef duga skal. Ef ekki hefði reynst
nauðsynlegt að bæta við fjárveitingu vegna endurmats á launaforsendum hefði hlutfallið
verið 2,8% en það hefur aðeins einu sinni verið lægra á síðastliðnum árum.

Í þessu sambandi vekur meiri hlutinn athygli á að nokkur dæmi eru um tillögur í frum-
varpinu sem vafi leikur á að falli undir lagaákvæði um fjáraukalög. Þar má t.d. nefna 60
millj. kr. viðbótarframlag vegna uppsafnaðs rekstrarvanda nokkurra tónlistarskóla, 45 millj.
kr. til að greiða fyrir þjónustu norska fjarskiptafyrirtækisins Telenor og framlög vegna átaks-
verkefna, svo sem til að flýta málsmeðferð í hælismálum. Tvö veigamikil mál voru kynnt
fjárlaganefnd í vor, strax eftir umfjöllun um þau í ríkisstjórn og telur meiri hlutinn það
verklag til fyrirmyndar. Það var annars vegar 850 millj. kr. viðbót í Framkvæmdasjóð ferða-
mannastaða og hins vegar 1.300 millj. kr. til Vegagerðarinnar vegna brýnna vega-
framkvæmda.

Meiri hlutinn vekur einnig athygli á því að við 2. umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir
árið 2015 var samþykkt að veita Ríkisútvarpinu 182 millj. kr. skilyrt viðbótarframlag til
rekstrar. Fjárheimildin var háð þeim skilyrðum að fram færi vinna við fjárhagslega endur-
skipulagningu Ríkisútvarpsins og útborgun fjárins var enn fremur háð því að haldbærar
rekstraráætlanir yrðu lagðar fram þar sem fram kæmi hvernig starfsemi stofnunarinnar yrði
komið á réttan kjöl og hún gerð sjálfbær til frambúðar. Þetta fól í sér að rekstraráætlanir um
starfsemina skyldu yfirfarnar af ráðherranefnd um ríkisfjármál. Meiri hlutinn hefur ekki
fengið viðunandi svör vegna rekstursins. Stjórn Ríkisútvarpsins hefur borið fyrir sig trúnað
vegna skuldabréfs sem skráð er á markaði en meiri hlutinn telur að sú skoðun fái vart staðist.
Jafnframt liggur fyrir að ráðherranefndin hefur ekki samþykkt rekstraráætlanirnar. Engu að
síður hefur meiri hlutinn fallist á að umrædd fjárveiting verði ekki dregin til baka þar sem
fyrir liggur eindreginn vilji ríkisstjórnarinnar í þeim efnum. Á móti vegur að ekki er gert ráð
fyrir að breytingartillaga um aukna innheimtu útvarpsgjaldsins á tekjuhlið renni sem
útgjaldaheimild til Ríkisútvarpsins. Nemur sú fjárhæð um 50 millj. kr. 

Í frumvarpinu felst tillaga um að heimila RÚV ohf. að ganga til samninga við Reykja-
víkurborg um sölu á lóðarréttindum og verja andvirðinu til lækkunar skulda félagsins. Meiri
hlutinn leggur áherslu á að tryggt verði að öllu söluandvirðinu verði varið til lækkunar skulda
en komi ekki að neinu leyti sem rekstrarframlag til félagsins.

Meiri hlutinn gerir tvær breytingartillögur við 2. gr. frumvarpsins um sjóðstreymi ríkis-
sjóðs og eina breytingartillögu við 3. gr. um lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir. Þá er lagt
til að þremur nýjum heimildum verði bætt við 4. gr. frumvarpsins.

Gerð er grein fyrir einstökum tillögum á gjaldahlið í eftirfarandi skýringum. 

 



   Skýringar við breytingartillögur á gjaldahlið.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

01-902
6.01

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Nýframkvæmdir

2,4

Ríkisstjórn

Lögð er til 2,4 m.kr. hækkun framlags til þjóðgarðsins á Þingvöllum í 
samræmi við auknar tekjur af gistináttaskatti. Í endurskoðaðri tekjuáætlun 
fyrir árið 2015 er áætlað að innheimtar tekjur af gistináttaskatti verði 285 
m.kr. sem er 20,4 m.kr. meira en framlag gildandi fjárlaga miðast við. Lög nr. 
75/2011 mæla fyrir um að framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs 
ferðamannastaða skuli nema 3/5 hluta 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% til framkvæmda í þjóðgörðum og á 
friðlýstum svæðum. Því er gert ráð fyrir að forsætisráðuneytið fái 34,2 m.kr. 
til ráðstöfunar á árinu 2015 sem er 2,4 m.kr. hækkun framlags frá gildandi 
fjárlögum.

Samtals forsætisráðuneyti   2,4

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

02-210
1.01

Háskólinn á Akureyri
Háskólinn á Akureyri

30,0

Alþingi

Lagt er til 30 m.kr. framlag til skólans af tveimur tilefnum. Annars vegar 
vegna viðbótarhúsnæðiskostnaðar þar sem samstarfsaðili skólans í 
rannsóknarhúsnæði á Borgum dró sig óvænt út úr samstarfinu og leiddi það 
til 7,5 m.kr. hækkunar á húsaleigu skólans. Hins vegar eru 22,5 m.kr. til að 
endurnýja allan fjarkennslu- og tölvubúnað í kennslustofum og hjá kennurum 
ásamt uppfærslu á þráðlausu neti skólans. Eldri tölvur skólans geta ekki nýtt 
alla kosti upptökubúnaðar og forrita sem tengjast honum til þess að þróa 
megi fjarnám betur.

Samtals mennta- og menningarmálaráðuneyti   30,0

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

03-611
1.10

Íslandsstofa
Íslandsstofa

3,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 3 m.kr. hækkun fjárveitingar til Íslandsstofu sem fjármögnuð er 
með tekjum af markaðsgjaldi í samræmi við endurskoðaða tekjuáætlun.

Samtals utanríkisráðuneyti   3,0

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

04-251
1.01

Einkaleyfastofan
Einkaleyfastofan

84,7

Ríkisstjórn

Lögð er til 84,7 m.kr. hækkun á framlagi til Einkaleyfastofunnar í samræmi 
við endurskoðaða tekjuáætlun stofnunarinnar sem gerir ráð fyrir 
samsvarandi hækkun ríkistekna samkvæmt gjaldskrá sem staðfest var í ágúst 
2014. Starfsemi Einkaleyfastofunnar, að undanskildu faggildingasviði, er 
fjármögnuð með þjónustugjöldum sem innheimt eru fyrir fram vegna 
þjónustu sem stofnunin skuldbindur sig til að veita en meðferð umsókna 
getur tekið mörg ár. Ýmsir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á tekjurnar, t.d. 
efnahagssveiflur, gengissveiflur og breytingar á alþjóðlegum samningum og 
verklagi, og geta tekjurnar því sveiflast töluvert milli ára. Í endurskoðaðri 
áætlun Einkaleyfastofunnar er gert ráð fyrir að tekjur ársins 2015 verði 360,7 
m.kr. sem er 84,7 m.kr. umfram tekjuáætlun gildandi fjárlaga. Lagt er til að 
stofnuninni verði heimilað að ráðstafa tekjunum til lögboðinna verkefna.



Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

04-555
6.41

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

12,2

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 12,2 m.kr. hækkun framlags til Framkvæmdasjóðs 
ferðamannastaða vegna tekna af gistináttaskatti. Í endurskoðaðri 
tekjuáætlun fyrir árið 2015 er áætlað að innheimtar tekjur af gistináttaskatti 
verði 285 m.kr. sem er 20,4 m.kr. meira en framlag gildandi fjárlaga miðast 
við. Samkvæmt lögum nr. 75/2011, um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, 
fær sjóðurinn framlag sem nemur 3/5 hlutum tekna af gistináttaskatti. 
Samkvæmt því verður lögbundið framlag til sjóðsins 171 m.kr. á árinu 2015 
sem er 12,2 m.kr. hækkun framlags frá gildandi fjárlögum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

04-599
1.30

Ýmis orkumál
Kolvetnisrannsóknasjóður

38,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 38 m.kr. fjárheimild til Kolvetnisrannsóknasjóðs vegna 
áranna 2013-2015. Sjóðurinn varð til árið 2008 með breytingu á lögum nr. 
13/2001, um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis. Hlutverk hans er að stuðla 
að því að efla rannsóknir og vísindalega þekkingu á kolvetnisauðlindum á 
landgrunni Íslands og á skilyrðum til myndunar þeirra ásamt rannsóknum á 
tækni sem beita má við þær aðstæður er þar ríkja. Tekjur sjóðsins eru 
stofnframlög og árleg framlög sem leyfishafar rannsóknar- og vinnsluleyfa 
greiða. Fyrstu árin eftir lagabreytinguna voru engir leyfishafar og sjóðurinn 
því ekki starfandi en árið 2013 varð breyting á því þegar tveir leyfishafar 
greiddu samtals 12 m.kr. í stofn- og árgjöld. Árið 2014 greiddi einn leyfishafi 
1 m.kr. stofngjald og þrír leyfishafar samtals 15 m.kr. árgjöld. Árið 2015 hafa 
tveir leyfishafar greitt samtals 10 m.kr. árgjöld. Stjórn sjóðsins kom saman 
árið 2014 og undirbjó úthlutun úr honum sem var auglýst í febrúar 2015.

Samtals atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti   134,9

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-501
1.01

Fangelsismálastofnun ríkisins
Fangelsismálastofnun ríkisins

20,0

Alþingi

Lagt er til 20 m.kr. framlag til þess að styrkja rekstrargrunn 
Fangelsismálastofnunar ríkisins. Áhersla er lögð á að með þessu 
viðbótarframlagi verði mönnun aukin þannig að t.d. verði 
heimsóknaraðstaða fyrir börn á Litla-Hrauni opnuð að nýju um helgar.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

06-651
1.07

Vegagerðin
Þjónusta

0,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að beint framlag úr ríkissjóði lækki um 1.139 m.kr. og markaðar 
tekjur hækki samsvarandi til leiðréttingar á rangri fjármögnun á tillögu í 
frumvarpinu um framlag vegna halla á vetrarþjónustu Vegagerðarinnar. Þessi 
verkefni stofnunarinnar eru fjármögnuð af mörkuðum ríkistekjum.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

06-655
1.01

Samgöngustofa
Samgöngustofa

50,5

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 50,5 m.kr. hækkun fjárheimildar Samgöngustofu vegna 
hækkunar á ríkistekjum stofnunarinnar. Áætlað er að ríkistekjur 
stofnunarinnar hækki vegna verulegrar aukningar í skráningu ökutækja. 
Síðustu ár hefur nýskráðum ökutækjum fjölgað mikið og hefur stofnunin haft 
mikinn beinan kostnað af því, t.d. vegna kaupa á skráningarmerkjum, 
skoðunarmiðum o.fl. Lagt er til að auknar markaðar tekjur ríkisins af þessari 
aukningu verði nýttar til að hækka fjárheimildir stofnunarinnar. Fyrir liggur 
sambærileg tillaga í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2016.



Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

06-655
1.01

Samgöngustofa
Samgöngustofa

93,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 93 m.kr. hækkun fjárheimildar Samgöngustofu vegna þess 
að áætlað er að ríkistekjur stofnunarinnar hækki vegna verulegrar aukningar í 
skráningu loftfara. Undanfarin missiri hefur mikill vöxtur í ferðaþjónustu 
valdið auknu umfangi eftirlits með flugrekendum og öðrum handhöfum 
heimilda í flugtengdum rekstri. Fyrirsjáanlegur áframhaldandi vöxtur er í 
ferðaþjónustu með auknu umfangi í skráningu loftfara og auknu eftirliti með 
skráðum loftförum og heimildum í flugtengdum rekstri. Því er lagt til að 
útgjaldaramminn hækki samtals um 93 m.kr. til að mæta þeim kostnaði sem 
auknar skráningar og eftirlit hefur í för með sér. Annars vegar er um að 
ræða 81 m.kr. heimild vegna innheimtra tekna undanfarinna ára sem hefur 
ekki verið mætt með auknum fjárheimildum fyrr en nú. Hins vegar er um að 
ræða 12 m.kr. vegna nýskráninga sem fjármagnaðar verða með öðrum 
rekstrartekjum. Fyrir liggur sambærileg tillaga í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 
2016.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-662
6.70

Hafnarframkvæmdir
Hafnabótasjóður

20,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 20 m.kr. framlag til framkvæmda í Ísafjarðarhöfn sem 
lauk árið 2014. Hafnabótasjóður hefur ekki haft nægilegt fjármagn til 
ráðstöfunar til að greiða hlutdeild ríkissjóðs í framkvæmdunum en þessu 
framlagi er ætlað að gera hana upp.

Samþykkt á Alþingi
Ákvörðun Alþingis

06-662
6.75

Hafnarframkvæmdir
Dýpkun fyrir utan innsiglingu við Höfn í Hornafirði

30,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 30 m.kr. framlag til að mæta kostnaði við dýpkun fyrir 
utan innsiglinguna í Hornafirði. Í sumar var dýpkuð renna gegnum Grynnslin 
sem sveitarfélagið greiddi fyrir og heildarkostnaður nam 36 m.kr. Grynnslin 
eru fyrir utan skilgreint hafnarsvæði og þar með á hefðbundin 
kostnaðarskipting Hafnabótasjóðs ekki við.



Samþykkt af ríkisstjórn
Ákvarðanir ríkisstjórnar

06-701
1.01

Þjóðkirkjan
Biskup Íslands

370,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 370 m.kr. hækkun á rekstrarframlagi til þjóðkirkjunnar. Með 
samkomulagi milli ríkisins og þjóðkirkjunnar 10. janúar 1997 var samið um að 
kirkjan léti af hendi kirkjujarðir að frátöldum prestssetrum og að andvirði 
seldra kirkjujarða rynni í ríkissjóð. Á móti mundi ríkissjóður greiða laun 
biskups Íslands, vígslubiskupa, 138 starfandi presta og prófasta kirkjunnar og 
18 starfsmanna Biskupsstofu, annan rekstrarkostnað prestsembætta og 
Biskupsstofu, námsleyfi, fæðingarorlof, veikindi o.fl. Einnig skyldi greiða 
árlegt framlag í Kristnisjóð sem svaraði til 15 fastra árslauna presta. Ef það 
fækkaði eða fjölgaði í þjóðkirkjunni skyldi framlag ríkisins lækka eða hækka 
eftir tilteknum viðmiðum en þó aldrei niður fyrir tiltekinn fjölda starfa. Þá 
skyldu laun og launatengd gjöld fyrrgreindra starfsmanna þjóðkirkjunnar vera 
samkvæmt úrskurðum kjararáðs. Í kjölfar bankahrunsins varð 
forsendubrestur í ríkisfjármálum og til að bregðast við því var óhjákvæmilegt 
að gera umtalsverðar aðhaldskröfur í rekstrarútgjöldum allra ríkisstofnana og 
rekstraraðila sem fjármagnaðir eru úr ríkissjóði. Í tilfelli þjóðkirkjunnar var 
um sambærilegar aðhaldskröfur að ræða og gerðar voru í öðrum almennum 
rekstri hjá ríkinu. Frá og með árinu 2009 hefur þjóðkirkjan því árlega 
samþykkt viðauka við kirkjujarðasamkomulagið um lægra rekstrarframlag en 
það gerði ráð fyrir. Tillaga þessi gerir hins vegar ráð fyrir að 
rekstrarframlagið árið 2015 verði endurreiknað samkvæmt upprunalega 
kirkjujarðasamkomulaginu og þar með að allar aðhaldskröfur sem gerðar 
hafa verið til þjóðkirkjunnar frá og með árinu 2009 verði afturkallaðar árið 
2015.
     Forsendur þessarar tillögu eru að ríkið gerir það jafnframt að skilyrði að 
kirkjan skuldbindi sig til þess að hefja þegar samningaviðræður um 
endurskoðun kirkjujarðasamkomulagsins sem feli í sér endurskoðun allra 
fjárhagslegra samskipta ríkis og kirkju (þ.m.t. hvað varðar sóknargjöld, 
jöfnunarsjóð sókna, framlög til kirkjumálasjóðs og Kristnisjóðs) með 
markmið um verulega einföldun þessara samskipta og hagræðingu að 
leiðarljósi. Í annan stað mun ríkið í framangreindum samningaviðræðum 
leggja til grundvallar ramma fjárlaga eins og hann birtist í áætlun í 
ríkisfjármálum til næstu ára og því aðhaldi og forgangsröðun sem þar þarf að 
eiga sér stað. Í þriðja lagi er ætlunin að framangreindri endurskoðun á 
fjárhagslegum samskiptum ríkisins og þjóðkirkjunnar verði lokið fyrir lok 
febrúar 2016.

Samþykkt af ríkisstjórn
Lögbundið

06-841
1.10

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin framlög

215,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækki um 215 m.kr. í 
samræmi við endurskoðaða áætlun um lögboðin framlög miðað við hlutföll af 
skatttekjum ríkisins og útsvarsstofni árið 2015. Spáin miðast við að 
innheimtar skatttekjur verði 607.463 m.kr. á þessu ári og að álagningarstofn 
útsvars hafi verið 1.101.000 m.kr. árið 2015 vegna tekna ársins 2014. Í 
frumvarpinu er fyrir tillaga um 716 m.kr. hækkun á framlagi til sjóðsins og 
nemur hækkun framlagsins því samtals 931 m.kr. frá gildandi fjárlögum.

Samtals innanríkisráðuneyti   798,5



Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

08-204
1.25

Lífeyristryggingar
Tekjutrygging örorkulífeyrisþega

0,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að beint framlag úr ríkissjóði til að fjármagna lífeyristryggingar 
lækki um 128 m.kr. þar sem gert er ráð fyrir að innheimtar tekjur af 
tryggingagjaldi sem varið er til þessara verkefna hækki jafnmikið í samræmi 
við endurskoðaða áætlun um þróun tryggingagjaldstofnsins. Fjárheimild 
liðarins verður óbreytt frá því sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-206
1.15

Sjúkratryggingar
Lyf

470,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild liðarins hækki um 470 m.kr. Tilefnið er endurmat 
Sjúkratrygginga Íslands á áætluðum útgjöldum yfirstandandi árs vegna lyfja. 
Áætlað er að útgjöld ársins verði 8.770 m.kr. á verðlagi gildandi fjárlaga og 
hækki um u.þ.b. 570 m.kr. sem er 7% umfram fjárheimildir. Af þessum 570 
m.kr. hefur áður verið lögð til liðlega 100 m.kr. hækkun í frumvarpinu. Meðal 
skýringa á auknum útgjöldum er að lyfjanotkun á yfirstandandi ári sé mun 
meiri en reiknað hafði verið með.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-206
1.31

Sjúkratryggingar
Þjálfun

165,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 165 m.kr. viðbótarheimild vegna endurmats á útgjöldum 
vegna sjúkraþjálfunar á árinu 2015. Komum til sjúkraþjálfara hefur fjölgað 
um tæp 5% á yfirstandandi ári en sjúklingum hefur fjölgað um 3,5%. Þá 
hefur einföldum meðferðum fækkað sem bendir til að skýring á 
magnaukningu sé að hluta tilfærsla í dýrari meðferðarform. Nýr samningur 
var gerður við sjúkraþjálfara í febrúar 2014. Í áætlun Sjúkratrygginga Íslands 
var gert ráð fyrir 3,4% hækkun einingaverðs en hækkunin reyndist svo 5%. 
Samkvæmt samningnum reiknast einingaverð út frá vísitölu neysluverðs og 
launavísitölu. Þá fjölgaði magneiningum um 5,8% en í áætlun Sjúkratrygginga 
Íslands var reiknað með 3,8%.

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-206
1.35

Sjúkratryggingar
Tannlækningar

200,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 200 m.kr. viðbótarheimild til liðarins. Mikil aukning hefur 
verið í tannlækningum lífeyrisþega milli ára og fjölgaði þeim um 26% á fyrri 
helmingi ársins miðað við sama tímabil 2014 og kostnaður jókst um tæpar 60 
m.kr. Rekja má stóran hluta þeirrar fjölgunar til aukinnar rafvæðingar sem 
hefur í för með sér að allur kostnaður skilar sér inn til sjúkratrygginga beint 
frá tannlæknum og er því um varanlega aukningu að ræða. Börnum hefur 
einnig fjölgað umfram forsendur samnings um tannlækningar barna og á 
miðju árinu 2015 var kostnaður orðinn 60 m.kr. umfram það sem gert var 
ráð fyrir. Reiknað er með að seinni helmningur ársins verði eitthvað léttari 
vegna þess að stór hluti þeirra árganga sem inn komu á samning skiluðu sér 
inn á fyrri hlutann.

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

08-208
1.16

Slysatryggingar
Kaup og aflahlutur sjómanna

6,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að framlag til slysatrygginga sjómanna verði aukið um 6 m.kr. í 
ljósi endurskoðaðrar áætlunar um tekjur af 0,65% iðgjaldi sem lagt er á kaup 
og aflahlut sjómanna á fiskiskipum.



Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

08-303
1.90

Lýðheilsusjóður
Lýðheilsusjóður

3,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 3 m.kr. hækkun framlags til lýðheilsusjóðs 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

10,0

Ríkisstjórn

Gerð er tillaga um 10 m.kr. hækkun á framlagi til Lyfjastofnunar til að 
leiðrétta aðrar rekstrartekjur samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2015. Fyrirséð 
er að þær verða 10 m.kr. hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum og er lögð til 
samsvarandi hækkun á rekstrarheimild stofnunarinnar.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

08-398
1.10

Félagsmál, ýmis starfsemi
Kostnaður skv. 15. gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga

50,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild liðarins hækki um 50 m.kr. vegna fjölgunar fólks af 
erlendum uppruna sem fengið hefur vernd á landinu samkvæmt ákvörðun 
Útlendingastofnunar. Miðað við árið 2014 stefnir í allt að 100% fjölgun milli 
ára. Í vaxandi mæli er um að ræða fjölskyldufólk og leiðir það til aukinna 
útgjalda og aðstoðar til lengri tíma en þegar um einstaklinga er að ræða. 
Ríkissjóður endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð við erlenda 
ríkisborgara sem átt hafa lögheimili í landinu skemur en tvö ár samkvæmt 
ákvæðum laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-402
1.13

Framkvæmdasjóður aldraðra
Leigugreiðslur til hjúkrunarheimila sveitarfélaga

-579,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að millifærðar verði 579 m.kr. milli fjárlagaviðfangsefna 
Framkvæmdasjóðs aldraðra, þ.e. af 08-402-1.13 Leigugreiðslur til 
hjúkrunarheimila sveitarfélaga á 08-402-6.25 Endurgreiðslur til sveitarfélaga 
á stofnkostnaði við byggingu hjúkrunarheimila. Tilefnið er að í raun teljast 
leigugreiðslur til hjúkrunarheimila sveitarfélaga ekki vera rekstrargjöld heldur 
fjármagnstilfærslur þar sem um er að ræða endurgreiðslur á stofnkostnaði 
við byggingu hjúkrunarheimila. Því þarf að breyta framsetningu 
fjárheimildanna til samræmis og færa þær á stofnkostnaðarviðfangsefni. 
Tillaga sama efnis verður gerð við 2. umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir 
árið 2016.

Samþykkt af ríkisstjórn
Millifært

08-402
6.25

Framkvæmdasjóður aldraðra
Endurgreiðslur til sveitarfélaga á stofnkostnaði við byggingu hjúkrunarheimila

579,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að millifærðar verði 579 m.kr. milli fjárlagaviðfangsefna 
Framkvæmdasjóðs aldraðra, þ.e. af 08-402-1.13 Leigugreiðslur til 
hjúkrunarheimila sveitarfélaga á 08-402-6.25 Endurgreiðslur til sveitarfélaga 
á stofnkostnaði við byggingu hjúkrunarheimila. Tilefnið er að í raun teljast 
leigugreiðslur til hjúkrunarheimila sveitarfélaga ekki vera rekstrargjöld heldur 
fjármagnstilfærslur þar sem um er að ræða endurgreiðslur á stofnkostnaði 
við byggingu hjúkrunarheimila. Því þarf að breyta framsetningu 
fjárheimildanna til samræmis og færa þær á stofnkostnaðarviðfangsefni. 
Tillaga sama efnis verður gerð við 2. umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir 
árið 2016.



Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

08-851
1.11

Atvinnuleysistryggingasjóður
Atvinnuleysisbætur

-500,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að fjárheimild Atvinnuleysistryggingasjóðs lækki um 500 m.kr. 
vegna endurmats á útgjöldum sjóðsins. Hagstofa Íslands gerði ráð fyrir að 
atvinnuleysi yrði 3,2% á árinu 2015 í forsendum fjárlaga en nú er gert ráð 
fyrir að það verði minna en 3%. Útgjöld sjóðsins lækka af þeim sökum um 
500 m.kr.

Samtals velferðarráðuneyti   404,0

Samþykkt af ríkisstjórn
Fjármagnað með ríkistekjum

09-721
1.11

Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnstekjuskattur

-290,0

Ríkisstjórn

Samkvæmt endurskoðaðri áætlun er gert ráð fyrir að fjármagnstekjuskattur 
sem ríkissjóður greiðir af vaxtatekjum, arði og söluhagnaði eigna lækki um 
290 m.kr. á rekstrargrunni frá 1. umræðu um frumvarpið og verði 8.400 
m.kr. Gert er ráð fyrir því að greiðslugrunnur lækki samsvarandi. Lækkunin 
er að öllu leyti vegna lægri vaxtatekna frá 1. umræðu um frumvarpið. 
Vaxtatekjur af bankareikningum lækka úr 6.419 m.kr. í 5.072 m.kr. og 
vaxtatekjur af lánum lækka úr 6.326 m.kr. í 6.204 m.kr. 
Fjármagnstekjukatturinn færist einnig á tekjuhlið ríkisjsóðs og hefur þessi 
breyting því ekki áhrif á afkomu ársins.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-989
1.90

Ófyrirséð útgjöld
Ófyrirséð útgjöld

-13,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 13 m.kr. millifærslu af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð 
útgjöld á liðinn 09-999-1.76 til að mæta ófyrirséðum útgjöldum 
sveitarfélagsins Fjallabyggðar í kjölfar úrhellisrigninga og flóða í ágúst sl.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-989
1.90

Ófyrirséð útgjöld
Ófyrirséð útgjöld

-30,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 30 m.kr. millifærslu af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð 
útgjöld á liðinn 09-999-1.76 til að mæta kostnaði Skaftárhrepps af viðgerðum 
á óskráðum vegum, varnargörðum og girðingum sem eyðilögðust í 
Skaftárhlaupi í september sl.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-989
1.90

Ófyrirséð útgjöld
Ófyrirséð útgjöld

-13,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 13 m.kr. millifærslu af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð 
útgjöld á liðinn 09-999-1.76 til að mæta kostnaði Ísafjarðarbæjar af 
vatnsflóðum í febrúar sl. Margvíslegt tjón er óbætt, t.d. á gervigrasvelli 
bæjarins, fráveitukerfi, safnahúsi og sundlauginni á Suðureyri.



Samþykkt af ríkisstjórn
Launa- og verðlagsbætur fjmrn.

09-989
1.90

Ófyrirséð útgjöld
Ófyrirséð útgjöld

3.500,0

Ríkisstjórn

Lögð er til 3.500 m.kr. hækkun á fjárheimild liðarins þannig að hún verði 
samtals 9.500 m.kr. Tilefnið er aukin fjárþörf vegna endurmats á launagrunni 
fjárlaga fyrir árið 2015 vegna kjaragerninga sem hafa átt sér stað á seinni 
hluta ársins umfram það sem var reiknað með í fjárlögum ásamt áætlaðri 
hækkun launa í kjarasamningum við félög sem enn er ósamið við. Gert er 
ráð að ráðstafa þurfi 8,8 mia.kr. af fjárheimild liðarins til endurmats á 
launaforsendum vegna áhrifa af kjarasamningum sem gerðir hafa verið á 
yfirstandandi ári og niðurstöðu gerðardóms í ágúst sl. í kjaradeilu milli ríkisins 
og átján aðildarfélaga Bandalags háskólamanna (BHM) og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga (FÍH). Þá var í frumvarpinu enn fremur gert ráð fyrir að 
millifæra 405 m.kr. af þessum lið til ýmissa stofnana vegna umframútgjalda í 
tengslum við eldsumbrot norðan Vatnajökuls. Loks er gert ráð fyrir 56 m.kr. 
millifærslu af þessum lið vegna kostnaðar Ísafjarðarbæjar vegna vatnsflóða í 
febrúar sl., kostnaðar Skaftárhrepps í tengslum við Skaftárhlaup í september 
sl. og kostnaðar Fjallabyggðar vegna úrhellis og flóða í ágúst sl.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-999
1.76

Ýmislegt
Aðstoð við sveitarfélög vegna vatnsflóða og úrhellisrigninga

13,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 13 m.kr. millifærslu af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð 
útgjöld á liðinn 09-999-1.76 til að mæta ófyrirséðum útgjöldum 
sveitarfélagsins Fjallabyggðar í kjölfar úrhellisrigninga og flóða í ágúst sl.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-999
1.76

Ýmislegt
Aðstoð við sveitarfélög vegna vatnsflóða og úrhellisrigninga

30,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 30 m.kr. millifærslu af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð 
útgjöld á liðinn 09-999-1.76 til að mæta kostnaði Skaftárhrepps af viðgerðum 
á óskráðum vegum, varnargörðum og girðingum sem eyðilögðust í 
Skaftárhlaupi í september sl.

Samþykkt á Alþingi
Millifært

09-999
1.76

Ýmislegt
Aðstoð við sveitarfélög vegna vatnsflóða og úrhellisrigninga

13,0

Alþingi

Gerð er tillaga um 13 m.kr. millifærslu af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð 
útgjöld á liðinn 09-999-1.76 til að mæta kostnaði Ísafjarðarbæjar af 
vatnsflóðum í febrúar sl. Margvíslegt tjón er óbætt, t.d. á gervigrasvelli 
bæjarins, fráveitukerfi, safnahúsi og sundlauginni á Suðureyri.

Samtals fjármála- og efnahagsráðuneyti   3.210,0



Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

14-211
5.41

Umhverfisstofnun
Þjóðgarðar og friðlýst svæði

1,2

Ríkisstjórn

Lögð er til 1,2 m.kr. hækkun framlags til Umhverfisstofnunar vegna tekna af 
gistináttaskatti. Í endurskoðaðri tekjuáætlun fyrir árið 2015 er áætlað að 
innheimtar tekjur af gistináttaskatti verði 285 m.kr. sem er 20,4 m.kr. meira 
en framlag gildandi fjárlaga miðast við. Lög nr. 75/2011 mæla fyrir um að 
framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða skuli nema 3/5 
hluta 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% til framkvæmda í þjóðgörðum og á friðlýstum 
svæðum. Því er gert ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið fái 79,8 
m.kr. til ráðstöfunar á árinu 2015 sem er 5,7 m.kr. hækkun framlags frá 
gildandi fjárlögum. Gert er ráð fyrir að hækkunin skiptist þannig að 
Umhverfisstofnun fái 1,2 m.kr. og Vatnajökulsþjóðgarður 4,5 m.kr.

Samþykkt af ríkisstjórn
Breyttar forsendur

14-212
6.41

Vatnajökulsþjóðgarður
Framkvæmdir

4,5

Ríkisstjórn

Lögð er til 4,5 m.kr. hækkun framlags til Vatnajökulsþjóðgarðs vegna tekna 
af gistináttaskatti. Í endurskoðaðri tekjuáætlun fyrir árið 2015 er áætlað að 
innheimtar tekjur af gistináttaskatti verði 285 m.kr. sem er 20,4 m.kr. meira 
en framlag gildandi fjárlaga miðast við. Lög nr. 75/2011 mæla fyrir um að 
framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða skuli nema 3/5 
hluta 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% til framkvæmda í þjóðgörðum og á friðlýstum 
svæðum. Því er gert ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið fái 79,8 
m.kr. til ráðstöfunar á árinu 2015 sem er 5,7 m.kr. hækkun framlags frá 
gildandi fjárlögum. Gert er ráð fyrir að hækkunin skiptist þannig að 
Umhverfisstofnun fái 1,2 m.kr. og Vatnajökulsþjóðgarður 4,5 m.kr.

Samtals umhverfis- og auðlindaráðuneyti   5,7

Samþykkt af ríkisstjórn
Hagrænt eða kerfislægt

19-801
1.10

Vaxtagjöld ríkissjóðs
Vaxtagjöld ríkissjóðs

421,0

Ríkisstjórn

Lagt er til að vaxtagjöld ríkissjóðs hækki samkvæmt endurskoðaðri áætlun 
um 421 m.kr. frá því sem reiknað var með í frumvarpinu en nú er gert ráð 
fyrir að vaxtagjöld nemi 77.231 m.kr. á rekstrargrunni á árinu 2015. Á 
greiðslugrunni er áætlað að vaxtagjöld nemi 76.444 m.kr. fyrir árið 2014 og 
lækki um 32 m.kr. frá frumvarpinu.

Samtals vaxtagjöld ríkissjóðs   421,0

Samtals öll ráðuneyti   5.009,5
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Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar
hafa verið og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum.

Alþingi, 27. nóvember 2015.

Vigdís Hauksdóttir,
form., frsm.

Guðlaugur Þór Þórðarson. Ásmundur Einar Daðason.

Haraldur Benediktsson. Páll Jóhann Pálsson. Valgerður Gunnarsdóttir.

 


