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33 
 
     m.kr. 
 

A-hluti 
Fjármál ríkisaðila 

1. gr. 
Eftirtaldar breytingar verða á sundurliðun 2 um fjármál ríkisaðila í A-hluta í fjárlögum fyrir 
árið 2016. 

 
00 Æðsta stjórn ríkisins 
 
00-101 Embætti forseta Íslands 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Almennur rekstur ...........................................................................  10,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  10,0 
 
00-201 Alþingi 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Alþingiskostnaður ..........................................................................  121,0 
  1.06 Almennur rekstur ...........................................................................  47,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  168,0 
 
00-291 Rannsóknarnefndir Alþingis 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Rannsóknarnefndir Alþingis ..........................................................  30,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  30,0 
 
00-301 Ríkisstjórn 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Ríkisstjórn ......................................................................................  74,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  74,0 
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ISSN 1607-8136 

00 Æðsta stjórn ríkisins



4

     m.kr. 
 
00 Æðsta stjórn ríkisins, gjöld umfram tekjur ..............................................  282,0 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  282,0 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
  

00 Æðsta stjórn ríkisins



509 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

     m.kr. 
01 Forsætisráðuneyti 
 
01-111 Húsameistari ríkisins 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Húsameistari ríkisins .....................................................................  15,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  15,0 
 
01-190 Ýmis verkefni 

  Almennur rekstur: 
  1.44 Átak í innleiðingu EES-gerða ........................................................  36,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  36,0 
 
01-271 Ríkislögmaður 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Ríkislögmaður ................................................................................  10,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  10,0 
 
01-323 Húsafriðunarsjóður 

  Stofnkostnaður: 
  6.10 Húsafriðunarsjóður ........................................................................  35,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  35,0 
 
01 Forsætisráðuneyti, gjöld umfram tekjur ...................................................  96,0 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  96,0 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
  

01 Forsætisráðuneyti
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     m.kr. 
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti 
 
02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi 

  Almennur rekstur: 
  1.90 Háskólastarfsemi ............................................................................  43,7 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  43,7 
 
02-319 Framhaldsskólar, almennt 

  Almennur rekstur: 
  1.16 Nýjungar í skólastarfi ....................................................................  70,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  70,0 
 
02-720 Grunnskólar, almennt 

  Almennur rekstur: 
  1.31 Sérstök fræðsluverkefni .................................................................  9,6 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  9,6 
 
02-999 Ýmislegt 

  Almennur rekstur: 
  1.98 Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis ...................  50,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  50,0 
 
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti, gjöld umfram tekjur ..................  173,3 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  173,3 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
  

02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti



709 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

     m.kr. 
03 Utanríkisráðuneyti 
 
03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa ..................................................  3,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  3,0 
 
03-190 Ýmis verkefni 

  Almennur rekstur: 
  1.90 Ýmis verkefni ................................................................................  20,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  20,0 
 
03 Utanríkisráðuneyti, gjöld umfram tekjur .................................................  23,0 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  23,0 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
 
  

03 Utanríkisráðuneyti
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     m.kr. 
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 
 
04-101 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa ..................  20,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  20,0 
 
04-406 Haf- og vatnarannsóknir 

  Almennur rekstur: 
  6.31 Tæki og búnaður í skip ..................................................................  146,3 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  146,3 
 
04-583 Niðurgreiðslur á húshitun 

  Almennur rekstur: 
  1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis ..........................................  150,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  150,0 
 
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, gjöld umfram tekjur ................  316,3 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  316,3 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
  

04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti



909 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

     m.kr. 
06 Innanríkisráðuneyti 
 
06-101 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa ................................................  10,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  10,0 
 
06-111 Kosningar 

  Almennur rekstur: 
  1.10 Kosningar .......................................................................................  320,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  320,0 
 
06-190 Ýmis verkefni 

  Almennur rekstur: 
  1.10 Fastanefndir ...................................................................................  75,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  75,0 
 
06-303 Ríkislögreglustjóri 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Ríkislögreglustjóri .........................................................................  83,1 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  83,1 
 
06-305 Lögregluskóli ríkisins 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Lögregluskóli ríkisins ....................................................................  -86,8 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  -86,8 
 
  

06 Innanríkisráðuneyti
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     m.kr. 
06-316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra ...........................................  22,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  22,0 
 
06-318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Lögreglustjórinn á Suðurlandi .......................................................  76,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  76,0 
 
06-398 Útlendingastofnun 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Útlendingastofnun ..........................................................................  55,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  55,0 
 
06-399 Hælisleitendur 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Hælisleitendur ................................................................................  640,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  640,0 
 
06-651 Vegagerðin 

  Viðhaldsverkefni: 
  5.10 Viðhald ..........................................................................................  223,0 
 
  Stofnkostnaður: 
  6.80 Sjóvarnargarðar ..............................................................................  51,6 
  6.81 Vestmannaeyjaferja .......................................................................  40,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  314,6 
 
  

06 Innanríkisráðuneyti



1109 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

     m.kr. 
06-662 Hafnarframkvæmdir 

  Stofnkostnaður: 
  6.70 Hafnabótasjóður .............................................................................  42,1 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  42,1 
 
06 Innanríkisráðuneyti, gjöld umfram tekjur ................................................  1.551,0 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  1.551,0 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
  

06 Innanríkisráðuneyti
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     m.kr. 
08 Velferðarráðuneyti 
 
08-206 Sjúkratryggingar 

  Almennur rekstur: 
  1.16 Lyf með S-merkingu ......................................................................  427,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  427,0 
 
08-401 Öldrunarstofnanir, almennt 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Hjúkrunarheimili, almennt .............................................................  1.500,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  1.500,0 
 
08-821 Barnaverndarstofa 

  Almennur rekstur: 
  1.20 Heimili fyrir börn og unglinga .......................................................  64,5 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  64,5 
 
08 Velferðarráðuneyti, gjöld umfram tekjur .................................................  1.991,5 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  1.991,5 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
 
  

08 Velferðarráðuneyti



1309 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

     m.kr. 
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 
 
09-210 Ríkisskattstjóri 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Almennur rekstur ...........................................................................  37,5 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  37,5 
 
09-214 Yfirskattanefnd 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Yfirskattanefnd ..............................................................................  37,5 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  37,5 
 
09-381 Lífeyrisskuldbindingar 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins ................................................  83.500,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  83.500,0 
 
09-989 Ófyrirséð útgjöld 

  Almennur rekstur: 
  1.90 Ófyrirséð útgjöld ............................................................................  -319,4 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  -319,4 
 
09-999 Ýmislegt 

  Almennur rekstur: 
  1.62 Fjármálaráð ....................................................................................  27,5 
  1.77 Aðstoð við sveitarfélög vegna óveðurs og flóða ...........................  63,2 
  1.90 Ýmis verkefni ................................................................................  27,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  117,7 
 

09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
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     m.kr. 
 
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, gjöld umfram tekjur ...........................  83.373,3 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  83.373,3 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
 
  

09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti



1509 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

     m.kr. 
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
 
14-190 Ýmis verkefni 

  Almennur rekstur: 
  1.62 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála ................................  6,0 
  1.98 Ýmis framlög umhverfis- og auðlindaráðuneytis ..........................  3,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  9,0 
 
14-211 Umhverfisstofnun 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Umhverfisstofnun ..........................................................................  129,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  129,0 
 
14-212 Vatnajökulsþjóðgarður 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Vatnajökulsþjóðgarður ..................................................................  19,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  19,0 
 
14-231 Landgræðsla ríkisins 

  Almennur rekstur: 
  1.01 Landgræðsla ríkisins ......................................................................  40,0 

  Fjármögnun: 
  Greitt úr ríkissjóði ...................................................................................  40,0 
 
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, gjöld umfram tekjur .........................  197,0 
  Greitt úr ríkissjóði .................................................................................  197,0 
  Innheimt af ríkistekjum ........................................................................  0,0 
  Viðskiptahreyfingar ..............................................................................  0,0 
  

14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
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A-hluti 
Breytingar á rekstraryfirliti og sjóðstreymi 

2. gr. 
Fjárhæðir í rekstraryfirliti í 1. gr. og sjóðstreymi í 2. gr. fjárlaga fyrir árið 2016 breytast í 
samræmi við áhrif af þeim breytingum sem verða af 1. gr. frumvarpsins. 
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A t hu ga s em di r  v ið  l a ga f r u mv a rp  þe t t a .  
 
 

Inngangur 
 
 Hlutverk fjáraukalaga. Með setningu laga nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins, og í 
greinargerð með því frumvarpi, markaði Alþingi skýra stefnu um hlutverk og efni fjárauka-
laga. Í því felst að gert er ráð fyrir að allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir komi fram í fjár-
lögum en að í fjáraukalögum innan fjárhagsársins verði leitað eftir heimildum fyrir þeim 
fjárráðstöfunum sem ekki var hægt að sjá fyrir við afgreiðslu fjárlaga. Samkvæmt fjárreiðu-
lögunum er slíkum fjárráðstöfunum í fjáraukalögum fyrst og fremst ætlað að taka til 
óhjákvæmilegra málefna, einkum til ófyrirséðra atvika, áhrifa nýrra kjarasamninga eða 
nýrrar löggjafar á árinu, en ekki til áforma um ný verkefni, aukins umfangs starfsemi eða 
t.d. rekstrarhalla einstakra ríkisstofnana umfram setta útgjaldaramma, enda er mælt fyrir um 
það í lögunum að vísa beri slíkum tillögum um breytingar á fjárheimildum til umfjöllunar 
um fjárlög fyrir næsta fjárhagsár. 
 Fjáraukalög fyrir árið 2016 verða þau síðustu sem falla undir eldri fjárreiðulög nr. 
88/1997 því frá og með árinu 2017 verða fjáraukalög afgreidd á grundvelli nýrri laga nr. 
123/2015 um opinber fjármál. Ákvæði þeirra laga um hlutverk fjáraukalaga eru áþekk 
ákvæðum fjárreiðulaganna en þó má segja að þar sé kveðið skýrar að orði um þau 
sjónarmið sem fjallað var um hér á undan. Í lögum um opinber fjármál er kveðið á um 
heimildir ráðherra að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast 
við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins enda sé 
ekki hægt að bregðast við þeim með öðrum úrræðum. Með því er átt við heimild ráðuneyta 
til að millifæra fjárheimildir innan málaflokks innan fjárlagaársins eða með því að nýta 
svokallaðan varasjóð fyrir viðkomandi málaflokk. Með þessu nýja verklagi verður dregið 
enn frekar úr umfangi fjáraukalaga frá því sem verið hefur og lögð aukin ábyrgð að 
ráðuneyti beiti árangursríkri fjármálastjórn í sínum málefnasviðum og málaflokkum. 
 
 Efni frumvarpsins. Við undirbúning á þessu fjáraukalagafrumvarpi fyrir árið 2016 
hefur verið lögð áhersla á að standa að málum í samræmi við hlutverk fjáraukalaga eins og 
það er skilgreint í fjárreiðulögunum þannig að í því felist fyrst og fremst tillögur um ófyrir-
séð og óhjákvæmileg útgjaldatilefni. Gengið er út frá því að erindi um aðrar fjárhags-
ráðstafanir verði ýmist áfram á ábyrgð viðkomandi ráðuneyta til úrlausnar eða komi eftir 
atvikum til umfjöllunar við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta fjárhagsár, enda þurfi að leysa úr 
slíkum málum til frambúðar fremur en að velta þeim áfram tímabundið með einskiptis fjár-
heimild. Þannig verði áfram gætt viðunandi aðhalds í fjármálastjórn ríkisins og haldið 
áfram að tryggja að frávik í fjáraukalögum haldist innan ásættanlegra vikmarka.  
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 Þetta fjáraukalagafrumvarp má þó telja vera með óhefðbundnu sniði frá því sem tíðkast 
hefur. Í ljósi þess að gert er ráð fyrir þinglokum í september og að boðað yrði til kosninga 
fyrir lok október var afráðið að leggja fram fjáraukalagafrumvarp sem einungis tæki til fárra 
sértækra og ófyrirséðra útgjaldamála, einkum þeirra sem komið hafa sérstaklega til 
umfjöllunar í ríkisstjórn á árinu eða fyrir liggur að eru orðin að áfallinni skuldbindingu. Í 
annan stað eru í frumvarpinu lagðar til nauðsynlegar breytingar á fjárheimildum til 
samræmis við áætluð einskiptis fjárhagsáhrif af frumvarpi til laga um breytingar á lögum 
um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins (LSR) þar sem meðal annars er lögð til aðlögun á 
lífeyriskerfi opinberra starfsmanna að lífeyriskerfi almenna vinnumarkaðarins. Nánar er 
fjallað um málið í almennri umfjöllun um gjaldahlið frumvarpsins og í athugasemdum við 
einstaka fjárlagalið. Að öðru leyti er hér ekki um að ræða hefðbundið heildstætt fjárauka-
lagafrumvarp með endurmati á tekjuáætlun fjárlaga ásamt yfirferð á allri gjaldahliðinni sem 
sett er fram með tilheyrandi breytingum á lagagreinum um rekstraryfirlit ríkissjóðs, sjóð-
streymi og heimildagreinum ásamt séryfirlitum og ítarlegri greinargerð. Í þessu frumvarpi 
eru því ekki lagðar til breytingar á fjárheimildum kerfisbundinna útgjaldaliða eins og venja 
hefur verið í heildstæðari yfirferð á útgjaldahlið í árlegum fjáraukalögum, s.s. almanna-
tryggingum, sjúkratryggingum og vaxtagjöldum ríkissjóðs svo dæmi séu tekin. Samkvæmt 
þeim upplýsingum sem fyrir liggja er framkvæmd fjárlaga í ágætu horfi það sem af er árinu 
en gert er ráð fyrir að heildstæðara endurmat á horfum ársins fari fram í tengslum við 
framlagningu á fjárlagafrumvarpi síðar í haust og þá kann að þurfa að bregðast við fjár-
heimildastöðu annarra útgjaldaliða. 
 
 Endurmat á afkomuhorfum fyrir árið 2016. Þrátt fyrir að í frumvarpinu séu ekki 
lagðar til breytingar á tekjuhlið fjárlaga né lagðar til heildstæðar breytingar á útgjalda-
hliðinni þá hefur samhliða vinnslu frumvarpsins verið útbúið gróft endurmat á áætlaðri 
útkomu ársins 2016 með hliðsjón af endurskoðaðri tekjuáætlun frá því í júlí sl. ásamt 
lauslegu endurmati á helstu kerfislægum útgjaldaliðum ríkissjóðs og að meðtöldum þeim 
breytingum sem lagðar eru til á fjárheimildum í frumvarpinu.  
 Í töflunni hér á eftir má sjá helstu breytingar á afkomu ríkissjóðs á yfirstandandi ári 
miðað við þær upplýsingar sem nú liggja fyrir. Gert er ráð fyrir að frumtekjur aukist um 
37,1 mia.kr. frá áætlun fjárlaga að frátöldum breytingum á stöðugleikaframlögum frá slita-
búum fallinna fjármálafyrirtækja en 77,5 mia.kr. að þeim meðtöldum. Þá er gert ráð fyrir að 
frumgjöld aukist um 97,9 mia.kr. að meðtöldum gjaldfærslum vegna uppgjörs á lífeyris-
skuldbindingum A–deildar LSR þannig að frumjöfnuður ríkissjóðs er áætlaður um 380 
m.kr. og versnar um 20,4 mia.kr. frá fjárlögum. Að frátöldum stöðugleikaframlögum er 
frumjöfnuðurinn áætlaður 2,8 mia.kr. og versnar um 60,8 mia.kr. frá forsendum fjárlaga. 
 Gert er ráð fyrir að vaxtajöfnuður ríkissjóðs batni lítillega frá fjárlögum eða um 0,6 
mia.kr. og að honum meðtöldum er áætlað að afgangur á heildarjöfnuði ársins 2016 verði 
325,8 mia.kr. að meðtöldum stöðugleikaframlögum. Að þeim frátöldum er hins vegar 
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áætlað að það verði halli á heildarjöfnuði sem nemi 53,4 mia.kr. en það er um 60 mia.kr. 
lakari útkoma en í fjárlögum.  
 

Breytingar á afkomu ríkissjóðs 2016 m.kr.

Fjárlög 2016 ............................................................................................................................................
Frumtekjur ............................................................................................................................................ 1.022.648     
Frumgjöld ............................................................................................................................................. 622.463     

Frumjöfnuður skv. fjárlagafrumvarpi með stöðugleikaframlögum ................................................... 400.185     
Frumjöfnuður skv. fjárlagafrumvarpi án stöðugleikaframlaga ......................................................... 63.585     

Fjármagnsjöfnuður með stöðugleikaframl. ........................................................................................... -54.551     
Fjármagnsjöfnuður án stöðugleikaframl. .............................................................................................. -56.851     

Heildarjöfnuður skv. fjárlagafrumvarpi með stöðugleikaframlögum ................................................ 345.634     
Heildarjöfnuður skv. fjárlagafrumvarpi án stöðugleikaframlaga ...................................................... 6.734     

Tekjur, helstu tilefni til breytinga
Arðgreiðslur, aðrar en stöðugleikaframlög ........................................................................................... 18.745     
Endurmat skattstofna o.fl. .................................................................................................................... 13.372     
Fjármagnstekjuskattur ríkissjóðs, einkum vegna áhrifa af auknum arðgreiðslum ................................ 5.020     

Samtals breytingar á frumtekjum ........................................................................................... 37.137     
Áhrif stöðugleikaframlaga á frumtekjur ................................................................................... 40.375     
Samtals breytingar á frumtekjum með stöðugleikaframlögum ............................................. 77.512     

Útgjöld, helstu tilefni til breytinga
Fjármagnstekjuskattur ríkissjóðs, einkum vegna áhrifa af auknum arðgreiðslum ................................ 5.020     
Endurmat kerfislægra útgjalda s.s. almannatrygginga, sjúkratrygginga og vaxtagjalda ....................... 4.892     
Fjáraukalagafrumvarp, ýmis sértæk útgjaldatilefni ............................................................................... 4.503     

Samtals breytingar á frumgjöldum, nettó ............................................................................... 14.415     
Einskiptis uppgjör vegna A-deildar LSR .................................................................................. 83.500     
Samtals breytingar á frumgjöldum, nettó m. uppgjöri vegna A-deildar LSR ....................... 97.915     

Samtals breytingar á fjármagnsjöfnuði ................................................................................................. 602     

Áætlun ársins 2016 ................................................................................................................................
Frumtekjur ............................................................................................................................................ 1.100.160     
Frumgjöld ............................................................................................................................................. 720.379     

Frumjöfnuður með stöðugleikaframl. ................................................................................................... 379.782     
Frumjöfnuður án stöðugleikaframl. ...................................................................................................... 2.807     

Fjármagnsjöfnuður með stöðugleikaframl. ........................................................................................... -53.949     
Fjármagnsjöfnuður án stöðugleikaframl. .............................................................................................. -56.249     

Heildarjöfnuður með stöðugleikaframl. ............................................................................................... 325.833     
Heildarjöfnuður án stöðugleikaframl. .................................................................................................. -53.442      

  
 Stærstur hluti breyttrar afkomu skýrist af óreglulegum og einskiptis liðum á tekju- og 
gjaldahlið. Á tekjuhlið er gert ráð fyrir 40 mia.kr. auknum tekjum vegna endurmats á 
reikningshaldslegri meðferð á stöðugleikaframlögunum. Í fjárlögum 2016 var gert ráð fyrir 
að þessi hluti framlaganna mundi færast til tekna á árinu 2017 og síðar en nú er gert ráð 
fyrir að færa þau að fullu til tekna á rekstrargrunni á árinu 2016. Þá er gert ráð fyrir að 
arðgreiðslur frá viðskiptabönkunum verði 18,8 mia.kr. hærri en forsendur fjárlaga gerðu ráð 
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fyrir. Enn fremur er gert ráð fyrir að fjármagnstekjuskattur ríkissjóðs verði 5 mia.kr. hærri 
en í fjárlögum sem skýrist einkum af hærri arðgreiðslum. Fjármagnstekjuskatturinn færist 
einnig til gjalda á útgjaldahlið ríkissjóðs og hefur því engin áhrif á afkomu ársins. Þá er gert 
ráð fyrir að á árinu 2016 verði gjaldfærðir 83,5 mia.kr. vegna einskiptis uppgjörs á A–deild 
LSR.  
 

Afkoma ríkissjóðs í mia.kr. án stöðugleikaframlaga
Fjárlög
2016

Breyting frá 
fjárlögum

Áætlun
2016

Áætlun án 
óregl. br.

Frumtekjur ........................................................................ 686,0     37,1     723,2     699,4     
Frumgjöld .......................................................................... 622,5     97,9     720,4     631,9     
Frumjöfnuður .................................................................. 63,6     -60,8     2,8     67,6     
sem hlutfall af VLF (%) .................................................... 2,7     -2,6     0,1     2,8     

Vaxtatekjur ........................................................................ 15,8     -0,2     15,5     15,5     
Vaxtagjöld ......................................................................... 72,6     -0,8     71,8     71,8     
Vaxtajöfnuður ................................................................. -56,9     0,6     -56,2     -56,2     
sem hlutfall af VLF (%) .................................................... -2,4     0,0     -2,4     -2,4     

Heildartekjur ..................................................................... 701,8     36,9     738,7     714,9     
Heildargjöld ...................................................................... 695,1     97,1     792,2     703,6     
Heildarjöfnuður ............................................................... 6,7     -60,2     -53,4     11,3     
sem hlutfall af VLF (%) .................................................... 0,3     -2,5     -2,3     0,5      

 
Ef framangreindar óreglubundnar breytingar eru undanskildir í frumvarpinu er áætlað að 
undirliggjandi afgangur á heildarjöfnuði verði 11,3 mia.kr. en það er 4,6 mia.kr. bati frá 
áætlun fjárlaga.   
 Gert er ráð fyrir að á árinu 2016 verði tekjufærð stöðugleikaframlög frá slitabúum 
fallinna fjármálafyrirtækja samtals 379,3 mia.kr. Að þeim meðtöldum er áætlað að 
heildartekjur ríkissjóðs verði 1.118 mia.kr. og að heildarjöfnuður ríkissjóðs verði 325,8 
 

Afkoma ríkissjóðs í mia.kr. með stöðugleikaframlögum
Fjárlög
2016

Breyting frá 
fjárlögum

Áætlun
2016

Áætlun án 
óregl. br.

Frumtekjur ........................................................................ 1.022,6     77,5     1.100,2     1.076,4     
Frumgjöld .......................................................................... 622,5     97,9     720,4     631,9     
Frumjöfnuður .................................................................. 400,2     -20,4     379,8     444,5     
sem hlutfall af VLF (%) .................................................... 16,9     -0,9     16,0     18,7     

Vaxtatekjur ........................................................................ 18,1     -0,2     17,8     17,8     
Vaxtagjöld ......................................................................... 72,6     -0,8     71,8     71,8     
Vaxtajöfnuður ................................................................. -54,6     0,6     -53,9     -53,9     
sem hlutfall af VLF (%) .................................................... -2,3     0,0     -2,3     -2,3     

Heildartekjur ..................................................................... 1.040,7     77,3     1.118,0     1.094,2     
Heildargjöld ...................................................................... 695,1     97,1     792,2     703,6     
Heildarjöfnuður ............................................................... 345,6     -19,8     325,8     390,6     
sem hlutfall af VLF (%) .................................................... 14,6     -0,8     13,7     16,5      
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mia.kr. eða sem nemur 13,7% af VLF. Að frátöldum óreglulegum tekjum og einskiptis 
gjaldfærslu vegna A–deildar LSR er hins vegar áætlað að heildarjöfnuðurinn á árinu verði 
390,6 mia.kr. 
 
 Breytingar á lánsfjármálum. Í fjárlögum 2016 var gert ráð fyrir að nafnvirði skulda 
ríkissjóðs myndu lækka um 172 mia.kr. á milli ára og nema 1.177 mia.kr. í árslok 2016. Í 
endurmati er gert ráð fyrir að áform um áætlaða lækkun á nafnvirði skulda á milli ára náist 
að stærstum hluta, en þó þannig að breytingar verða á milli einstakra liða. Í fjárlögum var 
gert ráð fyrir að endurfjármagna 64 mia.kr. af skuldabréfaútgáfu í Bandaríkjadölum sem var 
á gjalddaga í júní. Horfið var frá þeim áformum í ljósi sterkrar stöðu gjaldeyrisforðans og 
því var lánið greitt á gjalddaga með erlendum innstæðum ríkissjóðs í Seðlabanka Íslands. 
Þá gerðu fjárlög ráð fyrir að skuldabréf sem ríkissjóður gaf út til Seðlabankans vegna 
yfirtöku bankans á veð- og daglánum fjármálastofnana yrði greitt upp, en það stóð í 90 
mia.kr. í árslok 2015. Ætlunin var að nýta til þess stöðugleikaframlög frá slitabúum föllnu 
fjármálafyrirtækjanna. Í mars mánuði var fyrsta hluta stöðugleikaframlaga ráðstafað inn á 
bréfið, alls 25 mia.kr. og stendur það nú í 65 mia.kr. Óvíst er hvort áform um uppgreiðslu 
bréfsins náist að fullu á árinu en það ræðst annars vegar af endurheimtum og innlausn 
stöðugleikaeigna og hins vegar hvort hagfelldara verði að lækka aðrar skuldir, miðað við 
aðstæður á markaði. Þá var áformað að nýta söluandvirði af allt að 30% eignarhlut ríkis-
sjóðs í Landsbanka til að greiða niður skuldabréfaflokkinn RIKH 18 sem gefinn var út til að 
endurfjármagna bankana. Á vormánuðum var orðið ljóst að ekki yrði af sölu á hlut í Lands-
banka á yfirstandandi ári og því var leitað eftir öðrum tækifærum til þess að minnka þennan 
skuldabréfaflokk og draga þannig úr endurfjármögnunaráhættu ríkissjóðs en útistandandi 
fjárhæð hans nam 213 mia.kr. í árslok 2015. Hluti stöðugleikaframlaga ríkissjóðs var nýttur 
til þess að fjármagna uppkaup á RIKH 18 í júní eða 26 mia.kr. og til viðbótar því voru 4 
mia.kr. fjármagnaðir af innstæðu ríkissjóðs í Seðlabanka. Síðar á árinu gætu átt sér stað 
frekari uppkaup á þessum flokki. Áætlað er að unnt verði að nýta um 30 mia.kr. til viðbótar 
af stöðugleikaframlagi slitabúa föllnu fjármálafyrirtækjanna til þess að greiða niður skuldir 
það sem eftir er árs. 
 Hvað varðar fjárráðstafanir í tengslum við frumvarp um breytingar á lögum um 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sem fjallað er nánar um hér á eftir, er talið að ef u.þ.b. 
100 mia.kr. framlag ríkissjóðs yrði fjármagnað að fullu með skuldabréfaútgáfu hefði það 
meiri áhrif á skuldabréfamarkað og á markmið um skuldastöðu ríkissjóðs en æskilegt þykir. 
Því þarf að líta til annarra valkosta. Í því sambandi er helst horft til þess að framselja hluta 
af endurlánum ríkisins til Lánasjóðs íslenskra námsmann (LÍN) en staða þeirra var um 95 
mia.kr. í árslok 2015. Þá er útlit fyrir að sjóðsstaða ríkissjóðs verði betri í árslok en reiknað 
var með í fjárlögum, og þar koma til breytingar á lausafjárstýringu ríkissjóðs, auknar 
óreglulegar tekjur og bætt afkoma. Það gefur svigrúm til innborgunar til LSR í formi reiðu-
fjár. Þá kemur til álita að fjármagna hluta af inngreiðslunni til LSR með útgáfu skuldabréfa, 
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fyrir allt að 25 mia.kr. Það hefði að óbreyttu þau áhrif að hlutfall skulda af landsframleiðslu 
gæti orðið um 1% hærra en áformað var í fjárlögum. Gert er ráð fyrir að framlagið til 
sjóðsins verði fjármagnað með því að blanda saman ofangreindum kostum. Ekki hafa verið 
ákveðin fjárhæðarmörk í þessu sambandi þar sem þróun utanaðkomandi þátta, s.s. markaðs-
aðstæður, afkoma ríkissjóðs og eignasamsetning LSR, hafa áhrif á mögulega nýta einstakra 
fjármögnunarkosta. Áhrif af framlagi ríkissjóðs til LSR gætu að öðru óbreyttu haft um 5 
mia.kr. neikvæð áhrif á vaxtajöfnuð ríkissjóðs árlega frá og með árinu 2017. 
 Verði fyrrgreint frumvarp um breytingar á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins 
samþykkt, gæti skuldastaða ríkissjóðs orðið allt að 25 mia.kr. hærri í árslok en gert var ráð 
fyrir í fjárlögum. Áhrif af breyttum forsendum í skuldastýringu á árinu eru að óbreyttu þau 
að vaxtagjöld ríkissjóðs á yfirstandandi ári lækka um 830 m.kr. frá fjárlögum eða úr um 
72,6 mia.kr. í 71,8 m.kr. Á greiðslugrunni lækka vaxtagjöld um 110 m.kr. Áætluð vaxta-
gjöld af innlendum skuldabréfum og víxlum hækka um 635 m.kr. sem að stærstu leyti má 
rekja til þess að ekki varð af sölu á 30% hlut ríkissjóðs í Landsbankanum á árinu eins og 
fjárlög gerðu ráð fyrir, en áformað var að ráðstafa söluandvirði hlutarins til niðurgreiðslu á 
skuldabréfaflokknum sem gefinn var út til þess að endurfjármagna viðskiptabankana, RIKH 
18. Þá er á þessu stigi ekki gert ráð fyrir að áætlanir um uppgreiðslu á skuldabréfi Seðla-
banka Íslands gangi eftir að fullu sem hækkar þá áætlun um innlendan vaxtakostnað. Vaxta-
gjöld af erlendum skuldum lækka hins vegar um 1.466 m.kr. frá áætlun fjárlaga. Lækkunin 
skýrist að stærstu leyti af uppgreiðslu á skuldabréfi útgefnu í Bandaríkjadölum sem var á 
gjalddaga í júní, en í fjárlögum var gert ráð fyrir endurfjármögnun þess. Þá skýrist lægri 
vaxtakostnaður af erlendum skuldum einnig af styrkingu íslensku krónunnar, umfram það 
sem reiknað var með í fjárlögum 2016, og lægra vaxtastigi en gert var ráð fyrir. 
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1  Gjöld A–hluta 

 Á gjaldahlið frumvarpsins er almennt ekki um að ræða tillögur um ný verkefni eða 
aukið umfang heldur fyrst og fremst útgjaldamál sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga 
eða teljast nú orðin brýn eða óhjákvæmileg, þ.m.t. vegna nýrrar lagasetningar og ákvarðana 
stjórnvalda. Þetta er í samræmi við takmarkanir á hlutverki fjáraukalaga samkvæmt lögum 
um fjárreiður ríkisins og stefnumörkun um að styrkja umgjörð ríkisfjármálanna með því að 
í fjáraukalögum verði almennt ekki veitt framlög til nýrra verkefna, aukins umfangs eða 
vegna rekstrarhalla stofnana umfram setta útgjaldaramma.  
 

Rekstrargrunnur, m.kr.
útgjöld
m.kr.

I Sértæk útgjaldamál ............................................................................................................................. 4.503,4     
Samkomulag um forsendur þjónustu og rekstur hjúkrunarheimila sem rekin eru á daggjöldum. ............ 1.500,0     
Framlög vegna mikillar fjölgunar umsókna um hæli á Íslandi umfram forsendur fjárlaga 2016 .............. 800,0     
Vegna flýtingar á Alþingiskosningum frá árinu 2017 til ársins 2016 ....................................................... 562,0     
Upptaka á nýjum S-merktum lyfjum umfram forsendur fjárlaga 2016 ..................................................... 427,0     
Aðgerðir til að bæta öryggi ferðamanna ................................................................................................... 216,0     
Ýmis önnur mál ....................................................................................................................................... 998,4     

II Einskiptis uppgjör vegna A-deildar LSR ......................................................................................... 83.500,0     

III Ráðstöfun fjárheimilda af lið 09-989 vegna ófyrirséðra útgjalda (millifærslur): ........................ 0,0     
Útgjöld í kjölfar óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs og afleiðinga síðasta Skaftárhlaups. ................ 319,4     
Fært samtals af liðnum 09-989 v. framangreindra mála ........................................................................... -319,4     

Samtals breytingar á fjárheimildum ..................................................................................................... 88.003,4      
 
 Í frumvarpinu er farið fram á að fjárheimildir ríkissjóðs á árinu 2016 verði auknar um 
88 mia.kr. en það svarar til 12,7% hækkunar á heildarútgjöldum í gildandi fjárlögum. Í 
fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á fjárheimildum vegna ýmissa sértækra og ófyrirséðra 
útgjaldamála þar sem skuldbinding hefur myndast á árinu eða hefur verið til sérstakrar 
umfjöllunar í ríkisstjórn fyrr á þessu ári. Samtals nema þær breytingar 4,5 mia.kr. eða sem 
svarar til 0,6% hækkunar á heildarútgjöldum fjárlaga. Í öðru lagi er um að ræða breytingar á 
fjárheimildum vegna einskiptis uppgjörs á A–deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. 
Tilefnið er aðlögun lífeyriskerfis opinberra starfsmanna að lífeyriskerfi almenna vinnu-
markaðarins og er gert ráð fyrir að gjaldfærsla ársins á rekstrargrunni vegna þessa máls 
verði 83,5 mia.kr. eða sem svarar til 12,1% hækkunar á útgjöldum ársins. Loks er í þriðja 
lagi lagt til að millifæra fjárheimildir af fjárlagaliðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld yfir á aðra 
liði vegna útgjalda sem fallið hafa til í kjölfar óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs og 
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afleiðinga síðasta Skaftárhlaups. Samtals er gert ráð fyrir að millifæra 319 m.kr. á milli fjár-
lagaliða af þessu tilefni. 
 
 Helstu útgjaldamál frumvarpsins. Meðal helstu sértæku útgjaldamála í frumvarpinu 
má í fyrsta lagi nefna allt að 1,5 mia.kr. aukið framlag til öldrunarstofnana til styrkingar á 
daggjaldagrunni vegna reksturs hjúkrunarrýma. Tilefnið er samkomulag milli Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sjúkratrygginga Íslands, 
með aðkomu velferðarráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins, um forsendur 
þjónustu og rekstrar hjúkrunarheimila sem rekin eru á daggjöldum. Rammasamningur til 
þriggja ára verður gerður á grundvelli samkomulagsins en það felur í sér aukið fé til 
rekstursins. Í öðru lagi má nefna veruleg umframútgjöld innanríkisráðuneytisins vegna 
fjölgunar hælisleitenda umfram forsendur fjárlaga 2016. Útlendingastofnun hefur áætlað að 
hælisumsóknir gætu orðið á bilinu 600-1.000 samanborið við 375 árið 2015. Í því sambandi 
er lagt til að veita annars vegar 600 m.kr. aukna fjárheimild vegna kostnaðar við uppihald 
hælisleitenda hér á landi og hins vegar 200 m.kr., m.a. til Útlendingastofnunar og Kæru-
nefndar útlendingamála, vegna aukinnar umsýslu og til að hraða málsmeðferð hælis-
umsókna. Í þriðja lagi má nefna tilfærslu á kostnaði vegna Alþingiskosninga sem flýtt var 
frá árinu 2017 til ársins í ár. Af því tilefni er lagt til að veitt verði 562 m.kr. aukið framlag á 
yfirstandandi ári sem skiptist annars vegar í 320 m.kr. framlag vegna beins kostnaður við að 
halda kosningarnar sjálfar og hins vegar 242 m.kr. vegna biðlauna- og orlofsuppgjörs þing-
manna og ríkisstjórnar, sem munu þó að einhverju leyti falla til á næsta ári, auk ýmissa 
útgjalda í kjölfar kosninganna s.s. vegna kaupa á tækjum og búnaði fyrir nýja alþingismenn 
og standsetningu húsnæðis. Af öðrum útgjaldamálum í frumvarpinu má nefna tillögu á 
grundvelli samþykktar í ríkisstjórn um 427 m.kr. fjárheimild í tengslum við upptöku á 
nýjum S-merktum lyfjum, tillögu um 216 m.kr. framlög til að bæta öryggi ferðamanna 
samkvæmt tillögum Stjórnstöðvar ferðamála og auknar fjárveitingar vegna herts skatta-
eftirlits og skattrannsókna. Nánar er fjallað um útgjaldatillögur frumvarpsins í athuga-
semdum við einstaka fjárlagaliði. 
 Einskiptis uppgjör vegna A–deildar LSR. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir einskiptis 
gjaldfærslu vegna uppgjörs á A–deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í tengslum við 
uppstokkun á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna og aðlögun þess að lífeyriskerfi á almenn-
um vinnumarkaði, en frumvarp þess efnis hefur verið lagt fram á yfirstandandi þingi. Með 
því er stigið stórt skref í þá átt að jafna og samræma kjör launþega á opinberum og 
almennum vinnumarkaði hvað varðar lífeyrisréttindi. Frumvarpið byggir á samkomulagi 
við samtök opinberra starfsmanna sem jafnframt felur í sér áform um tiltekið fyrirkomulag 
á jöfnun og samræmingu launa við almenna vinnumarkaðinn í tengslum við nýtt vinnu-
markaðslíkan. Þá er með frumvarpinu verið að bregðast við ósjálfbærri fjárhagsstöðu A–
deildar LSR en ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar sjóðsins voru um 57 mia.kr. í árslok 
2015 eða sem nemur 8,8%. Vandanum hefur verið frestað endurtekið undanfarin ár með því 
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að heimila neikvæða tryggingafræðilega stöðu umfram vikmörk. Skuldbindingin hefur ekki 
komið fram í reikningum ríkisins þar sem hún er ekki með beinni bakábyrgð en hún felur í 
sér jafn ríkan lögverndaðan rétt sem ekki hefði verið hægt víkjast undan til lengdar.  
 Úrlausn vandans byggist á einskiptis 91,3 mia.kr. uppgjörsframlagi frá ríkissjóði á 
árinu 2016 í sérstakan lífeyrisaukasjóð LSR til að fjármagna núvirði þeirra lífeyrisréttinda 
sem núverandi sjóðfélagar hefðu áunnið sér miðað við óbreytt réttindakerfi umfram hreina 
eign og framtíðariðgjöld til LSR. Því til viðbótar mun ríkissjóður þurfa að leggja A–deild 
Brúar lífeyrissjóðs (áður Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga) til um 0,9 mia.kr. 
framlag vegna lífeyrisskuldbindinga aðila sem fjármagnaðir eru með fjárveitingum í fjár-
lögum. Af heildaruppgjörinu er áætlað að um 9,5%, eða sem svarar til 8,7 mia.kr., séu 
lífeyrisréttindi starfsmanna B– og C–hluta fyrirtækja og lánasjóða og sambærilegra aðila 
sem ekki eru fjármagnaðir að meirihluta af skattfé. Þeir aðilar munu endurgreiða ríkissjóði 
lífeyrisaukaframlagið sem hann leggur út fyrir í upphafi vegna starfsmanna þeirra. Þessi 
hluti uppgjörsframlagsins færist því ekki til gjalda í rekstrarreikningi ríkissjóðs heldur sem 
krafa í efnahagsreikningi. Er því áætlað að einskiptis heildaruppgjör gagnvart A–deild LSR 
muni leiða til um 83,5 mia.kr. gjaldfærslu á rekstrargrunni hjá ríkissjóði árið 2016 og 
skerða afkomu ársins sem því nemur. Greiðsluframlag ríkissjóðs verður hins vegar nálægt 
100,6 mia.kr. en inn í þeirri tölu er 91,3 mia.kr. uppgjörsframlag í lífeyrisaukasjóð LSR, 0,9 
mia.kr. framlag til A–deildar Brúar og 8,4 mia.kr. framlag í sérstakan varúðarsjóð sem 
ætlað er að mæta óvissu í tryggingafræðilegum forsendum fyrir lífeyrisaukasjóð A–deildar 
LSR. Framlag í varúðarsjóð verður ekki gjaldfært heldur eignfært í efnahagsreikning 
ríkissjóðs. 
 Einstæð staða ríkisfjármála á yfirstandandi ári gerir það kleift að takast á við þennan 
vanda með viðeigandi fjármálagerningum án þess að setja rekstrarreikning ríkissjóðs í 
mikinn halla. Þessi sérstaka staða stafar fyrst og fremst af óreglulegum tekjum af stöðug-
leikaframlögum frá slitabúum fallinna fjármálafyrirtækja sem falla til á þessu ári og 
sérstökum arðgreiðslum frá bönkum í eigu ríkisins umfram áætlun fjárlaga, en einnig af 
ágætri framvindu í sjóðstreymi og lánsfjármálum ríkissjóðs á árinu, m.a. vegna þess að 
gengisstyrking krónunnar hefur lækkað erlenda skuldastöðu. Við þær hagfelldu aðstæður 
sem ríkissjóður býr við núna og með hliðsjón af því að raska ekki um of markmiðum um 
skuldaþróun samkvæmt fimm ára fjármálastefnu stjórnvalda er í stórum dráttum áformað 
að standa að fjármögnun á fullnustu skuldbindinga vegna A–deildar LSR með þrennu móti: 
 

• framselja eignir til LSR í mynd endurlána ríkissjóðs til LÍN, t.d. um 50 mia.kr.  
• breytingar á lausafjárstýringu og styrking á sjóðstöðu á árinu gefa svigrúm til að láta 

af hendi reiðufé, allt að 30 mia.kr.  
• auka beinar skuldir ríkissjóðs með útgáfu verðtryggðs skuldabréfs, allt að 25 mia.kr. 
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Nánar er fjallað um framangreint samkomulag og uppgjör á A–deild LSR í sérstöku frum-
varpi til laga um breytingar á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem lagt hefur 
verið fyrir Alþingi. 
 Millifærsla fjárheimilda vegna óveðurs og flóða. Í frumvarpinu er loks lagt til að 
millifærð verði 319 m.kr. fjárheimild af liðnum 09-989-1.90 Ófyrirséð útgjöld vegna 
óvæntra og ófyrirséðra útgjalda sveitarfélaga og ríkisaðila við brýnustu viðbrögð og 
framkvæmdir í kjölfar óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs og vegna afleiðinga síðasta 
Skaftárhlaups. Nánari skiptingu á millifærslunni eftir fjárlagaliðum má sjá í athugasemdum 
frumvarpsins. 
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A thugasemdi r  v ið  e ins t aka  f já r laga l ið i .  

00  Æðsta stjórn ríkisins 

 Lagt er til að fjárheimild æðstu stjórnar ríkisins verði aukin um 282,0 m.kr. 
 
101 Embætti forseta Íslands. 
 1.01 Almennur rekstur. Sótt er um 10 m.kr. framlag vegna kostnaðar í tengslum við og 

í framhaldi af embættistöku nýs forseta. Í fyrsta lagi er talið nauðsynlegt að ráða starfs-
mann til að sinna almennum verkefnum á Bessastöðum, en starfsmannafjöldi embættis 
forseta hefur haldist óbreyttur undanfarna áratugi. Í annan stað hafði brotthvarf fyrri 
forseta úr embætti og embættistaka nýs forseta í för með sér margvísleg útgjöld. 
Heildarkostnaður vegna þessa í ár er talinn nema 5 m.kr. Í þriðja lagi hefur heimasíða 
embættis forseta verið óbreytt undanfarin sextán ár en brýnt er að færa vefinn til 
nútímahorfs, auka gagnvirkni og aðgengi snjalltækja. Stefnt er að því að efna til útboðs 
síðar í haust og opna nýja heimasíðu forseta Íslands fyrir lok þessa árs. Áætlaður 
kostnaður við það verk nemur 5 m.kr.  

 
201 Alþingi. 
 1.01 Alþingiskostnaður. Gerð er tillaga um 121 m.kr. framlag vegna biðlauna og 

annars þingfararkostnaðar vegna fráfarandi þingmanna sem reiknað er með að muni 
falla til eftir fyrirhugaðar alþingiskosningar í lok október. Áætlun um útgjöld vegna 
kosninganna miðast við hliðstæðan kostnað eftir kosningarnar árið 2013 en að teknu 
tilliti til þess að nú gefa fleiri þingmenn ekki kost á sér til endurkjörs. Um er að ræða 
áætlaðan heildarkostnað við þessa útgjaldaþætti en reiknað er með að rúmlega 
helmingur biðlaunanna muni þó ekki koma til útborgunar fyrr en á árinu 2017. Er því 
gert ráð fyrir að afgangur á þessari fjárheimild í árslok verði fluttur yfir til ársins 2017.  

 1.06 Almennur rekstur. Farið er fram á 47 m.kr. framlag vegna ýmissa útgjalda sem 
reiknað er með að muni falla til eftir fyrirhugaðar alþingiskosningar í haust. Um er að 
ræða kaup á tækjum og búnaði fyrir nýja alþingismenn, standsetningu á húsnæði, 
flutningskostnað og útgáfu á kynningarefni fyrir nýja þingmenn.  

 
291 Rannsóknarnefndir Alþingis. 
 1.01 Rannsóknarnefndir Alþingis. Sótt er um 30 m.kr. framlag vegna rannsóknar á 

þátttöku þýska bankans Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA í kaupum á 45,8% 
eignarhlut ríkisins í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl. árið 2003, sbr. ályktun Alþingis frá 
2. júní 2016. Gert er ráð fyrir að rannsókninni ljúki fyrir árslok 2016. Áætlaður 
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kostnaður við rannsóknina er 30 m.kr., þar af launakostnaður 23 m.kr. en annar 
kostnaður 7 m.kr. 

 
301 Ríkisstjórn. 
 1.01 Ríkisstjórn. Sótt er um 74 m.kr. hækkun framlags á þennan lið þar sem reiknað er 

með viðbótarútgjöldum vegna biðlauna til fráfarandi ráðherra og aðstoðarmanna eftir 
alþingiskosningar sem fyrirhugaðar eru í lok október.  

01  Forsætisráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild forsætisráðuneytis verði aukin um 96,0 m.kr. 
 
111 Húsameistari ríkisins. 
 1.01 Húsameistari ríkisins. Sótt er um 15 m.kr. framlag til að mæta kostnaði sem m.a. 

fellur til vegna forsetaskipta. Um er að ræða kostnað vegna flutninga og öryggismála 
ásamt innréttingum og endurbótum á innanstokksmunum á Bessastöðum, þ.m.t. í 
Bessastaðastofu, bókhlöðu og móttökusal.  

 
190 Ýmis verkefni. 
 1.44 Átak í innleiðingu EES-gerða. Sótt er um 36 m.kr. framlag til að efla átak 

ráðuneyta við innleiðingu EES-gerða. Í ársbyrjun lágu fyrir tillögur stýrihóps um 
framkvæmd EES-samningsins sem settur var á laggirnar til að hrinda í framkvæmd 
Evrópustefnu ríkisstjórnarinnar. Tillögur hópsins miða að því að draga úr svokölluðum 
innleiðingarhalla og koma betra skipulagi á hagsmunagæslu íslenskra stjórnvalda í 
þessum málum. Tvær af tillögunum hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir ríkissjóð. 
Annars vegar eru 20 m.kr. til að koma á fót miðlægum EES-gagnagrunni, en áformað 
er að taka tilraunaútgáfu af honum í notkun í haust og opna fyrir aðgang Alþingis og 
hagsmunaaðila í ársbyrjun 2017. Helstu útgjaldaþættir eru forritun, verkefnastjórn og 
gerð kynningar- og fræðsluefnis. Hins vegar eru 16 m.kr. vegna átaks við innleiðingu 
EES-gerða sem aðallega felst í því að styrkja samstarf ráðuneyta á sviði EES-mála og 
samræma betur innleiðingarvinnu. Gert er ráð fyrir að fjárveiting vegna átaksins verði 
vistuð hjá forsætisráðuneyti og að fjárheimild verði eftir atvikum millifærð til annarra 
ráðuneyta sem ráða tímabundið sérfræðinga til starfa hjá sér. Reiknað er með að einnig 
verði óskað eftir framlagi til þessa átaks á næstu tveimur árum í fjárlagafrumvarpi fyrir 
árið 2017.  

 
271 Ríkislögmaður. 
 1.01 Ríkislögmaður. Farið er fram á 10 m.kr. framlag til embættisins til að vinna að 

málsvari fyrir hönd íslenska ríkisins gagnvart Mannréttindadómstóli Evrópu. Fyrirsvar 
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gagnvart dómstólnum hefur verið hjá innanríkisráðuneytinu en ráðgert er að flytja það 
til ríkislögmanns á seinni hluta árs 2016, enda er talið að það fari betur saman við 
verkefni og starfssvið embættisins. Helstu verkþættir við fyrirsvarið eru ritun greinar-
gerða, samskipti við dómstólinn og fyrirsvarsaðila annarra ríkja og eftirfylgni með 
dómum. Málarekstur sem þessi er eðlisólíkur öðrum verkefnum innanríkisráðuneytis-
ins og hluti verkefnanna hefur verið unninn í verktöku. Þekking og reynsla af eldri 
málum hefur því ekki nýst sem skyldi við ný mál, þar á meðal til að halda kostnaði í 
lágmarki. Vinna vegna mála fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu hefur aukist talsvert 
að undanförnu og vísbendingar eru um að svo verði áfram. Því er talið mikilvægt að 
það náist að byggja upp þekkingu og reynslu á málsvari fyrir dómstólnum.  

 
323 Húsafriðunarsjóður. 
 6.10 Húsafriðunarsjóður. Lagt er til að 35 m.kr. fjárheimild verði millifærð á lið Húsa-

friðunarsjóðs af liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld til að mæta útgjöldum vegna óveðurs 
og sjávarflóða í lok síðasta árs og afleiðinga síðasta Skaftárhlaups.  

02  Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild mennta- og menningarmálaráðuneytis verði aukin um 173,3 
m.kr. 

 
299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi. 
 1.90 Háskólastarfsemi. Gerð er tillaga um 43,7 m.kr. millifærslu fjárheimilda af lið 06-

305-1.01 Lögregluskóli ríkisins á þennan lið vegna kostnaðar við flutning bóklega 
hluta lögreglunáms á háskólastigi á yfirstandandi ári. Með lögum nr. 61/2016 er gerð 
breyting á fyrirkomulagi lögreglunáms sem felur í sér að Lögregluskóli ríkisins er 
lagður niður og nám lögreglumanna er fært upp á háskólastig. Ábyrgð á verkefninu er 
jafnframt flutt yfir til mennta- og menningarmálaráðuneytisins en kostnaður vegna 
verklega hluta námsins verður áfram á ábyrgð innanríkisráðuneytisins. Verk- og starfs-
nám verður hjá lögreglu og fer það fram hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunn-
ar. Áætlað árlegt umfang verkefnisins til frambúðar er 174,9 m.kr. og til að fjármagna 
verkefnið er gert ráð fyrir að gerð verði tillaga um 131,2 m.kr. millifærslu í fjárlögum 
2017 og 43,7 m.kr. millifærslu í fjárlögum 2018 vegna þessa.  

 
319 Framhaldsskólar, almennt. 
 1.16 Nýjungar í skólastarfi. Lagt er til að veitt verði 70 m.kr. framlag vegna stofnunar 

listframhaldsskóla með sérhæfingu í tónlist. Samningaviðræður standa nú yfir við 
Tónlistarskóla Reykjavíkur (TR) og Tónlistarskóla FÍH (TFÍH) um stofnun nýs list-
framhaldsskóla á sviði tónlistar. Var sú ákvörðun tekin í kjölfar ferlis sem Ríkiskaup 
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heldur utan um og í samræmi við niðurstöðu matsnefndar sem skilaði áliti til mennta- 
og menningarmálaráðherra. Reiknað er með að listframhaldsskólinn taki til starfa í 
haust og að hann geti tekið við allt að 200 nemendum. Gert er ráð fyrir að skólinn sinni 
kennslu nemenda TR og TFÍH sem þegar hafa hafið nám í hljóðfæraleik á framhalds-
stigi og söng á miðstigi og framhaldsstigi. Í fjárlögum 2016 var gert ráð fyrir 135 m.kr. 
framlagi til að standa undir rekstri skólans á haustmisseri. Til viðbótar er nú gert ráð 
fyrir að kostnaður vegna undirbúnings og stofnun listframhaldsskólans verði um 70 
m.kr. á árinu 2016 sem hér er um að ræða. Kostnaðarþættirnir sem framlaginu er ætlað 
að mæta tengjast m.a. búnaði og sérfræðikostnaði í tengslum við stofnun skólans auk 
vinnu af hálfu mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

 
720 Grunnskólar, almennt. 
 1.31 Sérstök fræðsluverkefni. Lagt er til að veitt verði 9,6 m.kr. til verkefnisins 

Micro:bit - kennsla í forritun sem ríkisstjórnin samþykkti í maí sl. að íslenska ríkið 
tæki þátt í. Micro:bit verkefnið er samstarfsverkefni sem m.a. íslenska ríkið, BBC, 
RÚV, Samtök iðnaðarins, tæknifyrirtæki og Menntamálastofnun koma að. Fyrirhugað 
er að afhenda öllum nemendum í 6. og 7. bekk í grunnskólum landsins smátölvuna 
Micro:bit en um er að ræða ódýrar tölvur sem hægt er að nota til að prófa sig áfram í 
forritun með einföldum hætti. Markmið verkefnisins er að færa forritun meira inn í 
grunnskólana með því að afhenda nemendum sjálfum tæki og aðgang að upplýsingum 
og virkja þannig frumkvæði þeirra og sköpun. Á undanförnum árum hefur þörfin fyrir 
einstaklinga sem kunna forritun farið ört vaxandi og vonir standa til að verkefnið auki 
áhuga og hæfni nemenda á þessu sviði. Áætlaður kostnaður er rúmlega 43 m.kr. og 
gert er ráð fyrir að Samtök iðnaðarins og tæknifyrirtæki leggi til tæplega 24 m.kr. Í maí 
sl. samþykkti ríkisstjórnin 10 m.kr. framlag til verkefnisins af sínu ráðstöfunarfé. Nú er 
óskað eftir 9,6 m.kr. til viðbótar til að fullfjármagna verkefnið á yfirstandandi ári. 

 
999 Ýmislegt. 
 1.98 Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Lagt er til að veitt verði 

50 m.kr. tímabundið framlag til verkefnis á sviði máltækni fyrir íslenska tungu. Um er 
að ræða 8 mánaða undirbúningsverkefni þar sem lögð verður áhersla á kortlagningu 
tækni á sviði máltækni, stefnumörkun og vali á tæknilegri útfærslu fyrir íslensku, 
stöðumati á gagnasöfnum fyrir samhliða málheildir ásamt fjárhags- og verkáætlun til 5 
ára fyrir markáætlun um íslenska máltækni. Árið 2009 samþykkti Alþingi tillögur 
Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu. Í málstefnunni er m.a. lögð áhersla á að 
íslensk tunga verði nothæf og notuð á öllum þeim sviðum innan tölvu og upplýsinga-
tækninnar sem varða daglegt líf alls almennings. Frá því í mars 2016 hefur verið 
starfandi vinnuhópur sem unnið hefur að forundirbúningi fyrir verkefnið og skilaði 
hann stöðuskýrslu í september 2016, þar sem lögð eru til næstu skref. Verkefnið sem 
hér um ræðir er undirbúningur fyrir uppbyggingu tæknilegra innviða fyrir íslenska 
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máltækni og er fyrst og fremst gert ráð fyrir að um verði að ræða aðkeypta þjónustu. 
Að því loknu verður tekin ákvörðun um framhald uppbyggingar á innviðum fyrir 
íslenska máltækni.  

03  Utanríkisráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild utanríkisráðuneytis verði aukin um 23,0 m.kr. 
 
101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa. 
 1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa. Farið er fram á 3 m.kr. framlag vegna þjónustu 

við fyrrverandi forseta Íslands sem lét af störfum þann 1. ágúst sl. Ríkisstjórnin hefur 
samþykkt að bjóða fyrrverandi forseta aðstoð og þjónustu vegna ýmissa verkefna sem 
áfram verða á hans borði. Gert er ráð fyrir að starfsmanni utanríkisráðuneytis verði 
falið að veita fyrrverandi forseta aðstoð og þjónustu samkvæmt framangreindu við 
þessi verkefni í allt að 50% starfshlutfalli. Áætluð útgjöld vegna þessa eru 3 m.kr. í ár 
og 7 m.kr. á árinu 2017. Ákvörðun um aðstoð og þjónustu skal koma til endurmats eigi 
síðar en að tveimur árum liðnum.  

 
190 Ýmis verkefni. 
 1.90 Ýmis verkefni. Farið er fram á 20 m.kr. framlag til að gera upp kostnað við 

þátttöku í menningarhátíðinni "Berges de l´Europe", Evrópubakkar. Um er að ræða 
landkynningarverkefni sem sett var á fót í tengslum við EM í knattspyrnu sem haldið 
var í Frakklandi í sumar. Þátttökulöndin fengu hvert um sig til afnota reit á besta stað á 
Signubökkum þar sem staðið var fyrir ýmsum listviðburðum og sýningum sem og 
kynningum á matarmenningu, landi og þjóð.  

04  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis verði aukin um 316,3 
m.kr. 

 
101 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa. 
 1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa. Lagt er til að framlag til 

aðalskrifstofu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins verði hækkað um 20 m.kr. 
Tilefnið er að frá og með 1. apríl sl. hefur fyrrverandi forstjóri Hafrannsóknarstofnunar 
gengt starfi sérstaks erindreka stjórnvalda í málefnum hafsins með aðsetur í utanríkis-
ráðuneytinu. Á undanförnum árum hefur alþjóðlegt samstarf og umræða um málefni 
hafsins aukist mjög sem kallar á aukið samstarf og samhæfingu hvað varðar fyrirsvar 
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Íslands um málefni hafsins á alþjóðavettvangi. Meðal annars hafa orðið miklar 
breytingar á umhverfisaðstæðum í norðurhöfum sem kalla á aukið samstarf ríkja um 
umhverfisvernd, siglingar, veiðar á deili- og flökkustofnum o.fl. Sérstökum erindreka 
er ætlað að samræma verkefni varðandi málefni hafsins sem heyra undir atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið, innanríkisráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og 
utanríkisráðuneytið og leiða samráðsvettvang ráðuneytanna á þessu sviði. Jafnframt 
tekur hann þátt í starfi á alþjóðavettvangi og sinnir stefnumótun stjórnvalda í mál-
efnum hafsins. Áætlað er að kostnaður við störf sérstaks erindreka stjórnvalda um 
málefni hafsins verði um 20 m.kr. á ári frá og með árinu 2016 en í fjárlögum 2016 
láðist að gera ráð fyrir þessum kostnaði.  

 
406 Haf- og vatnarannsóknir. 
 6.31 Tæki og búnaður í skip. Lagt er til að veitt verði 146,3 m.kr. framlag til að fjár-

magna stofnkostnað vegna kortlagningar hafsbotnsins umhverfis Ísland. Verkefnið er 
liður í stórátaki í kortlagningu hafsbotnsins innan íslensku efnahagslögsögunnar í 
tilefni af 50 ára afmæli Hafrannsóknastofnunar árið 2015 en svæðið sem um ræðir er 
um 754.000 km² eða rúmlega sjöfalt stærra en sem nemur flatarmáli landsins. Gert er 
ráð fyrir að verkefnið muni hefjast í ársbyrjun 2017 og standa yfir í 13 ár eða til 
ársloka 2029. Gert er ráð fyrir að veitt verði árlegt 200 m.kr. framlag til verkefnisins á 
tímabilinu, eða samanlagt 2,6 mia.kr., og er í fjármálaáætlun áranna 2017–2021 búið 
að gera ráð fyrir framlögum til þessa verkefnis í útgjaldaramma málefnasviðs fyrir 
sjávarútvegsmál. Tillaga þessi snýr að því að kosta endurnýjun á fjölgeislamæli og 
tilheyrandi búnaði í rannsóknaskipið Árna Friðriksson auk kaupa og uppsetningu á 
svonefndum jarðlagamæli í skipið. Upphaflega var ekki gert ráð fyrir að ráðast þyrfti í 
þessa endurnýjun á tækjabúnaði í tengslum við fyrrgreindar rannsóknir en við nánari 
skoðun hefur komið í ljós að slíkt sé nauðsynlegt svo framgangur rannsóknanna verði 
sem best tryggður og geti hafist í ársbyrjun 2017.  

 
583 Niðurgreiðslur á húshitun. 
 1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis. Lagt er til að veitt verði 150 m.kr. fjár-

heimild vegna uppsetningar á varmadælu í Vestmannaeyjum. Verkefnið snýst um að 
tengja varmadælu við veitukerfi fjarvarmaveitu HS Veitna í Vestmannaeyjum og nota 
sjó sem varmagjafa. Gerð hefur verið úttekt á verkefninu og er ávinningur af því talinn 
vera margvíslegur, eða a.m.k. 10% lækkun á orkuverði til íbúa á næstu fimm árum. 
Tillagan byggir á viljayfirlýsingu iðnaðar- og viðskiptaráðherra og forstjóra HS veitna 
frá því í júlí sl. Samkvæmt yfirlýsingunni var gert ráð fyrir aðkomu ríkisins með stofn-
styrk til verkefnisins að fjárhæð 300 m.kr. sem greiddur yrði út í jöfnum greiðslum á 
tveimur árum. Fjárhæð styrksins nemur áætluðum mismun á niðurgreiðslum kyntrar 
veitu og beinnar rafhitunar í fjögur ár.  
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06  Innanríkisráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild innanríkisráðuneytis verði aukin um 1.551,0 m.kr. 
 
101 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa. 
 1.01 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa. Lögð er til 10 m.kr. hækkun á framlagi til 

styrkingar verkstjórnar ráðuneytisins við málaflokk útlendingamála. Er þessi ráðstöfun 
hluti af sérstakri ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að veita alls 200 m.kr. framlag til 
ýmissa stofnana og verkefna til að bregðast við stórauknum fjölda umsókna um hæli á 
Íslandi.  

 
111 Kosningar. 
 1.10 Kosningar. Gerð er tillaga um 320 m.kr. hækkun á framlagi þar sem gert er ráð 

fyrir að Alþingiskosningum verði flýtt til ársins 2016 í stað þess að þær fari fram árið 
2017 eins og áður hafði verið ráðgert.  

 
190 Ýmis verkefni. 
 1.10 Fastanefndir. Lögð er til 75 m.kr. hækkun á framlagi til Kærunefndar útlendinga-

mála til að standa undir kostnaði við ráðningu lögfræðinga auk annars tilheyrandi 
aðstöðukostnaðar. Er þessi ráðstöfun hluti af sérstakri ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 
að veita alls 200 m.kr. framlag til ýmissa stofnana og verkefna til að bregðast við 
stórauknum fjölda umsókna um hæli á Íslandi.  

 
303 Ríkislögreglustjóri. 
 1.01 Ríkislögreglustjóri. Samtals er lögð til 83,1 m.kr. hækkun á þessum lið. Í fyrsta 

lagi er lögð til 43,1 m.kr. millifærsla framlags frá Lögregluskóla ríkisins til að mæta 
fjárhagsáhrifum laga nr. 61/2016 um menntun lögreglu. Framlaginu er ætlað að standa 
undir kostnaði við rekstur mennta- og starfsþróunarseturs sem starfrækt er af ríkis-
lögreglustjóra og hóf starfsemi við lögfestingu laganna. Gert er ráð fyrir að starfsmenn 
verði fimm, þar af einn deildarstjóri, og að launakostnaður á árinu verði 23,9 m.kr. Þá 
er gert ráð fyrir 13,2 m.kr. í aðkeypta sérfræðiþjónustu, dvalar- og ferðakostnað, 
rannsóknartæki og efniskostnað, bifreiðakostnað, tölvubúnað og húsnæðiskostnað. Enn 
fremur er gert ráð fyrir 6 m.kr. stofnkostnaði í formi búnaðarkaupa við að koma 
starfseminni á fót. Í öðru lagi er lagt til að veitt verði 20 m.kr. framlag vegna öryggis- 
og löggæslu íslenskra lögreglumanna á Evrópumótinu í knattspyrnu í Frakklandi 2016. 
Loks er í þriðja lagi lögð til 20 m.kr. hækkun á framlagi til að standa undir kostnaði 
við ráðningu starfsmanna við að sinna greiningu, birtingu og fylgd úr landi. Er þessi 
ráðstöfun hluti af sérstakri ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að veita alls 200 m.kr. 
framlag til ýmissa stofnana og verkefna til að bregðast við stórauknum fjölda umsókna 
um hæli á Íslandi.  
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305 Lögregluskóli ríkisins. 
 1.01 Lögregluskóli ríkisins. Samtals er lögð til 86,8 m.kr. lækkun á þessum lið. Annars 

vegar er lögð til 43,1 m.kr. millifærsla framlags til ríkislögreglustjóra til að mæta fjár-
hagsáhrifum laga nr. 61/2016 um menntun lögreglu. Framlaginu er ætlað að standa 
undir kostnaði við rekstur mennta- og starfsþróunarseturs sem starfrækt er af ríkis-
lögreglustjóra og hóf starfsemi við lögfestingu laganna, eins og nánar er greint frá í 
skýringum við þann fjárlagalið. Hins vegar er gerð tillaga um 43,7 m.kr. millifærslu 
fjárheimildar af þessum lið yfir á 02-299-190 Háskólastarfsemi vegna kostnaðar á yfir-
standandi ári við flutning bóklega hluta lögreglunáms á háskólastigi. Með lögum nr. 
61/2016 er gerð breyting á fyrirkomulagi lögreglunáms. Lögregluskóli ríkisins er 
lagður niður og nám lögreglumanna er fært upp á háskólastig. Ábyrgð á verkefninu er 
jafnframt flutt yfir til mennta- og menningarmálaráðuneytisins en kostnaður vegna 
verklega hluta námsins verður áfram á ábyrgð innanríkisráðuneytisins. Verk- og starfs-
nám verður hjá lögreglu og fer það fram hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunn-
ar. Áætlað árlegt umfang verkefnisins til frambúðar er 174,9 m.kr. sem endanlega 
ræðst af niðurstöðu í tilboði háskólans í námið. Gert er ráð fyrir að gerð verði tillaga 
um 131,2 m.kr. millifærslu í fjárlögum 2017 og 43,7 m.kr. millifærslu í fjárlögum 
2018 vegna þessa.  

 
316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra. 
 1.01 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra. Lögð er til 22 m.kr. hækkun á framlagi til 

aukins eftirlits lögreglu á hálendinu vegna aukins ferðamannastraums í samræmi við 
tillögur stjórnstöðvar ferðamála þar um. Markmiðið er að með aukinni löggæslu verði 
eftirlit á víðfemu svæði bætt þar sem margir af fjölsóttustu ferðamannastöðum Íslands 
eru.  

 
318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi. 
 1.01 Lögreglustjórinn á Suðurlandi. Lögð er til 76 m.kr. hækkun á framlagi til aukins 

eftirlits lögreglu á hálendinu vegna aukins ferðamannastraums í samræmi við tillögur 
stjórnstöðvar ferðamála þar um. Markmiðið er að með aukinni löggæslu verði eftirlit á 
víðfemu svæði bætt þar sem margir af fjölsóttustu ferðamannastöðum Íslands eru.  

 
398 Útlendingastofnun. 
 1.01 Útlendingastofnun. Lögð er til 55 m.kr. hækkun á framlagi til að standa undir 

kostnaði við ráðningu lögfræðinga auk annars tilheyrandi aðstöðukostnaðar. Er þessi 
ráðstöfun hluti af sérstakri ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að veita alls 200 m.kr. 
framlag til ýmissa stofnana og verkefna til að bregðast við stórauknum fjölda umsókna 
um hæli á Íslandi.  
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399 Hælisleitendur. 
 1.01 Hælisleitendur. Samtals er lögð til 640 m.kr. hækkun á þessum lið. Annars vegar 

er óskað eftir 600 m.kr. viðbótarframlagi á liðnum vegna verulegrar fjölgunar hælis-
leitenda umfram forsendur fjárlaga. Kostnaður fjárlagaliðarins hefur aukist verulega 
síðustu árin, frá því að vera 60 m.kr. árið 2011 í 757 m.kr. árið 2015 en þá var fjöldi 
hælisleitenda 354. Áætlað er að fjöldi hælisleitenda verði um 700 á yfirstandandi ári, 
sem er tæp 98% aukning frá fyrra ári, og að heildarútgjöldin verði nærri 1.200 m.kr. 
eða meira en tvöfalt hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Hins vegar er lögð til 40 
m.kr. hækkun á framlagi til talsmannaþjónustu Rauða kross Íslands til að standa undir 
kostnaði við fjölgun talsmanna vegna aukins fjölda umsókna. Er þessi ráðstöfun hluti 
af sérstakri ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að veita alls 200 m.kr. framlag til ýmissa 
stofnana og verkefna til að bregðast við stórauknum fjölda umsókna um hæli á Íslandi.  

 
651 Vegagerðin. 
 5.10 Viðhald. Samtals er lögð til 223 m.kr. hækkun á þessum lið. Annars vegar er lagt 

til að 143 m.kr. fjárheimild verði millifærð til Vegagerðarinnar af liðnum 09-989 
Ófyrirséð útgjöld til að mæta útgjöldum vegna óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs 
og afleiðinga síðasta Skaftárhlaups. Í vatnavöxtunum á Austurlandi urðu miklar 
skemmdir á vegum á Borgarfirði eystra, á Fljótsdalshéraði og suður með fjörðum. 
Aurskriður fóru yfir vegi á nokkrum stöðum, víða rann vatn yfir vegi eða meðfram 
þeim þannig að skörð komu í þá og á nokkrum stöðum fóru vegir í sundur. Varnar-
garðar í árfarvegum við vegi og ofan við brýr skemmdust á nokkrum stöðum. Áætlað 
mat á heildarkostnaði við viðgerðir á þjóðvegum er um 143 m.kr á þeim stöðum sem 
skemmdirnar eru þekktar og er tillögu þessari ætlað að mæta því. Hins vegar er lögð til 
80 m.kr. hækkun á framlagi til ýmissa aðgerða og endurbóta á vegakerfinu sem byggja 
á tillögum stjórnar Stjórnstöðvar ferðamála um aðgerðir til að auka öryggi ferðamanna 
að fjölförnum ferðamannastöðum.  

 6.80 Sjóvarnargarðar. Lagt er til að veitt verði 51,6 m.kr. framlag til styrkingar á flóð-
varnargarði við Vík í Mýrdal. Árið 1990 varð mikið flóð við Vík og víðar á Suðurlandi 
og í framhaldi af því var byggður flóðvarnargarður auk þess sem mörkuð var aðgerðar-
lína þar sem bregðast þurfti við, færi sjávarrofið að þeirri línu. Sú varð raunin árið 
2008–2009 og í framhaldinu var byggður sandfangari þvert á ströndina út á um 6 metra 
dýpi. Nú er sjávarrofið fyrir neðan iðnaðarhverfið komið að aðgerðarlínunni og orðið 
nauðsynlegt að grípa til frekari varna. Í samgönguáætlun var ætlunin að vinna að verk-
efninu árin 2017–2019 en hér er lagt til að hraða framkvæmdunum og ljúka þeim þegar 
á árinu 2017. Rökin eru þau að ef það kemur mikið veður næsta vetur er talin mikil 
hætta á verulegu tjóni á byggingum, landgræðslu og jafnvel vegi. Heildarkostnaður við 
byggingu garðs er áætlaður um 256 m.kr. Samkvæmt lögum um sjóvarnir greiðir ríkis-
sjóður allt að 7/8 hluta kostnaðar við undirbúning og framkvæmdir við sjóvarnir en 
landeigendur og sveitarfélög 1/8 hluta hið minnsta. Miðað við þá skiptingu mundi 
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hlutur ríkissjóðs nema 224 m.kr. en sveitarfélagsins 32 m.kr. Til að áætlanir um að 
ljúka verkinu á árinu 2017 gangi eftir þarf að veita 100 m.kr. viðbótarframlag úr 
útgjaldaramma ráðuneytisins fyrir árið 2017 að því gefnu að þessi tillaga um 51,6 
m.kr. viðbótarframlag fáist samþykkt.  

 6.81 Vestmannaeyjaferja. Lagt er til að veitt verði 40 m.kr. framlag vegna kostnaðar 
við útboð á nýrri Vestmannaeyjaferju. Á árunum 2013 og 2014 var veitt samtals 350 
m.kr. til verkefnisins sem notaðar hafa verið í undirbúning fyrir útboð ferjunnar, s.s. 
útboð á hönnun, samning um hönnun, útboðsgögn fyrir nýja ferju, útboð hennar ofl. 
Nú stefnir í að kostnaður vegna útboðs á ferjunni verði meiri en gert hafði verið ráð 
fyrir og er tillögu þessari ætlað að bregðast við því. Heimild til útboðs vegna nýrrar 
Vestmannaeyjaferju var lögfest á Alþingi í júní á yfirstandandi ári, sbr. lög nr. 
56/2016, með fyrirvara um að fullnægjandi fjárheimildir yrðu tryggðar til verkefnisins 
á fjárlögum. Í lögunum var gert ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs vegna kaupa á nýrri 
Vestmannaeyjaferju gæti numið allt að 4,8 mia.kr. og hefur þegar verið gert ráð fyrir 
þessum útgjöldum í útgjaldaramma fyrir samgöngumál í fimm ára fjármálaáætlun 
áranna 2017–2021. Nýlega voru tilboð í nýja ferju opnuð og eru lægstu tilboð í ferjuna 
umtalsvert undir kostnaðaráætlun en gert er ráð fyrir að Ríkiskaup og Vegagerðin muni 
fara nánar yfir og meta hagstæðustu tilboðin og ganga síðan til samningsgerðar þannig 
að unnt verið að hefja smíði skipsins snemma á næsta ári. 

 
662 Hafnarframkvæmdir. 
 6.70 Hafnabótasjóður. Samtals er lögð til 42,1 m.kr. hækkun á þessum lið. Annars 

vegar er lagt til að 38,2 m.kr. fjárheimild verði millifærð af liðnum 09-989 Ófyrirséð 
útgjöld til að mæta útgjöldum vegna óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs og 
afleiðinga síðasta Skaftárhlaups. Tillaga þessi snýr að því að mæta kostnaði við tjón á 
hafnarsvæðum, grjótvörnum og grjótgörðum annars vegar í Breiðdalsvík og hins vegar 
á Borgarfirði eystri eftir óveðrið. Hins vegar er lagt til að veitt verði 3,9 m.kr. framlag 
til endurbyggingar og lengingar sjóvarna við Hornafjörð en fyrir um ári síðan var 
sjóvörn innan við Suðurfjöru á Hornafirði endurbyggð. Í desember 2015 grófst undan 
enda hennar og er kostnaður við að endurbyggja og lengja sjóvörnina um 30 metra 
metinn á 4,5 m.kr. og þar af er hluti ríkissjóðs áætlaður 3,9 m.kr.  

08  Velferðarráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild velferðarráðuneytis verði aukin um 1.991,5 m.kr. 
 
206 Sjúkratryggingar. 
 1.16 Lyf með S-merkingu. Lögð er til 427 m.kr. hækkun á framlagi til liðarins vegna 

áætlunar um innleiðingu nýrra S-merktra lyfja umfram það sem gert hafði verið ráð 
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fyrir í forsendum fjárlaga. Í fjárlögum 2016 var gert ráð fyrir 3% raunvexti sem svarar 
til um 200 m.kr. auk þess sem veitt var sérstakt 100 m.kr. framlag til upptöku nýrra 
lyfja. Samkvæmt upplýsingum frá velferðarráðuneytinu duga þessar fjárhæðir ekki 
fyrir innleiðingu nýrra lyfja m.a. vegna mikillar magnaukningar í þeim lyfjum sem 
fyrir eru. Dregið var úr upptöku nýrra lyfja á árunum eftir hrun bankakerfisins haustið 
2008 sem hægði á kostnaðaraukningu vegna þeirra. Innleiðing nýrra lyfja hefur verið í 
lágmarki sem hefur leitt til aukins þrýstings á upptöku lyfja sem flest hafa verið 
samþykkt á Norðurlöndunum. Lagt er til að viðbótarfjármagnið verði nýtt til að tryggja 
innleiðingu nýrra lyfja á forgangslista sem LSH hefur útbúið. Áætlaður kostnaður á 
árinu 2016 nemur 527 m.kr. en velferðarráðuneytið hefur þegar veitt 100 m.kr. af 
safnlið til að greiða fyrir innleiðingu þeirra.  

 
401 Öldrunarstofnanir, almennt. 
 1.01 Hjúkrunarheimili, almennt. Lögð er til 1.500 m.kr. viðbótarfjárveiting til reksturs 

hjúkrunarheimila á árinu. Tilefnið er samkomulag Samtaka fyrirtækja í velferðar-
þjónustu, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sjúkratrygginga Íslands með aðkomu 
velferðarráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins um forsendur þjónustu 
og rekstrar hjúkrunarheimila sem rekin eru á daggjöldum. Rammasamningur til þriggja 
ára verður gerður á grundvelli samkomulagsins en það felur í sér aukið fé til 
rekstursins. Samkomulagið um gerð rammasamnings er byggt á forsendum í kröfu-
lýsingu fyrir öldrunarþjónustu. Drög að rammasamningi liggja fyrir og eru aðilar 
sammála um að ljúka gerð endanlegs samnings fyrir 1. október á þessu ári. Gangi þetta 
eftir verða fjármunir til reksturs hlutaðeigandi heimila auknir um 1.500 m.kr. á 
ársgrundvelli á árunum 2016–2018. Með framlaginu er gert ráð fyrir að styrkja 
rekstrargrunn heimilanna, koma til móts við aukna hjúkrunarþyngd heimilismanna á 
hjúkrunarheimilum, auka vægi húsnæðisgjalds og samræma greiðslur til dvalar- og 
hjúkrunarrýma.  

 
821 Barnaverndarstofa. 
 1.20 Heimili fyrir börn og unglinga. Lögð er til 64,5 m.kr. hækkun á fjárheimild 

liðarins. Tilefnið er að mæta kostnaði við öryggisvistun fyrir dreng í samræmi við dóm 
í Héraðsdómi Norðurlands. Nauðsynlegt þykir að gerðar verði ráðstafanir til að tryggja 
að hann skaði ekki sjálfan sig, önnur börn eða aðra í nærumhverfi sínu. Drengurinn 
hefur dvalið í sérstöku búsetuúrræði á vegum barnaverndarnefndar Eyjafjarðar og 
búsetudeildar Akureyrarbæjar og er það mat velferðarráðuneytisins og Barnaverndar-
stofu að hagfelldast sé að ganga til samninga við búsetudeildina um áframhaldandi 
öryggisúrræði fyrir drenginn. Um framtíðarvistun er að ræða og til að tryggja 
fullnægjandi öryggisvistun í samræmi við dóminn er farið fram á viðbótarfjármagn að 
fjárhæð 61,5 m.kr. á ársgrundvelli auk 3 m.kr. stofnkostnaðar.  
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09  Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild fjármála- og efnahagsráðuneytis verði aukin um 83.373,3 
m.kr. 

 
210 Ríkisskattstjóri. 
 1.01 Almennur rekstur. Lagt er til að veita embættinu 37,5 m.kr. viðbótarframlag á 

árinu vegna aukins skatteftirlits. Starfshópur hefur áætlað að mögulegt umfang undan-
skota frá sköttum hérlendis geti verið um 80 mia.kr. árlega. Til viðbótar við fjárhags-
legt tap samfélagsins veldur það siðferðislegu ranglæti og ójafnræði. Að undanförnu 
hafa embætti ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra eflt skatteftirlit, til dæmis vegna 
aflandsfélaga og vísbendinga um aukna svarta atvinnustarfsemi. Embættið hefur með 
skipulagsbreytingum og flutningi starfa milli deilda aukið skatteftirlit meira en nemur 
þessu framlagi.  

 
214 Yfirskattanefnd. 
 1.01 Yfirskattanefnd. Lagt er til að embættinu verði veitt 37,5 m.kr. viðbótarframlag 

vegna aukins skatteftirlits. Starfshópur hefur áætlað að mögulegt umfang undanskota 
frá sköttum hérlendis geti verið um 80 mia.kr. árlega. Til viðbótar við fjárhagslegt tap 
samfélagsins veldur það siðferðislegu ranglæti og ójafnræði. Að undanförnu hafa 
embætti ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra eflt skatteftirlit, til dæmis vegna 
aflandsfélaga og vísbendinga um aukna svarta atvinnustarfsemi.  

 
381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun. 
 1.01 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Lagt er til að fjárheimild liðarins verði aukin 

um 83,5 mia.kr. Tilefnið er ný skipan A-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem 
hefur það að markmiði að aðlaga lífeyriskerfi opinberra starfsmanna að lífeyriskerfi 
almenna vinnumarkaðarins, en frumvarp þess efnis hefur verið lagt fram á Alþingi. Í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að tekin verði upp aldurstengd ávinnsla lífeyrisréttinda í 
stað jafnrar ávinnslu eins og verið hefur án þess þó að réttindi eldri starfsmanna 
skerðist. Þessi breyting hefur í för með sér að ríkissjóður mun þurfa að leggja 83,5 
mia.kr. í sérstakan lífeyrisaukasjóð, þar af 82,6 mia.kr. til LSR og 0,9 mia.kr. til Brúar 
lífeyrissjóðs, til að gera upp skuldbindingar sínar við þessa sjóði. Auk þessara 
framlaga, sem verða gjaldfærð í rekstrarreikning ríkissjóðs, er gert ráð fyrir að ríkis-
sjóður muni veita B- og C-hluta aðilum og sambærilegum aðilum sem ekki eru 
fjármagnaðir að meirihluta af skattfé 8,7 mia.kr. fyrirgreiðslu til að fjármagna lífeyris-
réttindi starfsmanna þessara aðila. Þetta framlag verður ekki gjaldfært í rekstrar-
reikning ríkissjóðs heldur eignfært í efnahagsreikning, enda er gert ráð fyrir að þessir 
aðilar muni endurgreiða ríkissjóði fyrirgreiðsluna. Að þessum framlögum meðtöldum 
er heildarframlag í lífeyrisaukasjóð 92,2 mia.kr. Því til viðbótar er gert ráð fyrir að 
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ríkissjóður muni leggja 8,4 mia.kr. í sérstakan varúðarsjóð sem verður í vörslu LSR og 
sem ætlað er að mæta óvissu í tryggingafræðilegum forsendum fyrir lífeyrisauka-
sjóðnum. Það framlag verður einnig eignfært í efnahagsreikning ríkissjóðs og kemur til 
lokauppgjörs að 20 árum liðnum. Nánari upplýsingar um þetta mál, fjármögnun og 
fleira, er að finna í greinargerð frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 1/1997, um 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sem lagt hefur verið fram á yfirstandandi þingi. 

 
989 Ófyrirséð útgjöld. 
 1.90 Ófyrirséð útgjöld. Lagt er til að 319,4 m.kr. fjárheimild verði millifærð af liðnum 

09-989-1.90 Ófyrirséð útgjöld vegna óvæntra og ófyrirséðra útgjalda sveitarfélaga og 
ríkisaðila við brýnustu viðbrögð og framkvæmdir í kjölfar óveðurs og sjávarflóða í lok 
síðasta árs og vegna afleiðinga síðasta Skaftárhlaups. Í kjölfar óveðurs og sjávarflóða á 
Austfjörðum í lok síðasta árs hefur samráðshópur ráðuneytisstjóra fjögurra ráðuneyta 
haldið stöðufundi með aðilum sem að málum hafa þurft að koma vegna afleiðinga, 
brýnna aðgerða og mati á samfélagslegum kostnaði heildrænt því samfara. Með 
hópnum störfuðu fulltrúar frá Viðlagatryggingu Íslands og fulltrúar frá almanna-
varnadeild Ríkislögreglustjóra, Minjastofnun Íslands og Ofanflóðasjóði. Samráðs-
hópurinn hefur einnig fjallað um þörf á viðbrögðum í kjölfar síðasta Skaftárhlaups. 
Upplýsingar um kostnað við brýnustu landgræðsluframkvæmdir voru fengnar frá 
Landgræðslu ríkisins sem og Veðurstofu Íslands vegna mats á hættu við Skaftárhlaup. 
Í töflunni hér á eftir má sjá skiptingu á millifærslunni eftir fjárlagaliðum.  

 

Útgjöld vegna óveðurs og sjávarflóða í lok árs 2015 og afleiðinga Skaftárhlaups
útgjöld
m.kr.

01-323-6.10 Húsafriðunarsjóður .............................................................................................................. 35,0     
06-651-5.10 Vegagerðin, viðhald ............................................................................................................ 143,0     
06-662-6.70 Hafnabótasjóður .................................................................................................................. 38,2     
09-999-1.77 Aðstoð við sveitarfélög vegna óveðurs og flóða .................................................................. 63,2     
14-231-1.01 Landgræðsla ríkisins ........................................................................................................... 40,0     
Samtals .................................................................................................................................................... 319,4      

 
999 Ýmislegt. 
 1.62 Fjármálaráð. Lagt er til að veitt verði 27,5 m.kr. til starfsemi fjármálaráðs á síðari 

helmingi ársins 2016. Samkvæmt nýjum lögum um opinber fjármál, nr. 123/2015, skal 
skv. 13. gr. skipa í svokallað fjármálaráð. Hlutverk ráðsins er að leggja mat á hvort 
fjármálastefna og fjármálaáætlun stjórnvalda fylgi þeim grunngildum og skilyrðum 
sem fram koma í lögunum. Eigi síðar en tveimur vikum eftir að tillaga til þings-
ályktunar um fjármálastefnu eða fjármálaáætlun hefur verið lögð fram á Alþingi, eða 
tillaga til þingsályktunar um breytingar á gildandi áætlunum, skal fjármálaráð senda 
Alþingi umsögn sína um hana. Álitsgerðir fjármálaráðs skal birta opinberlega. 
Fjármálaráð er sjálfstætt í störfum sínum. Stjórnvöld skulu leggja ráðinu til þær 
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upplýsingar og gögn sem nauðsynleg eru og ráðið óskar eftir og tryggja því að öðru 
leyti viðunandi starfsskilyrði. Lögin um opinber fjármál voru samþykkt 28. desember á 
síðastliðnu ári og gafst því ekki svigrúm til að ákvarða fjárheimild til starfsemi þess í 
fjárlögum, auk þess sem eftir var að skipa í ráðið og að í kjölfarið þurfti ráðið sjálft að 
leggja línur um starfið. Mikilvægt er að fjármálaráð sé sjálfstætt í störfum sínum, að 
það sé skipað mjög hæfu fólki og að störf þess séu trúverðug. Unnið er að stefnumótun 
fyrir starfsemi ráðsins, svo sem hversu mikil starfsemi þess á að vera, hvernig ráðs-
menn skipta með sér verkum o.fl. Fyrst um sinn, á meðan verið er að koma skipulagi, 
verkefnaáherslum og upplýsingaöflun af stað, mun ráðið starfa fullskipað, þ.e. þrír 
aðalmenn og þrír varamenn. Mögulegt er að síðar verði ráðinn starfsmaður til ráðsins 
en á meðan starfsemi þess er í mótun munu ráðsmenn sjálfir inna nauðsynlega vinnu af 
hendi. Kostnaður á árinu samanstendur af launakostnaði ráðsins, sem tók til starfa í 
júní sl., og sérfræðivinnu ásamt kaupum á tölvu- og hugbúnaði og miðast tillagan við 
kostnaðaráætlun sem ráðið hefur gert í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið. 
Fjármálaráð leigir skrifstofuaðstöðu og tæknilega þjónustu hjá rekstrarfélagi 
Stjórnarráðsins.  

 1.77 Aðstoð við sveitarfélög vegna óveðurs og flóða. Lagt er til að á þennan lið verði 
millifærð 63,2 m.kr. fjárheimild af liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld til að mæta 
útgjöldum vegna óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs og afleiðinga síðasta Skaftár-
hlaups. Framlagið skiptist þannig: Fjarðarbyggð 46,3 m.kr., Breiðdalshreppur 13,7 
m.kr., Borgarfjörður Eystri 1,5 m.kr. og Djúpavogshreppur 1,7 m.kr.  

 1.90 Ýmis verkefni. Óskað er eftir 27,0 m.kr. fjárheimild vegna samnings við London-
skrifstofu alþjóðlega almannatengslafyrirtækisins Burson-Marsteller. Ríkisstjórnin 
ákvað að ganga til samstarfs við fyrirtækið sem tæki til ráðgjafar og þjónustu á sviði 
efnahagsmála, sjávarútvegsmála og annarra málasviða á alþjóðlegum vettvangi sem til 
skrifstofunnar væri leitað með. Reiknað er með samstarfi frá júní 2016 til ársloka. 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið gerir samninginn fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og 
dagleg umsýsla er í höndum utanríkisráðuneytisins.  

14  Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

 Lagt er til að fjárheimild umhverfis- og auðlindaráðuneytis verði aukin um 197,0 m.kr. 
 
190 Ýmis verkefni. 
 1.62 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Sótt er um 6 m.kr. framlag til að 

efla starfsemi og stytta málsmeðferðartíma úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlinda-
mála með fjölgun um eitt stöðugildi lögfræðings. Málafjöldi til nefndarinnar hefur frá 
upphafi verið mikill og hefur nefndin glímt við mikinn málahalla frá því hún tók til 
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starfa á árinu 2012. Gert er ráð fyrir því að við ráðstöfun á útgjaldaramma málefna-
sviðsins umhverfismál á árinu 2017 verði 10 m.kr. tímabundnu framlagi varið til 
nefndarinnar í sama skyni.  

 1.98 Ýmis framlög umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Gerð er tillaga um 3 m.kr. 
viðbótarframlag á þessum lið. Á fundi ríkisstjórnar þann 24. júní sl. var lagt fram 
minnisblað um málefni Mývatns þar sem kynnt var skýrsla samstarfshóps um málefni 
Mývatns þar sem fram kom samantekt á lykilupplýsingum um ástand vatnsins og 
mögulegar aðgerðir. Kallað var eftir skýrslunni í kjölfar frétta af bágu ástandi vatnsins 
og umræðum á Alþingi, þar sem ríkur vilji kom fram um að bregðast við og styrkja 
sveitarstjórn við umbætur á fráveitum. Í minnisblaðinu voru lagðar fram nokkrar 
tillögur að aðgerðum s.s. úttekt á kostum í fráveitumálum og átaksverkefni í leið-
beiningum um áburðargjöf og úttekt á gripahúsakjöllurum. Þessari tillögu er ætlað að 
mæta kostnaði við úttekt á fráveitumálum á Mývatni þar sem skoðaðir verði mögulegir 
kostir sem eru til úrbóta.  

 
211 Umhverfisstofnun. 
 1.01 Umhverfisstofnun. Samtals er lögð til 129 m.kr. hækkun á þessum lið. Annars 

vegar er óskað eftir 110 m.kr. framlagi til að koma aftur af stað vinnu við gerð fyrstu 
vatnaáætlunar Íslands í samræmi við lög nr. 36/2011, um stjórn vatnamála, en verk-
efnið hefur að mestu legið niðri síðustu tvö árin vegna fjárskorts. Upphaflega var 
reiknað með að gjaldtaka á atvinnurekstur sem nýtir vatnsauðlindina gæti staðið undir 
stærstum hluta af framkvæmd vatnatilskipunarinnar hér á landi og að gjaldtaka myndi 
hefjast á árinu 2013. Það hefur hins vegar ekki gengið eftir og því hefur kostnaður við 
framkvæmd laganna verið fjármagnaður með tímabundnum framlögum úr ríkissjóði. 
Frumvarp um gjaldtöku frá og með árinu 2015 var lagt fram á 144. löggjafarþingi en 
náði ekki fram að ganga. Talin er hætta á að frekari frestur á gerð áætlunarinnar geti 
leitt til þess að Eftirlitsstofnun EFTA höfði samningsbrotamál gegn Íslandi með 
tilheyrandi kostnaði. Frestun á framkvæmd laganna kann einnig að skapa vandamál 
fyrir íslensk fyrirtæki varðandi útflutning á vatni og matvælum til evrópskra markaða 
þar sem krafist er samanburðarhæfra upplýsinga um gæði vatns. Hins vegar er sótt um 
19 m.kr. framlag til Umhverfisstofnunar til að auka landvörslu. Talin er þörf á að efla 
landvörslu á svæðum undir álagi og til að auka öryggi samhliða fjölgun ferðamanna, 
en landverðir gegna lykilhlutverki við aðstoð, upplýsingagjöf og eftirlit vegna 
þekkingar á staðháttum. Með hliðsjón af endurmati á stöðu mála fyrr á árinu er talið að 
verja þurfi 45 m.kr. til aukinnar landvörslu og er í annarri tillögu sótt um 19 m.kr. 
framlag í sama skyni til Vatnajökulsþjóðgarðs. Gert er ráð fyrir að umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið muni fjármagna þær 7 m.kr. sem upp á vantar til að tryggja fulla 
fjármögnun verkefnisins.  
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212 Vatnajökulsþjóðgarður. 
 1.01 Vatnajökulsþjóðgarður. Sótt er um 19 m.kr. framlag til Vatnajökulsþjóðgarðs til 

að auka landvörslu. Talin er þörf á að efla landvörslu á svæðum undir álagi og til að 
auka öryggi samhliða fjölgun ferðamanna, en landverðir gegna lykilhlutverki við 
aðstoð, upplýsingagjöf og eftirlit vegna þekkingar á staðháttum. Með hliðsjón af 
endurmati á stöðu mála fyrr á árinu er talið að verja þurfi 45 m.kr. til aukinnar 
landvörslu og er í annarri tillögu sótt um 19 m.kr. framlag í sama skyni til Umhverfis-
stofnunar. Gert er ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneytið muni fjármagna þær 7 
m.kr. sem upp á vantar til að tryggja fulla fjármögnun verkefnisins.  

 
231 Landgræðsla ríkisins. 
 1.01 Landgræðsla ríkisins. Lagt er til að 40 m.kr. fjárheimild verði millifærð til Land-

græðslu ríkisins af liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld til að mæta útgjöldum vegna 
óveðurs og sjávarflóða í lok síðasta árs og afleiðinga síðasta Skaftárhlaups.  

 






