
 

149. löggjafarþing 2018–2019.  
Þingskjal 555 — 414. mál. 
Stjórnarfrumvarp. 

Frumvarp til laga 

um staðfestingu ríkisreiknings 2017. 
 

Frá fjármála- og efnahagsráðherra.  
 
 

1. gr. 
Staðfesting stofnefnahagsreiknings. 

Með lögum þessum er stofnefnahagsreikningur A-hluta ríkissjóðs 1. janúar 2017 stað-
festur. 

Í staðfestingunni felst meðal annars heimild til innfærslu áfallinna orlofsskuldbindinga í 
ársbyrjun 2017, heimild til að bæta stofnunum upp áhrif orlofsskuldbindinganna á eigið fé, 
heimild til eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna samkvæmt mati í ársbyrjun 2017 og heim-
ild til að færa upp eignarhluti félaga samkvæmt hlutdeildaraðferð. 
 

2. gr. 
Staðfesting ríkisreiknings. 

Með lögum þessum staðfestist ríkisreikningur fyrir árið 2017, sbr. 58. gr. laga um opinber 
fjármál.  

Í staðfestingunni felst m.a. 13,4 ma.kr. tekjufærsla á móti afskriftum ársins 2017, 2,3 ma.kr. 
flutningur milli rekstrarframlags og fjárfestingarframlags vegna eignfærslu fjárfestinga og 10 
ma.kr. færsla óráðstafaðra heimilda til fjárfestinga á efnahagsreikning. 

 
3. gr. 

Breytingar vegna rekstrarafgangs og umframgjalda. 
Staðfest er niðurfelling á samtals 47,7 ma.kr. gjöldum umfram fjárheimildir sem skiptist í 

niðurfellingu á 20,4 ma.kr. afgangsheimildum og 68,1 ma.kr. umframgjöldum í árslok 2017, 
sbr. 3. og 4. mgr. 30. gr. laga um opinber fjármál. 

 
4. gr. 

Heimild til flutnings fjárheimilda milli ára. 
Ráðherra er heimilað að flytja samtals 17,7 ma.kr. fjárheimildir, sem skiptast í 7,3 ma.kr. 

gjöld umfram heimildir og 25,0 ma.kr. óráðstafaðar fjárheimildir í árslok 2017, yfir á árið 
2018, sbr. 1. og 2. mgr. 30 gr. laga um opinber fjármál. 
 

5. gr. 
Gildistaka. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
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G r e i n a r g e r ð .  
1. Inngangur. 

Með frumvarpi þessu er ríkisreikningur 2017 lagður fyrir Alþingi til staðfestingar í sam-
ræmi við ákvæði laga um opinber fjármál, nr. 123/2015. 

Reikningurinn er settur fram í samræmi við lög um opinber fjármál, sem tóku gildi í árs-
byrjun 2016. Í bráðabirgðaákvæði I í lögunum var áhrifum þeirra á uppgjör ríkisreiknings 
frestað til ársins 2017. Ríkisreikningur 2017 er því fyrsti reikningurinn sem gerður er upp 
samkvæmt nýjum lögum og í samræmi við alþjóðleglega reikningsskilastaðla fyrir opinbera 
aðila (IPSAS) með þeim frávikum sem þriggja ára innleiðingaráætlun gerir ráð fyrir. Í reikn-
ingnum kemur fram stofnefnahagsreikningur í ársbyrjun 2017, þar sem gerðar eru umtalsverð-
ar breytingar á framsetningu og innihaldi frá ríkisreikningi 2016. Einnig eru lagðar fyrir Al-
þingi niðurstöður um stöðu stofnana og viðfangsefna í A-hluta ríkissjóðs gagnvart fjárheim-
ildum í árslok 2017. 

Ákvæði frumvarpsins eru fjögur, auk gildistökuákvæðis. Í 1. gr. eru ákvæði um útfærslu 
og staðfestingu stofnefnahagsreiknings í ársbyrjun 2017, sem er hluti af ríkisreikningi 2017. 
Þar á meðal er veitt heimild til færslu orlofsskuldbindinga en í fylgiskjali með frumvarpinu er 
yfirlit yfir skiptingu þessarar heimildar á ríkisaðila. Þá er veitt heimild til að bæta stofnunum 
upp áhrif orlofsskuldbindinganna á eigið fé, heimild til eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna 
samkvæmt mati í ársbyrjun 2017 og heimild til að færa upp eignarhluti félaga samkvæmt hlut-
deildaraðferð. Í 2. gr. er ríkisreikningur fyrir árið 2017 staðfestur og tilgreindar sérstakar heim-
ildir vegna afskrifta á árinu. Afskriftir hafa ekki verið hluti af ríkisreikningi en ákvæðið felur 
í sér heimild fyrir því fyrirkomulagi sem unnið hefur verið eftir við eignfærslur og afskriftir. 
Jafnframt er staðfestur flutningur fjárheimilda milli rekstrarframlags og fjárfestingarframlags. 
Þar sem þessi flutningur felur í sér breytingu á hagrænni skiptingu fjárlaga er talið eðlilegt að 
afla slíkrar heimildar. Í 3. gr. er staðfest niðurfelling á stöðu fjárheimilda í árslok. Í 4. gr. er 
ráðherra veitt heimild til flutnings fjárheimilda milli áranna 2017 og 2018. Í fylgiskjali II með 
frumvarpinu er yfirlit yfir breytingar á árslokastöðu málaflokka skv. 3. gr. og flutning fjár-
heimilda til ársins 2018 skv. 4. gr. 

 
2. Helstu breytingar á reikningsskilum. 

Töluverðar breytingar eru á ríkisreikningnum á milli ára. Annars vegar er reikningshalds-
legri meðferð á ákveðnum þáttum breytt og hins vegar eru gerðar ýmsar breytingar á fram-
setningu talnaefnis. 

Fjárfestingar varanlegra rekstrarfjármuna hafa til þessa verið gjaldfærðar að fullu við kaup. 
Því hafa eignir, svo sem fasteignir, vegakerfið, flugvélar, skip og stærri tæki, ekki verið sýndar 
í efnahagsreikningi. Slíkar fjárfestingar eru nú færðar í efnahagsreikning við kaup og síðan 
afskrifaðar yfir áætlaðan líftíma eigna. Þá er jafnframt gerð sú breyting í stofnefnahagsreikn-
ingi að eignir sem áður höfðu verið gjaldfærðar eru nú metnar og færðar til eignar á matsvirði. 
Eignir sem nú eru eignfærðar í fyrsta sinn eru í stofnefnahagsreikningi metnar á samtals um 
816 ma.kr. 

Eignarhlutir í félögum voru samkvæmt fyrri reikningsskilum færðir á kostnaðarverði eða 
samkvæmt hlutdeild ríkissjóðs í eigin fé ef það var lægra. Þannig hafði hækkun á eigin fé 
þessara félaga ekki verið færð til eignar í efnahagsreikningi. Samkvæmt nýjum reikningsskil-
um eru eignarhlutir í félögum nú færðir til eignar með hlutdeildaraðferð á efnahagsreikning í 
samræmi við hlutdeild ríkissjóðs í eigin fé. Af þessu leiðir að virði félaga hækkar um 372 
ma.kr. og nemur um 865 ma.kr. 
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Ýmsar skuldbindingar vegna starfsmanna eru nú færðar í efnahagsreikning og munar þar 
mestu um færslu á 17 ma.kr. orlofsskuldbindingu vegna orlofsréttar ríkisstarfsmanna, sem 
færð er sem skuld í efnahagsreikningi. 

Áhrif gengisbreytinga og verðbreytinga á eignum og skuldum voru í fyrri reikningsskilum 
að mestu færð beint á eigið fé en ekki um rekstrarreikning. Á þessu verður sú breyting að 
þessir þættir hafa bein áhrif á rekstrarafkomu ríkissjóðs. 

Frekari umfjöllun um reikningsskilaaðferðir er að finna í skýringu 32 í ríkisreikningi 2017 
og í skýringu 2 um áhrif innleiðingar nýrra reikningsskila. 

 
3. Niðurstöðutölur ríkisreiknings 2017. 
Afkoma. 

Rekstrarafkoma ársins 2017 var jákvæð um 39 ma.kr. Tekjur námu samtals 783 ma.kr., þar 
af voru tekjur af virðisaukaskatti um 229 ma.kr. og skattar á tekjur og hagnað einstaklinga um 
169 ma.kr. Gjöld ríkissjóðs fyrir fjármagnsliði námu um 711 ma.kr., þar af voru rekstrartil-
færslur 292 ma.kr., laun og launatengd gjöld 193 ma.kr. og gjaldfærðar lífeyrisskuldbindingar 
43 ma.kr. Annar rekstrarkostnaður nam 151 ma.kr., aðrir gjaldaliðir, svo sem fjármagnstil-
færslur, námu 14 ma.kr. og afskriftir og niðurfærslur 18 ma.kr. 

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur námu 74 ma.kr., vaxtagjöld um 93 ma.kr. og 
vaxtatekjur 19 ma.kr. 

Hlutdeild í afkomu félaga og samrekstrar var jákvæð um 41 ma.kr. Jákvæð rekstrarafkoma 
Landsvirkjunar nam um 10 ma.kr., Landsbanka Íslands um 20 ma.kr. og Íslandsbanka um 14 
ma.kr. Hins vegar var hlutdeild í neikvæðri rekstrarafkomu Seðlabanka Íslands um 23 ma.kr. 

 
Efnahagur. 

Samkvæmt efnahagsreikningi voru eignir samtals 2.157 ma.kr., skuldir og skuldbindingar 
samtals um 1.661 ma.kr. og eigið fé 496 ma.kr. Undir fastafjármuni falla meðal annars varan-
legir rekstrarfjármunir sem námu 830 ma.kr. í árslok. Eignarhlutir í félögum samkvæmt hlut-
deild í eigin fé námu samtals um 850 ma.kr. og erlent stofnfé um 10 ma.kr. Þá voru lang-
tímakröfur 55 ma.kr. í árslok. Veltufjármunir voru 412 ma.kr. í árslok og munar þar mest um 
óinnheimtar tekjur að fjárhæð 156 ma.kr., sjóð og handbært fé að fjárhæð 187 ma.kr. og næsta 
árs afborganir langtímakrafna sem stóðu í 41 ma.kr. Aðrar skammtímakröfur námu 25 ma.kr. 
og birgðir 2,6 ma.kr. Langtímalán námu 821 ma.kr. og lækkuðu um 243 ma.kr. á árinu. Líf-
eyrisskuldbindingar voru metnar á 619 ma.kr. í árslok og langtímaskuldir og skuldbindingar 
því samtals 1.440 ma.kr. Skammtímaskuldir námu samtals 221 ma.kr., þar af tekin stutt lán 
36 ma.kr., næsta árs afborganir langtímalána 80 ma.kr., viðskiptaskuldir 18 ma.kr. og ýmsar 
skammtímaskuldir 87 ma.kr. Eigið fé var eins og áður segir jákvætt um 496 ma.kr. sem er 
mikil breyting frá fyrri árum en í lok árs 2016 var eigið fé neikvætt um 694 ma.kr. Breytingar 
á reikningsskilum skýra þennan mun að mestu leyti. Eigið fé jókst um 22 ma.kr. árið 2017. 

 
Sjóðstreymi. 

Rekstrarhreyfingar voru jákvæðar um 84 ma.kr. og fjárfestingahreyfingar um 75 ma.kr. 
Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 264 ma.kr. sem skýrist af niðurgreiðslu skulda. 
Handbært fé lækkaði um 105 ma.kr., var 292 ma.kr. í ársbyrjun en 187 ma.kr. í árslok. 
 
Tekjur. 

Þær breytingar á reikningsskilum og framsetningu sem einkenna ríkisreikning 2017 taka 
til nokkurra veigamikilla þátta í tekjuuppgjörinu. Tekjuáætlun fjárlaga 2017 var gerð og birt á 
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grundvelli GFS-staðals og af þeim sökum er niðurstaða ríkisreiknings 2017 ekki samanburðar-
hæf við áætlunina, eins og hún var fram sett í fjárlögum ársins 2017. Muninn má meðal annars 
rekja til ólíkrar meðferðar á afskriftum skattkrafna, innbyrðis viðskipta, gengismunar og af-
komu hlutdeildarfélaga. Með því að leiðrétta fyrir afskrift skattkrafna má þó gera áætlunina 
samanburðarhæfa við niðurstöðu uppgjörsins í tilviki skatttekna og tryggingagjalda, sem eru 
langstærsti hluti tekna ársins. 

Heildartekjur ríkissjóðs að frátöldum hlutdeild í afkomu félaga annars vegar og fjármagns-
tekjum hins vegar námu alls 783 ma.kr. Hlutdeild ríkissjóðs í afkomu félaga var 41 ma.kr. og 
fjármagnstekjur 19 ma.kr. 

Skatttekjur og tryggingagjöld voru meginhluti tekna ríkissjóðs. Skatttekjur námu 632 
ma.kr., þar af voru tekjur af virðisaukaskatti 247 ma.kr., skattar á tekjur og hagnað einstaklinga 
169 ma.kr. og skattar á tekjur og hagnað lögaðila 81 ma.kr. Tekjur af tryggingagjaldi námu 
um 90 ma.kr. Þessar tekjur eru jafnframt sá hluti teknanna sem hafa mest samhengi við stöðu 
efnahagsmála. Afskriftir skattkrafna eru ekki færðar til frádráttar tekjum í uppgjörinu, ólíkt 
því sem gert var í áætlun fjárlaga. Með því að leiðrétta áætlun fyrir afskriftum fást samanburð-
arhæfar tölur. Frávik skatttekna og tryggingagjalds frá áætlun var samkvæmt því jákvætt í 
heild um 11 ma.kr. eða 1,6%. Það samræmist því að efnahagslíf var kröftugra og vöxtur inn-
lendrar eftirspurnar heldur meiri en í forsendum fjárlaga. 

 
Gjöld málefnasviða. 

Gjöld umfram rekstrartekjur voru alls 764 ma.kr. sem var 30 ma.kr. umfram fjárheimildir. 
Heildarfjárheimild ársins án fjárfestingarframlags nam 734 ma.kr. sem skiptist í fjárheimild 
samkvæmt fjárlögum, 687 ma.kr., fjárheimild samkvæmt fjáraukalögum, 21 ma.kr., og fluttar 
fjárheimildir frá fyrra ári, 15 ma.kr. 

Afskriftir ársins námu 13,4 ma.kr. Þar sem ekki var gert ráð fyrir afskriftum fastafjármuna 
sem fram koma í stofnefnahagsreikningi hefur í ríkisreikningi 2017 verið færð sérstök fjár-
heimild til að vega upp á móti þessum afskriftum. 

Við framkvæmd eignfærslu kom í ljós að eðlilegt væri að hún yrði nokkuð víðtækari en 
fjárlögin gerðu ráð fyrir. Því var flutt 2,3 ma.kr. rekstrarheimild yfir á fjárfestingu. Sundur-
liðun fjárveitinga ríkisaðila kemur fram í séryfirliti 4 í ríkisreikningi 2017. 

Í töflu 1 er yfirlit yfir málefnasvið með meira en 1 ma.kr. fráviki frá fjárheimildum. Jákvæð 
frávik sýna gjöld umfram fjárheimildir en neikvæð frávik sýna afgang þar sem gjöld voru 
undir áætlun. 
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Tafla 1. Málefnasvið með meira en 1 ma.kr. frávik frá fjárheimildum. 

Málefnasvið – upphæðir í ma.kr. 
Gjöld umfram 
rekstrartekjur 

Fjárheimild/ 
áætlun Frávik 

33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar  136,2 92,8 43,4 
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir   9,5 5,7 3,8 
29 Fjölskyldumál  29,2 30,3 -1,1 
20 Framhaldsskólastig  27,4 28,7 -1,3 
04 Utanríkismál   12,7 14,1 -1,4 
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 12,1 13,9 -1,8 
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál 11,8 13,7 -1,9 
21 Háskólastig   31,7 34,1 -2,4 
17 Umhverfismál  12,2 14,6 -2,4 
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta   40,5 43,5 -3,0 

 
Eftirfarandi eru skýringar á frávikum eftir málefnasviðum samkvæmt töflu 1. Í ársskýrslum 

ráðherra sem bera ábyrgð á framangreindum málefnasviðum er fjallað um rekstrarniðurstöðu 
málaflokka og er hér í sumum tilfellum vitnað beint í skýringar um frávik í ársskýrslunum. 

 
Málefnasvið 33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar, 43,4 ma.kr. umfram áætlaðar 
fjárheimildir. 

„Þar vegur þyngst málaflokkur 33.3 Lífeyrisskuldbindingar en frávik í málaflokknum 
námu 39,9 ma.kr. umfram fjárheimildir. Þau frávik skýrast að mestu af breyttri framsetn-
ingu reikningshalds. […] Megnið af gjaldfærslu ársins er vegna breytinga á lífeyrisskuld-
bindingum en í áætlun fjárlaga eru einungis áætlaðar lífeyrishækkanir þeirra sem byrjaðir 
eru að taka lífeyri.“ Úr ársskýrslu fjármála- og efnahagsráðherra 2017, bls. 5. 

„Frávik í málaflokki 33.1 Fjármagnskostnaður nam 3 ma.kr. umfram áætlanir sem 
skýrast fyrst og fremst af einskiptiskostnaði við uppkaup á skuldabréfum ríkissjóðs útgefn-
um í evrum árið 2014. Skuldabréfin voru á gjalddaga árið 2020. Í desember 2017 gerði 
ríkissjóður eigendum tilboð í bréfin og tóku fjárfestar, sem samtals áttu um 53% útistand-
andi bréfa, tilboði ríkissjóðs. Eftirstöðvar útgáfunnar eftir kaupin námu um 350 milljónum 
evra. Í kjölfar uppkaupanna gaf ríkissjóður út nýtt skuldabréf í evrum að fjárhæð 500 millj-
ónir. Þrátt fyrir einskiptiskostnað af uppkaupunum er vaxtasparnaður ríkissjóðs til fram-
tíðar umtalsverður af aðgerðinni. Nafnvextir á skuldabréfunum sem keypt voru til baka 
voru 2,5% en nýja bréfið ber 0,5% nafnvexti og eru það hagstæðustu kjör sem ríkissjóður 
hefur fengið á lánsfjármögnun nokkru sinni. Vaxtakostnaður vegna erlendra lána ríkis-
sjóðs verður þ.a.l. lægri á komandi árum.“ Úr ársskýrslu fjármála- og efnahagsráðherra 
2017, bls. 5. 

 
Málefnasvið 34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir, 3,8 ma.kr. umfram 
áætlaðar fjárheimildir. 

Frávikið skýrist af ónýttri fjárheimild í almennum varasjóði sem nam 5,6 ma.kr. og 9,5 
ma.kr. afskriftagjöldum skattkrafna, sem ekki hafði verið veitt fjárheimild fyrir. Framlag í 
almennan varasjóð nam 9,0 ma.kr. Úr almennum varasjóði var ráðstafað til eftirfarandi 
verkefna: launabætur og verðlagsforsendur 1,6 ma.kr., alþingiskosningar og ríkisstjórnar-
skipti 0,6 ma.kr., dómkröfur 0,4 ma.kr., fjárframlög vegna óveðurs og flóða 0,3 ma.kr. og 
annað 0,5 ma.kr. Staða varasjóðs í lok árs nam 5,6 ma.kr. og verður hún felld niður. 
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Málefnasvið 29 Fjölskyldumál, 1,1 ma.kr. innan áætlaðra fjárheimilda. 
Meginfrávik málefnasviðsins voru vegna barnabóta. „Heildargreiðslur ríkissjóðs vegna 

barnabóta árið 2017 voru 9,5 ma.kr., eða 1,2 ma.kr lægri en ráðgert hafði verið við áætlun 
fjárlaga fyrir árið 2017. Ástæða þess er fyrst og fremst mikil hækkun tekna milli ára, sér-
staklega hjá barnafjölskyldum með lægri tekjur. Tekjur hækkuðu þannig hjá mörgum fjöl-
skyldum talsvert umfram tekjuskerðingarmörk barnabóta sem þó voru hækkuð um 12,5% 
frá árinu 2016, auk þess sem bótafjárhæðir voru hækkaðar um 3%.“ Úr ársskýrslu fjár-
mála- og efnahagsráðherra 2017, bls. 5. 

 
Málefnasvið 20 Framhaldsskólastig, 1,3 ma.kr. innan áætlaðra fjárheimilda. 

Frávik málefnasviðsins dreifist á u.þ.b. tuttugu opinbera framhaldsskóla. Annars vegar 
voru frávik sem rekja má til reksturs framhaldsskólanna og hins vegar til sameiginlegra 
verkefna innan málaflokksins. 

 
Málefnasvið 4 Utanríkismál, 1,4 ma.kr. innan áætlaðra fjárheimilda. 

„Heildarfrávik málefnasviðsins eru nánast að öllu leyti vegna ónýttra fjárheimilda á 
sviði þróunarsamvinnu. Ástæða þessa er að mestu leyti að upp komu spillingarmál sem 
gerðu það að verkum að nauðsynlegt reyndist að stöðva, tímabundið, greiðslur til verk-
efna.“ Úr ársskýrslu utanríkisráðherra 2017, bls. 4. 

 
Málefnasvið 5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla, 1,8 ma.kr. innan áætlaðra fjárheimilda. 

Frávik á málefnasviðinu eru vegna ónýttra fjárheimilda sem munu flytjast á árið 2018. 
Stærsti hluti frávikanna er vegna frestunar í þróunar- og innleiðingarverkefnum í upplýs-
ingatækniverkefnum til ársins 2018. Í séryfirliti 1 í ríkisreikningi er sundurliðun mála-
flokka sýnd. Í málaflokk 05.20 Eignaumsýsla ríkisins voru af tæknilegum ástæðum færðar 
afskriftir af byggingum í eigu ríkisins sem ekki tilheyra málefnasviðinu samkvæmt fylgi-
riti fjárlaga og tekur því frávikagreining málefnasviðsins ekki mið af áhrifum afskriftanna 
sem námu 4 ma.kr. 

 
Málefnasvið 7 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál, 1,9 ma.kr. innan fjárheimilda. 

Frávik málefnasviðsins skýrast af samningum við styrkhafa úr haustúthlutun Tækni-
þróunarsjóðs sem lágu ekki fyrir fyrr en eftir áramót. Allajafna getur tekið um þrjá mánuði 
að ganga frá slíkum samningum og var því skuldbinding styrkjanna ekki bókuð í bókhald-
inu fyrr en á árinu 2018. Aðrar skýringar á frávikinu eru lægri rekstrarkostnaður hjá Einka-
leyfastofu þar sem ýmis verkefni fóru seinna af stað á árinu en gert hafði verið ráð fyrir. 
Einnig má rekja frávik málefnasviðsins til samkeppnissjóða í rannsóknum og má þar nefna 
markáætlun á sviði vísinda og tækni sem hefur fengið fjárveitingu á hverju ári en aðeins 
er úthlutað úr sjóðnum á þriggja ára fresti. Úr ársskýrslu mennta- og menningarmálaráð-
herra 2017, bls. 4 og 5. 

 
Málefnasvið 21 Háskólastig, 2,4 ma.kr. innan fjárheimilda. 

Frávik málefnasviðsins má fyrst og fremst rekja til Háskóla Íslands. Samkvæmt árs-
skýrslu mennta- og menningarmálaráðherra er breytt framsetning fjárfestingarframlags 
ástæða ofangreinds fráviks og má því gera ráð fyrir að ónýttar fjárheimildir muni flytjast 
á efnahagsreikning á árinu 2018. 

 
Málefnasvið 17 Umhverfismál, 2,4 ma.kr. innan fjárheimilda. 

Helstu skýringar á frávikum eru vegna Úrvinnslusjóðs, um 1,3 ma.kr., og Ofanflóða-
sjóðs, um 0,7 ma.kr., ásamt stjórnsýslu umhverfismála, um 0,8 ma.kr., vegna frestaðra 
verkefna. 
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Málefnasvið 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta, 3,0 ma.kr. innan fjárheimilda. 

Meginástæða frávika eru tafir á byggingu hjúkrunarheimila sem hefur áhrif rekstur 
hjúkrunarheimilanna. Daggjöld öldrunarstofnana eru 2,2 ma.kr. undir áætlaðri fjárveitingu 
sem má rekja til seinkunar á nýtingu nýrra hjúkrunarrýma. Úr ársskýrslu heilbrigðisráð-
herra 2017, bls. 5. 
 

Fjárfesting. 
Fjárfesting ársins nam 33,0 ma.kr. og er 10,0 ma.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Fjár-

festingarframlög ársins voru um 43,0 ma.kr., fjárfestingarframlag á fjárlögum nam 30,6 
ma.kr., á fjáraukalögum 3,6 og fluttar fjárheimildir frá fyrra ári voru 4,8 ma.kr. Einnig var 
flutt 2,3 ma.kr. rekstrarfjárheimild á fjárfestingarheimild, sbr. 2. gr. frumvarpsins. Þá var 1,7 
ma.kr. fjárfestingaheimild tilkomin vegna innri fjármögnunar. 

Í töflu 2 er yfirlit yfir þá málaflokka sem skýra helstu frávik frá áætlaðri fjárfestingu ársins 
og voru þeir allir innan fjárfestingaheimilda. 
 
Tafla 2. Málaflokkar sem skýra helstu frávik frá áætlaðri fjárfestingu ársins. 

Málaflokkur – upphæðir í ma.kr. Ráðstöfun 
Til 

ráðstöfunar Frávik 
11.10 Samgöngur 22,0 24,7 -2,7 
20.10 Framhaldsskólar 0,4 1,4 -1,0 
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 4,5 5,6 -1,1 
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými 0,0 1,7 -1,7 
34.20 Sértækar fjárráðstafanir 0,0 1,1 -1,1 

 
Þróun skulda. 

Í fjárlögum ársins 2017 var áætlað að heildarskuldir ríkissjóðs myndu lækka um 140 
ma.kr., úr 1.128 ma.kr. í ársbyrjun í 988 ma.kr. í árslok. Í raun var lækkun skulda meiri og 
höfðu ýmsir þættir áhrif til hækkunar og lækkunar miðað við forsendur fjárlaga. Eins og gert 
var ráð fyrir í fjárlögum keypti ríkissjóður talsvert til baka af eigin bréfum í flokknum RIKH 
18 sem gefinn var út til endurfjármögnunar bankanna á árinu en í desember var hagstæð 
sjóðsstaða ríkissjóðs nýtt til þess að lækka útistandandi fjárhæð flokksins enn frekar. Í apríl 
2017 keypti ríkissjóður til baka eigin skuldabréf útgefin í bandaríkjadölum fyrir sem sam-
svarar um 100 ma.kr. Þá keypti ríkissjóður eigin bréf í evrum í desember en á móti var gefið 
út nýtt skuldabréf og hafði aðgerðin áhrif sem nam um 12 ma.kr. nettóhækkun á skuldum 
ríkissjóðs. Aðrar breytingar lúta að endurmati vegna gengisbreytinga, vaxta og verðbólgu. 
Heildarskuldir ríkissjóðs voru því 917 ma.kr. í árslok 2017. 

 
4. Heimild til breytinga á árslokastöðu og flutnings fjárheimilda milli ára. 

Í 3. gr. eru lagðar til breytingar á fjárheimildastöðu innan tiltekinna málaflokka í árslok, 
eftir því hvort hlutaðeigandi málaflokkur hafi verið með útgjöld umfram fjárheimild ársins 
eða afgang. Lagt er til að felld verði niður árslokastaða ýmissa liða, einkum lífeyrisskuldbind-
inga og ýmissa liða almanna- og sjúkratrygginga, auk almenns varasjóðs og annarra liða sem 
byggjast á hagrænum eða kerfislegum þáttum. Þannig er gert ráð fyrir að staða breytist á liðum 
þar sem útgjöldin eru lögbundin og fela einnig í mörgum tilvikum í sér tiltekin bótaréttindi 
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einstaklinga, þannig að útgjöldum verður ekki stýrt innan ársins nema með breytingu á við-
komandi lögum. Sama gildir um liði þar sem útgjöldin lúta fremur hagrænum eða kerfislægum 
þáttum en fjármálastjórn tiltekins aðila. 

Með lögum um opinber fjármál breytist verklag við ákvörðun ráðstöfunar stöðu ríkisaðila 
og verkefna í árslok. Samkvæmt fjárreiðulögum var niðurstaða ríkisreiknings staðfest með 
lokafjárlögum og þar með hvaða fjárheimildir færðust milli ára og hverjar féllu niður. Í megin-
atriðum er nú fylgt sambærilegu verklagi við ákvörðun árslokastöðu og gert var við undirbún-
ing frumvarps til lokafjárlaga áður. Gert er ráð fyrir að verklag við meðhöndlun liða skv. 3. gr. 
breytist með gildistöku reglugerðar um ráðstöfun árslokastöðu, sem unnið er að í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu. Þannig verði breytingar á fjárheimildum liða sem jafna eigi gjöld og 
tekjur á gerðar í uppgjöri þeirra og sýndar sem skýring í reikningnum. Breytingarnar verði þá 
ekki til sérstakrar staðfestingar með frumvarpi til staðfestingar ríkisreiknings heldur hluti af 
almennri staðfestingu ríkisreiknings. 

Við ráðstöfun árslokastöðu ársins 2017 eru ekki lagðar til takmarkanir á heimildum til 
flutnings óráðstafaðra fjárheimilda milli ára, eins og hefur verið á undanförnum árum. Því er 
ekki gert ráð fyrir að heimildir einstakra ríkisaðila til flutnings afgangsstöðu yfir áramót tak-
markist við ákveðið hlutfall fjárheimilda. Lagaákvæði sem varða flutning á umframútgjöldum 
eru skýr. Þau skulu færast milli ára og jafnast á móti fjárveitingum þess árs. Af því leiðir að 
skylt er að vinna á eldri halla á næsta fjárlagaári eftir að hann myndast. 

Í fylgiskjali II er yfirlit yfir breytingar á árslokastöðu málaflokka skv. 3. gr. og flutning 
fjárheimilda til ársins 2018 skv. 4. gr. 

 
Um einstakar greinar frumvarpsins. 

Um 1. gr. 
Gildistaka laga um opinber fjármál og innleiðing IPSAS hefur veruleg áhrif á reiknings-

skilin. Umtalsverðar breytingar eru bæði á framsetningu og innihaldi efnahagsreiknings ríkis-
sjóðs eins og gerð var grein fyrir í kaflanum um helstu breytingar. Á bls. 31 í ríkisreikningi er 
farið yfir breytingu einstakra liða frá efnahagsreikningi 31. desember 2016 til stofnefnahags-
reiknings 1. janúar 2017. Mestu breytingarnar eru vegna þriggja þátta: 
1. Varanlegir rekstrarfjármunir voru eignfærðir í efnahagsreikningi og afskrifaðir yfir end-

ingartíma sinn. Áður voru gjaldfærðar eignir endurmetnar og færðar upp sem eign og 
afskrifaðar yfir það sem eftir var af líftíma þeirra. Eignaflokkarnir verða færðir inn eftir 
því sem eignamati vindur fram á innleiðingartíma. Reikningsskilastaðlarnir gera ráð fyrir 
að eignir séu færðar inn á kostnaðarverði. Þar sem kostnaðarverð liggur ekki fyrir varð-
andi flestar eldri eignir þarf að beita öðrum aðferðum við eignamat þeirra. Meginregla við 
verðmat fasteigna í stofnefnahagsreikningi er tekjuvirðisaðferð. Samtals nema varanlegir 
rekstrarfjármunir 816,4 ma.kr. og gerð er grein fyrir þeim í skýringu 16 á bls. 42 í ríkis-
reikningi. Gerð er grein fyrir mati og afskriftum á bls. 63 í ríkisreikningi. 

2. Eignarhlutir í félögum voru metnir samkvæmt hlutdeildaraðferð en samkvæmt eldri reikn-
ingsskilum hefur eignin verið metin út frá kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu 
þegar vísbendingar hafa legið fyrir um að raunvirðið hafi verið lægra. Þetta þýðir að eign-
arhlutir færast í efnahag sem hlutdeild í eigin fé félaga og breytast því í hverju uppgjöri 
eftir því sem eigið fé félaga breytist með viðeigandi tekju- eða gjaldfærslu í rekstrarreikn-
ingi. Eignarhlutir í félögum nema 864,8 ma.kr., sjá sundurliðun í skýringu 18 á bls. 44 í 
ríkisreikningi. 
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3. Áfallin orlofsskuldbinding, sem færð er í stofnefnahagsreikning ríkissjóðs og nemur 17 
ma.kr., er færð til skuldar og lækkunar á eigið fé hjá ríkissjóði í heild. Áfallin orlofsskuld-
binding er nú bókfærð í efnahag hjá ríkisaðilum í A-hluta í fyrsta sinn og á móti til lækk-
unar á eigið fé. Til að tryggja að innfærsla orlofsskuldbindingar hafi ekki áhrif á eigið fé 
stofnana var á móti þessu færð upp krafa ríkisaðila á ríkissjóð og aftur til hækkunar á eigið 
fé. Skuldbindingin var skuldfærð hjá einstökum ríkisaðilum í A-hluta og mótbókaðist 
samsvarandi krafa á ríkissjóð. Með þessari framkvæmd var tryggt að innfærsla orlofs-
skuldbindingar hefði ekki áhrif á eiginfjárstöðu ríkisaðila. Með þessu frumvarpi og stað-
festingu stofnefnahagsreiknings er ríkissjóði heimilað að mæta þessum kröfum þannig að 
ríkisaðilar hafi heimild til að greiða út skuldbindinguna þegar til þess kemur. Þessi heimild 
veitir ríkisaðilum heimild til að nota fjárveitinguna einungis þegar um orlofstöku er að 
ræða. Orlofsskuldbindingin í stofnefnahagsreikningi í byrjun árs 2017 er sundurliðuð á 
ríkisaðila í fylgiskjali I. 

 
Um 2. gr. 

Með staðfestingu ríkisreiknings er jafnframt staðfest fjárheimild fyrir afskriftum og breyt-
ing hagrænnar skiptingar fjárlaga. 

Í fjárlögum er ekki veitt rekstrarfjárheimild fyrir afskriftum ríkisaðila. Afskriftir eru reikn-
uð stærð og gjaldfærast hjá stofnunum og ríkissjóði í samræmi við umfang varanlegra rekstrar-
fjármuna. Ríkisaðilar fá fjárfestingarframlag á fjárlögum og þar með heimild til eignakaupa 
sem eignfærast í efnahagsreikningi. Fjárfestingarframlag er fært í bókhaldi sem fyrirfram-
greiddar tekjur á móti keyptri eign í efnahagsreikningi og afskrifast á notkunartíma eignarinn-
ar. Afskriftir í ríkisreikningi 2017 voru 17,5 ma.kr. en í fjárlögum ársins 2017 var ekki veitt 
heimild til afskrifta. Tekjufærsla frestaðra tekna á móti afskriftum nam samtals 13,4 ma.kr. og 
sést sundurliðuð niður á ríkisaðila í séryfirliti 4. Mismunur afskriftagjalda og tekjufærðra frest-
aðra tekna er skýrður í umfjöllun um 3. gr. Gerð er grein fyrir afskriftum í skýringum 14, 15 
og 16 í ríkisreikningi. 

Samkvæmt lögum um opinber fjármál er ekki heimilt að millifæra fjárheimildir milli hag-
rænnar skiptingar, þ.e. rekstrarframlaga, tilfærslna og fjárfestingarframlaga. Vegna innleið-
ingar á nýjum reikningsskilum og við breytingu á meðhöndlun fjárfestinga var gerð breyting 
á hagrænni skiptingu milli rekstrar og fjárfestingar. Í fjárlögum 2017 voru framlög til smærri 
rekstrarfjárfestinga ekki skilgreind sem fjárfestingarframlög heldur voru innifalin í rekstrar-
framlögum á árinu 2017. Við framkvæmd eignfærslu kom í ljós að eðlilegt væri að hún yrði 
nokkuð víðtækari en fjárlögin gerðu ráð fyrir. Heildarfjárheimild sem fluttist milli hagrænnar 
skiptingar var 2,4 ma.kr., sjá sundurliðun í séryfirliti 4 í ríkisreikningi undir dálkinum „Fjár-
heimild flokkuð sem fjárfestingaheimild“. 

 
Um 3. gr. 

Leitað er staðfestingar á eftirfarandi breytingum á árslokastöðu í ríkisreikningi 2017: 
 

Árslokastaða -29.974.655.927 
Breyting vegna umframútgjalda 68.082.133.992 
Breyting vegna afgangsheimilda 20.422.950.189 
Ný staða 17.679.527.876 

 
Í töflu 3 er yfirlit yfir málaflokka með umframútgjöld eða afgangsfjárheimildir sem falla 

niður. 



 10  
 

 
Tafla 3. Málaflokkar með umframútgjöld eða afgangsfjárheimildir sem falla niður. 

Málaflokkur – upphæðir í m.kr. 

Halli sem 
fellur 
niður  

Afgangur 
sem fellur 

niður 

Alls niður-
felling 

málaflokks  
0110 Alþingi 71,5 0,0 71,5 
0210 Hæstiréttur 8,0 0,0 8,0 
0320 Ríkisstjórn 36,6 0,0 36,6 
0450 Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs 228,7 205,1 23,6 
0510 Skattar og innheimta 0,0 86,1 -86,1 
0520 Eignaumsýsla ríkisins 4.024,3 3,9 4.020,4 
0530 Fjármálaumsýsla ríkisins 86,0 0,0 86,0 
0540 Stjórnsýsla ríkisfjármála 18,3 70,6 -52,3 
0710 Samkeppnissjóðir í rannsóknum 168,4 0,0 168,4 
0720 Nýsköpun og markaðsmál 5,0 95,0 -90,0 
0810 Framlög til sveitarfélaga 117,7 0,0 117,7 
0940 Réttaraðstoð og bætur 409,9 146,6 263,3 
1020 Trúmál 0,0 0,0 0,0 
1030 Sýslumenn 6,1 0,0 6,1 
1040 Stjórnsýsla innanríkismála 110,5 84,1 26,4 
1240 Verðmiðlun og landbúnaðarsjóðir 60,0 45,4 14,6 
1320 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi 0,1 0,0 0,1 
1410 Ferðaþjónusta 130,4 0,0 130,4 
1510 Orku- og eldsneytismál 0,0 13,1 -13,1 
1620 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar 22,5 20,9 1,6 
1750 Stjórnsýsla umhverfismála 0,0 9,9 -9,9 
1810 Safnamál 0,0 36,6 -36,6 
1830 Menningarsjóðir 1,0 24,2 -23,2 
1920 Íþrótta- og æskulýðsmál 0,0 9,7 -9,7 
2010 Framhaldsskólar 0,0 0,3 -0,3 
2040 Jöfnun námskostnaðar 13,2 108,1 -95,0 
2110 Háskólar 0,0 32,6 -32,6 
2320 Almenn sjúkrahúsþjónusta 2,0 0,0 2,0 
2330 Erlend sjúkrahúsþjónusta 78,5 166,9 -88,4 
2420 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun 191,2 65,6 125,6 
2430 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun 955,7 2,1 953,6 
2440 Sjúkraflutningar 38,7 0,0 38,7 
2510 Hjúkrunar- og dvalarrými 143,6 2.218,0 -2.074,4 
2520 Endurhæfingarþjónusta 0,0 5,4 -5,4 
2610 Lyf 0,0 461,1 -461,1 
2630 Hjálpartæki 162,1 0,0 162,1 
2710 Bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar, 

örorkulífeyrir 74,6 560,6 -486,0 
2720 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, örorka 163,2 111,2 52,0 
2740 Aðrar örorkugreiðslur (önnur velferðarmál, 

lífeyristryggingar) 65,2 0,0 65,2 
2750 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða 0,0 51,3 -51,3 
2810 Bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar, lífeyrir 

aldraðra 43,9 9,9 34,0 
2820 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, öldrun 135,3 572,0 -436,6 
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2830 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur 14,5 21,7 -7,1 
2910 Barnabætur 0,0 1.181,2 -1.181,2 
2920 Fæðingarorlof  73,4 23,9 49,4 
2930 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur 0,0 20,9 -20,9 
2940 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 803,3 90,7 712,6 
2950 Bætur til eftirlifenda  0,0 68,4 -68,4 
2960 Bætur vegna veikinda og slysa 68,4 241,3 -172,9 
3010 Vinnumál og atvinnuleysi 815,1 932,0 -116,9 
3110 Húsnæðisstuðningur 1.462,0 2.450,4 -988,4 
3210 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit 0,0 1,1 -1,1 
3230 Stjórnsýsla velferðarmála 32,2 178,5 -146,3 
3310 Fjármagnskostnaður 7.350,7 4.313,4 3.037,3 
3320 Ríkisábyrgðir 457,8 0,0 457,8 
3330 Lífeyrisskuldbindingar 39.941,9 0,0 39.941,9 
3410 Almennur varasjóður 0,0 5.648,9 -5.648,9 
3420 Sértækar fjárráðstafanir 0,0 39,4 -39,4 
3490 Afskriftir skattkrafna 9.490,6 0,0 9.490,6 
Samtals  68.082,1 20.428,0 47.654,2 

 
Af liðum með umframútgjöld sem gert er ráð fyrir að falli niður eru lífeyrisskuldbindingar 

langstærsti einstaki liðurinn eða 39,9 ma.kr. Í ríkisreikningi 2017 er meðferð lífeyrisskuld-
bindinga breytt frá því sem áður hefur verið. Þannig er hækkun lífeyrisréttinda sjóðfélaga 
vegna launahækkana hjá opinberum starfsmönnum færð um rekstrarreikning, í stað þess að 
færast um efnahagsreikning samkvæmt fyrri reikningsskilum. Þar sem rekstrarafkoma ríkis-
reiknings er birt samkvæmt reikningsskilastaðli fyrir opinbera aðila (IPSAS) en heildarafkoma 
í fjármálaáætlun og fjármálum samkvæmt hagskýrslustaðli (GFS) skapast misræmi hér á milli. 
Þetta misræmi hefur þó ekki áhrif á afkomumarkmið ríkissjóðs. Jafnframt er lagt til að fella 
niður 4 ma.kr. útgjöld vegna afskrifta á fasteignum í eigu ríkissjóðs. Þessum gjöldum hefði átt 
að mæta með sérstakri tekjufærslu móti afskrifum líkt og gert var varðandi aðrar eignir, en 
það fórst fyrir. Í ríkisreikningi fyrir árið 2018 verður gerð tekjufærsla á móti þessum afskrifta-
gjöldum. 

Aðrir veigamiklir liðir eru afskriftir skattkrafna með 9,5 ma.kr. umframútgjöld og vaxta-
gjöld sem eru 3 ma.kr. umfram heimildir vegna uppgjörs og uppkaupa á skuldabréfum. Jafn-
framt er gert ráð fyrir að niður falli umframgjöld hjá umboðsmanni skuldara 0,6 ma.kr. sem 
eru tilkomin vegna endurgreiðslu árgjalda sem höfðu verið innheimt án þess að lagaheimild 
væri til staðar. Búið er að innheimta leiðrétt árgjöld en færðust þau beint í ríkissjóð. 

Stærstu liðirnir með óráðstafaðar afgangsheimildir eru almennur varasjóður með 5,6 ma.kr. 
ónýtta fjárveitingu, vaxtabætur 1,7 ma.kr. og barnabætur 1,2 ma.kr. en þar var áætlun fjárlaga 
hærri en greiddar bætur, og 2,1 ma.kr. afgangur af áætluðum útgjöldum vegna hjúkrunar- og 
dvalarrýma, vegna rýma sem gert var ráð fyrir að yrðu tekin í notkun á árinu. Aðrir liðir eru 
ýmsir liðir almannatrygginga þar sem heimildir fjárlaga voru umfram útgjöld ársins. 

Sundurliðun á stöðu í árslok 2017, niðurfellingum umframútgjalda og óráðstafaðra fjár-
heimildir málaflokka er í fylgiskjali II. 

 
Um 4. gr. 

Þegar tekið hefur verið tillit til breytinga á umframútgjöldum og afgangsstöðu á árinu 2017 
skv. 3. gr. er gert ráð fyrr að 17,7 ma.kr. ónýttra fjárheimilda færist yfir á árið 2018. Annars 
vegar er um að ræða 25,0 ma.kr. afgangsheimildir og hins vegar 7,3 ma.kr. umframútgjöld, 
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sem í samræmi við 1. mgr. 30. gr. laga um opinber fjármál ber að jafna á móti fjárveitingum 
næsta árs. 

Fjárveitingar í sjóðum námu 5,6 ma.kr. Þar af eru ónýttar fjárveitingar varasjóða mála-
flokka 1,2 ma.kr., meðhöndlun úrgangs með 1,3 ma.kr. og samkeppnissjóðir og Ofanflóða-
sjóður með 0,7 ma.kr. hvor liður. Háskóli Íslands er með 1,8 ma.kr. af óráðstöfuðum fjárveit-
ingum í árslok 2017. Þá er 1,1 ma.kr. framlag til stofnkostnaðar og endurbóta hjúkrunarheim-
ila. 

Þegar litið er til málaflokka eru það samgöngur, með 0,4 ma.kr., sýslumenn, með 0,3 
ma.kr., almenn sjúkrahúsþjónusta, með 0,2 ma.kr., sem hafa útgjöld umfram fjárheimildir árs-
ins. Önnur útgjöld dreifast þannig innan málaflokka að málaflokkarnir í heild eru með jákvæða 
stöðu en einstaka ríkisaðili eða verkefni tiltekinna ríkisaðila eru með umframútgjöld. 

Vísað er til skýringa í ríkisreikningi og í ársskýrslum einstakra ráðuneyta um ástæður fyrir 
ónýttum fjárheimildum eða útgjöldum umfram fjárheimildir. 

Í fylgiskjali II er að finna sundurliðun á stöðu í árslok 2017, niðurfellingum umfram-
útgjalda og ónýttra fjárheimilda og stöðu málaflokka sem færist yfir á árið 2018. 

 
Um 5. gr. 

Greinin þarfnast ekki skýringa. 
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Fylgiskjal I. 

 
  

Stofnun
Fjárh. 
m.kr. Stofnun

Fjárh. 
m.kr. Stofnun

Fjárh. 
m.kr.

Landspítali 5.146,6 Lögreglustjórinn á Vesturlandi 49,9 Menntaskólinn á Tröllaskaga 17,3
Háskóli Íslands 969,7 Menntaskólinn í Kópavogi 48,5 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 16,0
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 634,0 Alþjóðleg þróunarsamvinna 48,4 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 16,0
Sjúkrahúsið á Akureyri 595,2 Menntaskólinn á Akureyri 48,1 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 16,0
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. 476,2 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 47,6 Neytendastofa 15,2
Landhelgisgæsla Íslands 361,8 Ríkisstjórn 47,2 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 14,3
Vegagerðin 347,5 Rannsóknamiðstöð Íslands 45,9 Yfirskattanefnd 14,2
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 335,0 Tilraunastöð Háskólans að Keldum 44,7 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins 14,0
Ríkisskattstjóri 306,8 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 43,2 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 13,8
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 304,5 Umhverfis- og auðlindarn., aðalskrst. 43,1 Verkmenntaskóli Austurlands 13,5
Heilbrigðisstofnun Vesturlands 234,6 Flensborgarskóli 43,0 Sýslumaðurinn á Austurlandi 13,5
Tollstjórinn 212,9 Menntaskólinn við Hamrahlíð 41,4 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi 12,4
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 202,5 Landgræðsla ríkisins 41,3 Geislavarnir ríkisins 12,1
Heilbrigðisstofnun Austurlands 178,2 Orkustofnun 40,8 Menntaskólinn að Laugarvatni 12,1
Fjármálaeftirlitið 173,6 Þjóðleikhúsið 40,4 Ýmis verkefni 11,4
Hafrannsóknastofnun 165,4 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 40,0 Vatnajökulsþjóðgarður 11,2
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 158,9 Mannvirkjastofnun 38,2 Menntaskólinn á Ísafirði 11,1
Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 156,2 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 38,1 Úrskurðarnefnd velferðarmála 10,2
Alþingi 143,6 Menntaskólinn í Reykjavík 37,8 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 10,2
Veðurstofa Íslands 140,0 Lögreglustjórinn á Austurlandi 37,5 Rannsóknanefnd samgönguslysa 9,3
Samgöngustofa 136,8 Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum 36,6 Íslenski dansflokkurinn 9,0
Þjóðkirkjan 135,7 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum 35,9 Fasteignir forsætisráðuneytis 8,7
Ríkislögreglustjóri 124,8 Þjóðminjasafn Íslands 35,4 Málefni fatlaðra 8,7
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 118,8 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 35,0 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 8,7
Hagstofa Íslands 115,6 Sólvangur, Hafnarfirði 34,1 Framhaldsskólinn á Laugum 8,6
Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa 114,8 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 32,3 Hælisleitendur 8,1
Þjóðskrá Íslands 113,3 Menntaskólinn við Sund 31,8 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 7,5
Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 110,3 Útlendingastofnun 28,4 Úrvinnslusjóður 7,0
Háskólinn á Akureyri 105,1 Póst- og fjarskiptastofnun 28,3 Persónuvernd 6,9
Héraðsdómstólar 102,1 Þjóðskjalasafn Íslands 27,9 Framhaldsskólinn á Húsavík 6,6
Fjármála- og efnahagsrn., aðalskrst. 100,4 Þjónustu- og þekkingarmiðst. f. blinda … 27,7 Óbyggðanefnd 5,9
Matvælastofnun 99,9 Hæstiréttur 27,1 Jafnréttisstofa 5,7
Fangelsismálastofnun ríkisins 97,7 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 27,1 Kvikmyndamiðstöð Íslands 5,1
Vinnumálastofnun 91,7 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis 26,7 Hljóðbókasafn Íslands 4,8
Landbúnaðarháskóli Íslands 90,5 Samkeppniseftirlitið 26,7 Stjórnartíðindi 4,0
Tryggingastofnun ríkisins 90,0 Fjölbrautaskóli Vesturlands 26,0 Bygging rannsóknastofnana sjávarútv. 3,7
Sjúkratryggingar Íslands 89,7 Ríkiskaup 26,0 Kvikmyndasafn Íslands 3,6
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv. 89,7 Kvennaskólinn í Reykjavík 25,7 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 3,4
Mennta- og menningarmrn., aðalskrst. 79,9 Einkaleyfastofan 23,7 Fjölmiðlanefnd 2,9
Sendiráð Íslands 79,4 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 23,4 Fjölmenningarsetur 2,8
Atvinnuvega- og nýskrn., aðalskrst. 78,6 Embætti forseta Íslands 23,3 Verðlagsstofa skiptaverðs 2,3
Umhverfisstofnun 74,8 Skógræktin 23,1 Rannsóknarnefndir Alþingis 2,2
Barnaverndarstofa 72,8 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 22,9 Umboðsmaður barna 2,2
Fjársýsla ríkisins 72,7 Umboðsmaður skuldara 22,9 Sanngirnisb. v. misgjörða á visth. f. börn 1,6
Nýsköpunarmiðstöð Íslands 71,1 Landmælingar Íslands 22,7 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 1,6
Embætti landlæknis 69,7 Umboðsmaður Alþingis 22,3 Samningar og styrkir til íþróttamála 1,5
Héraðssaksóknari 67,1 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 21,8 Samn. og styrkir á sv. lista og menningar 1,3
Ríkisendurskoðun 61,4 Framkvæmdasýsla ríkisins 21,6 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 1,3
Fiskistofa 60,9 Skipulagsstofnun 21,2 Bankasýsla ríkisins 1,0
Lyfjastofnun 59,2 Ríkissaksóknari 20,7 Fangelsisbyggingar 1,0
Sinfóníuhljómsveit Íslands 59,1 Menntaskólinn á Egilsstöðum 20,6 Rammaáætlanir ESB um menntun o.fl. 0,9
Verkmenntaskólinn á Akureyri 58,3 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 20,5 Félagsmál, ýmis starfsemi 0,7
Raunvísindastofnun Háskólans 57,7 Listasafn Íslands 20,5 Safnasjóður 0,7
Vinnueftirlit ríkisins 56,6 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra … 19,9 Framleiðnisjóður landbúnaðarins 0,6
Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 53,6 Ferðamálastofa 19,7 Lögregluskóli ríkisins 0,6
Borgarholtsskóli 52,3 Ríkiseignir 19,6 Listasafn Einars Jónssonar 0,4
Náttúrufræðistofnun Íslands 52,2 Ríkislögmaður 19,3 Sameiginleg verkefni og þjónusta 0,4
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 51,6 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 19,2 Kærunefnd útlendingamála 0,4
Fjölbrautaskóli Suðurlands 51,6 Minjastofnun Íslands 19,1 Ríkissáttasemjari 0,3
Menntamálastofnun 51,3 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 19,0 Náttúruminjasafn Íslands 0,2
Lögreglustjórinn á Suðurlandi 51,2 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 18,8 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins 0,1
Landsbókasafn Íslands – Háskólabs. 50,6 Ýmislegt 18,6 Húsnæðisbætur 0,1

Orlofsskuldbinding 1.1.2017
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Fylgiskjal II. 

 
 
  

Ráðstöfun árslokastöðu málaflokka.

Málaflokkur – upphæðir í m.kr.
Staða í árslok 

2017
Halli sem 

fellur niður
Afgangur sem 

fellur niður

Hrein 
niðurfelling 
málaflokks

Halli sem flyst 
yfir á árið 

2018

Afgangur sem 
flyst yfir á árið 

2018
Fluttar 

fjárheimildir

0110  Alþingi 267,2 71,5 0,0 71,5 98,3 437,0 338,7

0120  Eftirlitsstofnanir Alþingis 101,1 0,0 0,0 0,0 6,4 107,5 101,1

0210  Hæstiréttur 12,0 8,0 0,0 8,0 0,0 20,0 20,0

0220  Héraðsdómstólar -11,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 -11,5

0230  Landsréttur 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 37,5

0240  Dómstólasýslan -2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 -2,9

0310  Embætti forseta Íslands -24,1 0,0 0,0 0,0 25,0 0,9 -24,1

0320  Ríkisstjórn -36,6 36,6 0,0 36,6 0,0 0,0 0,0

0330  Forsætisráðuneyti 105,3 0,0 0,0 0,0 8,0 113,2 105,3

0410  Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 78,1

0430  Samstarf um öryggis- og varnarmál 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 194,9 194,9

0440  Þróunarsamvinna 1.116,4 0,0 0,0 0,0 4,2 1.120,6 1.116,4

0450  Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs -23,6 228,7 205,1 23,6 0,0 0,0 0,0

0510  Skattar og innheimta 926,1 0,0 86,1 -86,1 2,1 842,1 840,0

0520  Eignaumsýsla ríkisins -3.725,9 4.024,3 3,9 4.020,4 652,2 946,7 294,5

0530  Fjármálaumsýsla ríkisins 10,6 86,0 0,0 86,0 55,4 152,1 96,7

0540  Stjórnsýsla ríkisfjármála 565,9 18,3 70,6 -52,3 72,0 585,6 513,6

0610  Grunnskrár og upplýsingamál 213,2 0,0 0,0 0,0 0,0 213,2 213,2

0710  Samkeppnissjóðir í rannsóknum 1.533,9 168,4 0,0 168,4 0,0 1.702,3 1.702,3

0720  Nýsköpun og markaðsmál 321,4 5,0 95,0 -90,0 0,0 231,3 231,3

0810  Framlög til sveitarfélaga 46,3 117,7 0,0 117,7 8,9 172,9 164,0

0820  Byggðamál 196,9 0,0 0,0 0,0 3,9 200,9 196,9

0910  Löggæsla -84,5 0,0 0,0 0,0 597,1 512,6 -84,5

0920  Landhelgi 218,9 0,0 0,0 0,0 13,1 232,1 218,9

0930  Ákæruvald og réttarvarsla 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 46,1

0940  Réttaraðstoð og bætur -267,3 409,9 146,6 263,3 4,0 0,0 -4,0

0950  Fullnustumál -16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 -16,8

1010  Réttindi einstaklinga 104,4 0,0 0,0 0,0 35,2 139,6 104,4

1020  Trúmál 527,9 0,0 0,0 0,0 0,0 527,9 527,9

1030  Sýslumenn -309,3 6,1 0,0 6,1 303,8 0,7 -303,2

1040  Stjórnsýsla innanríkismála -38,7 110,5 84,1 26,4 36,9 24,6 -12,4

1110  Samgöngur -386,0 0,0 0,0 0,0 968,7 582,7 -386,0

1120  Fjarskipti 339,3 0,0 0,0 0,0 3,0 342,3 339,3

1210  Stuðningur við mjólkurframleiðslu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1220  Stuðningur við sauðfjárframleiðslu 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

1230  Stuðningur við grænmetisframleiðslu -24,2 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 -24,2

1240  Verðmiðlun og landbúnaðarsjóðir 250,6 60,0 45,4 14,6 0,0 265,2 265,2

1250  Rannsóknir og eftirlit í landbúnaðarmálum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1310  Stjórnsýsla fiskveiða 680,4 0,0 0,0 0,0 20,1 700,6 680,4

1320  Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi 96,5 0,1 0,0 0,1 158,9 255,5 96,6

1410  Ferðaþjónusta 126,5 130,4 0,0 130,4 -34,5 222,3 256,8

1510  Orku- og eldsneytismál 141,9 0,0 13,1 -13,1 5,8 134,6 128,8

1610  Markaðseftirlit 217,3 0,0 0,0 0,0 7,3 224,6 217,3

1620  Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar 202,5 22,5 20,9 1,6 47,6 251,6 204,1

1710  Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla -94,4 0,0 0,0 0,0 489,4 395,0 -94,4

1720  Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands 51,3 0,0 0,0 0,0 388,0 439,3 51,3

1730  Meðhöndlun úrgangs 1.028,1 0,0 0,0 0,0 297,9 1.326,0 1.028,1

1740  Varnir vegna náttúruvá 694,2 0,0 0,0 0,0 20,5 714,7 694,2

1750  Stjórnsýsla umhverfismála 751,0 0,0 9,9 -9,9 19,7 760,8 741,1
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Ráðstöfun árslokastöðu málaflokka (frh.).

Málaflokkur – upphæðir í m.kr.
Staða í árslok 

2017
Halli sem 

fellur niður
Afgangur sem 

fellur niður

Hrein 
niðurfelling 
málaflokks

Halli sem flyst 
yfir á árið 

2018

Afgangur sem 
flyst yfir á árið 

2018
Fluttar 

fjárheimildir

1810  Safnamál 143,0 0,0 36,6 -36,6 61,4 167,7 106,4

1820  Menningarstofnanir 203,9 0,0 0,0 0,0 0,1 204,0 203,9

1830  Menningarsjóðir 133,9 1,0 24,2 -23,2 35,6 146,3 110,7

1910  Fjölmiðlun 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

1920  Íþrótta- og æskulýðsmál 16,8 0,0 9,7 -9,7 197,5 204,6 7,1

2010  Framhaldsskólar 1.168,6 0,0 0,3 -0,3 182,0 1.350,3 1.168,3

2020  Tónlistarfræðsla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2030  Vinnustaðanám og styrkir 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0

2040  Jöfnun námskostnaðar 95,0 13,2 108,1 -95,0 0,0 0,0 0,0

2110  Háskólar 2.224,8 0,0 32,6 -32,6 82,4 2.274,6 2.192,2

2120  Rannsóknastarfsemi á háskólastigi 173,6 0,0 0,0 0,0 13,3 186,9 173,6

2130  Stuðningur við námsmenn -3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 -3,3

2210  Leikskóla- og grunnskólastig 41,8 0,0 0,0 0,0 3,3 45,1 41,8

2220  Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig 3,7 0,0 0,0 0,0 8,1 11,9 3,7

2230  Stjórnsýsla mennta- og menningarmála 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 31,1

2310  Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 539,4 0,0 0,0 0,0 211,7 751,1 539,4

2320  Almenn sjúkrahúsþjónusta -196,1 2,0 0,0 2,0 571,7 377,5 -194,2

2330  Erlend sjúkrahúsþjónusta 88,4 78,5 166,9 -88,4 0,0 0,0 0,0

2410  Heilsugæsla 1.073,4 0,0 0,0 0,0 34,5 1.107,9 1.073,4

2420  Sérfræðiþjónusta og hjúkrun -119,1 191,2 65,6 125,6 0,0 6,5 6,5

2430  Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun -915,8 955,7 2,1 953,6 0,0 37,8 37,8

2440  Sjúkraflutningar -104,3 38,7 0,0 38,7 69,1 3,6 -65,5

2510  Hjúkrunar- og dvalarrými 2.780,6 143,6 2.218,0 -2.074,4 1.164,0 1.870,2 706,2

2520  Endurhæfingarþjónusta 151,5 0,0 5,4 -5,4 0,0 146,1 146,1

2610  Lyf 461,1 0,0 461,1 -461,1 0,0 0,0 0,0

2630  Hjálpartæki -162,1 162,1 0,0 162,1 0,0 0,0 0,0

2710  Bætur samkvæmt lögum um almannatrygginar, örorkulífeyrir 486,0 74,6 560,6 -486,0 0,0 0,0 0,0

2720  Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, örorka -52,0 163,2 111,2 52,0 0,0 0,0 0,0

2730  Málefni fatlaðs fólks 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 11,9

2740  Aðrar örorkugreiðslur (önnur velferðarmál, lífeyristryggingar) -65,2 65,2 0,0 65,2 0,0 0,0 0,0

2750  Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða 51,3 0,0 51,3 -51,3 0,0 0,0 0,0

2810  Bætur samkvæmt lögum um almannatrygginar, lífeyrir aldraðra -34,0 43,9 9,9 34,0 0,0 0,0 0,0

2820  Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, öldrun 436,6 135,3 572,0 -436,6 0,0 0,0 0,0

2830  Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur 7,1 14,5 21,7 -7,1 0,0 0,0 0,0

2910  Barnabætur 1.181,2 0,0 1.181,2 -1.181,2 0,0 0,0 0,0

2920  Fæðingarorlof -49,4 73,4 23,9 49,4 0,0 0,0 0,0

2930  Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur 20,9 0,0 20,9 -20,9 0,0 0,0 0,0

2940  Annar stuðningur við fjölskyldur og börn -465,8 803,3 90,7 712,6 64,4 311,2 246,8

2950  Bætur til eftirlifenda 68,4 0,0 68,4 -68,4 0,0 0,0 0,0

2960  Bætur vegna veikinda og slysa 182,5 68,4 241,3 -172,9 0,0 9,6 9,6

2970  Málefni innflytjenda og flóttamanna 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 112,5

3010  Vinnumál og atvinnuleysi 87,8 815,1 932,0 -116,9 81,1 52,0 -29,1

3020  Vinnumarkaður 38,4 0,0 0,0 0,0 20,1 58,5 38,4

3110  Húsnæðisstuðningur 966,7 1.462,0 2.450,4 -988,4 21,7 0,0 -21,7

3210  Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit 73,4 0,0 1,1 -1,1 1,8 74,0 72,3

3220  Jafnréttismál 15,3 0,0 0,0 0,0 1,2 16,5 15,3

3230  Stjórnsýsla velferðarmála 182,5 32,2 178,5 -146,3 50,4 86,6 36,2

3310  Fjármagnskostnaður -3.037,3 7.350,7 4.313,4 3.037,3 0,0 0,0 0,0

3320  Ríkisábyrgðir -457,8 457,8 0,0 457,8 0,0 0,0 0,0

3330  Lífeyrisskuldbindingar -39.941,9 39.941,9 0,0 39.941,9 0,0 0,0 0,0

3410  Almennur varasjóður 5.648,9 0,0 5.648,9 -5.648,9 0,0 0,0 0,0

3420  Sértækar fjárráðstafanir 39,4 0,0 39,4 -39,4 0,0 0,0 0,0

3490  Afskriftir skattkrafna -9.490,6 9.490,6 0,0 9.490,6 0,0 0,0 0,0

Samtals -29.974,7 68.082,1 20.428,0 47.654,2 7.253,3 24.932,8 17.679,5


