Fylgiskjal 7
Skýringar á helstu breytingum
Fjármálaáætlun 2021-2025: Útgjaldarammar málefnasviða (rekstur, tilfærslur og fjárfesting)
Málefnasvið, m.kr.
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess

Skýringar á helstu breytingum 2022-2025 í fylgiskjölum 5 og 6
Endurmat á launaforsendum og 85. m.kr. framlag 2023 vegna 5. hæðar á byggingu nýs skrifstofuhúsnæðis fyrir Alþingi

02 Dómstólar
03 Æðsta stjórnsýsla
04 Utanríkismál

Endurmat á launaforsendum

05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
08 Sveitarfélög og byggðamál
09 Almanna- og réttaröryggi
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
12 Landbúnaður
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
14 Ferðaþjónusta
15 Orkumál
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála
17 Umhverfismál
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
19 Fjölmiðlun
20 Framhaldsskólastig
21 Háskólastig
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
23 Sjúkrahúsþjónusta
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
26 Lyf og lækningavörur
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
28 Málefni aldraðra
29 Fjölskyldumál
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
31 Húsnæðisstuðningur
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna

Aðild að öndvegissetrum vegna netöryggismála (197 m.kr.). Breytt framsetning v/kostnaðarhlutdeildar verkefna í miðlægum
rekstri (200 m.kr.).
Endurmat á verðlagsforsendum
Aukin útgjöld vegna endurgreiðslu rannsókna- og þróunarkostnaðar (2,9 ma.kr.) árin 2021 og 2022
400 m.kr. framlag árin 2021 og 2022 v/stefnumörkunar um sjálfbærni sveitarfélaga. 1,1 ma.kr. árin 2022-2025 vegna áhrifa af
frv. um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna
Endurmat á launaforsendum lögreglumanna 2022-2025 (521 m.kr.). FJR er með endurmatið á árinu 2020 til frekari skoðunar.
46 m.kr. Lækkun vegna fækkunar á fjölda greiðenda sóknargjalda skv. endurmetinni áætlun fyrir árið 2021.
Framlög til hafnar- og vegaframkvæmda byggt á tillögum umhverfis og samgöngunefndar og framlag vegna
Egilsstaðaflugvallar.
Endurmat á verðlagsforsendum, uppfærsla á rekstrartekjuáætlun
900 m.kr. árið 2022 vegna byggingar nýs hafrannsóknarskips (fer úr 4,9 ma.kr. í 5,8 ma.kr.)
90 m.kr. aukið framlag til jöfnunar á dreifikostnaðar raforku skv. tillögu fjárlaganefndar
Endurskoðuð framlög til Endurvinnslunnar og Úrvinnslusjóðs v/uppfærslu tekjuáætlunar
Endurskoðuð framlög til Rúv v/uppfærslu tekjuáætlunar
Fjölgun nemenda og verkefnið Nám er tækifæri 2021
Fjölgun nemenda og verkefnið Nám er tækifæri 2021
Millifærslur vegna endurskipulagningar aðalskrifstofu MRN
Endurmat á launaforsendum og millifærslur milli málefnasviða (fært á 23 af 24)
Endurmat á launaforsendum og millifærslur milli málefnasviða (fært af 24 yfir á 23)
1.350 m.kr. aukið framlag 2021 til fjölgunar hjúkrunarrýmum
Millifærslur yfir á 23 og 32
Endurmat á útgjöldum almannatrygginga 2021 (einkum endurhæfingarlífeyrir)
Endurmat á útgjöldum almannatrygginga 2021
Breytt útfærsla barnabóta 2021 og áhrif frv. um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna
Viðspyrnustyrkir 19,8 ma.kr., 6 ma.kr. í framleningu hlutabóta o.fl ráðstafanir 2021.
Kaup á bóluefni 2021 ásamt veltubreytingu vegna Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar
Aukin vaxtagjöld vegna versnandi afkomu. Hér hefur verið tekið tillit til afkomubætandi ráðstafana.

