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Efnisskipan 
 
 Hvar erum við stödd?  

 Hvað segja AGS og OECD um okkur? 

 Hvers vegna? 

 Viðbrögð okkar? 



Staðan í dag. 
 
 Markmið um heildarjöfnuði 2013, frestað til 2014. 

 Áætlanagerð er til skamms tíma.  

 Miklar breytingar í þinglega ferli fjárlagagerðarinnar. 

 Ný þingsköp. 

 Sértækar ákvarðanir farnar til fagráðuneyta, sbr. 
safnliði.  

 Endurskoðun laga um Ríkisendurskoðun. 

 Endurskoðun fjárreiðulaga.  

 



NOKKRAR STAÐREYNDIR 

Útgjaldarammar ekki virtir 

Áminningarkerfi nánast óvirkt 

Ákvarðanir um útgjöld teknar án samþykkis Alþingis 

Verklagsregla í tengslum við aukafjárveitingar brýtur í bága við 
stjórnarskrá, fjárreiðulög og reglugerð um framkvæmd fjárlaga 
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OECD – ÁHERSLUR Í FJÁRLAGAGERÐ 

Árangurstengd 
fjárlagagerð 

Styðjast þarf við 
óháðar spár, spár 

einkageirans og að 
þing endurmeti 

forsendurnar 

Rammafjárlagagerð 

Áhersla á sveigjanleika 
í stjórnun 

Markmið séu sett 
þannig fram að 

mögulegt sé að ná 
þeim 

Frekar einblínt á 
heildarniðurstöður en 
sértæka mælikvarða 



OECD – ÁHERSLUR Í FJÁRLAGAGERÐ 

Greining á 
frammistöðu sé byggð 

á staðreyndum 

Áhersla á 
áhættustjórnun. 

Forvirkni í stað þess að 
brugðist sé við eftir á 

Aukin áhersla á 
langtímaáætlanagerð 

(scenario aðferðir) 

Áhersla á stefnu, 
áreiðanleika, 

frammistöðu og 
gagnsæi 

Aukin áhersla á 
útkomu og árangur 
fremur en inntak 



AGS – NOKKUR ÁHERSLUATRIÐI 

Árangursstjórnun 
Opinbert fjármálalegt 

stjórnunarkerfi 

Óvissusjóðir 

 (e. contingency funds) 

Rammi til fjögurra ára (e. 
medium term framework) 

Draga úr gjöldum  

umfram heimildir 

Takmarka heimildir til að 
flytja fjárheimildir milli ára 
með bættri áætlunargerð, 

óvissusjóðum, styrkari 
sjóðsstýringu og auknum 
kröfum um skýrslugerð 



AGS – nokkur áhersluatriði frh. 

Aukin hlýðni við fjárlög 
og tryggja að markmiðum 

sé náð 

Efla þarf framkvæmd 
fjárlaga og draga úr vægi 

fjáraukalaga 

Við hefðbundna 
endurskoðun ætti að bæta 

við 
frammistöðuendurskoðun 

og gjaldaendurskoðun 
sem tengist áhættumati 

Bæta þarf  

áhættugreiningu 

Fjárlögin ættu að taka til 
sveitastjórnarstigsins 

Stýra óstöðugleika og 
óvissu án þess að tefla 

fjárhagslegum 
markmiðum stjórnvalda í 

tvísýnu 



AGS – NOKKUR ÁHERSLUATRIÐI 
FRH. 

Rammafjárlög  

– top down 

Gripið mánaðarlega til 
viðeigandi aðgerða 
vegna frávika í stað 

ársfjórðungslega 

Afnema heimild til að 
flytja halla á milli ára 

Tekjuspár fyrir 3ja 
mánaða tímabil og þær 

uppfærðar 
mánaðarlega 

Umfjöllun Alþingis um 
endurskoðunarskýrslur 

þurfa að  

komast í fast form 



AGS – FORGANGSATRIÐI 

• Setja hömlur á lántökuheimildir sveitarfélaga 1 

• Fjármálareglur 2 

• Gagnsæi 3 

• Lykilatriði að endurvekja trúverðugleika fjárlaga 4 



FRÁVIK 1998 – 2007 

Frumvarp – fjárlög  40,3 mia  1,6% 

Fjárlög – ríkisreikningur                  227,6 mia 9,1% 

 
 

FRÁVIK 2008 – 2011 

Frumvarp – fjárlög             53,2 mia      2,7% 

FRÁVIK 2008 – 2010 

Frumvarp – fjárlög       52,1 mia       5,6% 

Fjárlög – ríkisreikningur             276,7 mia              28,1% 

GJÖLD 
FRUMVARP – FJÁRLÖG - RÍKISREIKNINGUR 



Tekjur og gjöld 2006-2010 
 

2010 2009 2008 2007 2006

Regluleg starfsemi

Tekjur 429.767 394.327 427.267 426.320 390.021

Gjöld 491.266 463.382 448.611 366.828 313.812

Tekjur umfram gjöld: -61.499 -69.055 -21.344 59.492 76.209

Milljónir króna.

Heimild: Ríkisreikningur 2006-2010.



Hvað er framundan? 
 
 Breyting á fjárreiðulögum framundan. 

 Undirhópur fjárlaganefndar hefur verið skipaður. 

 Fyrrgreindar fyrirhugaðar breytingar á þingsköpum. 

 Frávik sl. áratug nemur um 12% frá römmum en er hjá 
aðilum sem hafa innleitt rammafjárlög undir 4%. 

 Innleiða áminningakerfi, festa, stefna liggi fyrir til 
langs tíma.  

 Auka gæði lagasetningar.  

 Draga verður lærdóm af mistökum. 

 



Kristján Þór Júlíusson 


