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Sveigjanleiki 

• Alþingi ákveður fjárheimildir til málefnasviða 
og málaflokka 

• Ráðuneyti bera ábyrgð á að skipta 
fjárheimildum á stofnanir og verkefni 

• Aukið svigrúm til að millifæra fjárheimildir 
innan ársins – varasjóðir til að mæta frávikum 
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Langtímaáætlanir 

• Fjármálaráðherra leggur fyrir Alþingi 
fjármálaáætlun til minnst fimm ára 

• Ráðuneyti útfæra stefnuna niður á málaflokka, 
stofnanir og verkefni 

• Stofnanir gera áætlanir til nokkurra ára 
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Aukið hlutverk fagráðuneyta 

• Meiri ábyrgð flyst til fagráðuneyta 

• Krefst vandaðri áætlana og nánari samvinnu 
við stofnanir 

• Á fagráðuneytum hvílir frumkvæðisskylda 
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Áhrif á stjórnendur stofnana, i 

• Aukin ábyrgð fagráðuneyta þýðir ekki að 
ábyrgð stjórnenda stofnana minnki 

 

• Ábyrgð stjórnenda að kynna og upplýsa 
ráðuneyti um starfsemi stofnana sinna 
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Áhrif á stjórnendur stofnana, ii 

• Stofnanir gera áætlanir til lengri tíma eða 
a.m.k. þrjú ár umfram fjárlagaárið 

• Hin eiginlega „fjárlagagerð“ verður á milli 
fagráðuneyta og stofnana, við stefnumótun 
fyrir málefnasvið og gerð fylgirits 

• Ráðherra ber að upplýsa stofnanir tímanlega 
um ákvarðanir er varða rekstur þeirra 
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Áhrif á stjórnendur stofnana, iii  

• Ráðherra ber ábyrgð á framkvæmd fjárlaga á 
sínu málefnasviði 

• Forstöðumaður stofnunar ber ábyrgð á 
árangursríkum rekstri og afkomu 

• Langtímaáætlanir gefa kost á að samþætta 
árangursstjórnun og fjárlagagerð 
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Áhrif á stjórnendur stofnana, iv 

• Ráðherra er heimilt að breyta skiptingu 
fjárveitinga innan málaflokka á árinu 

• Heimilt er að flytja á milli ára allt að 3% af 
ónýttum fjárveitingum málaflokks 

• Ef halli er á rekstri í árslok skal honum mætt 
með því að millifæra innan málaflokks, eða 
nýta varasjóði 
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Áhrif á stjórnendur stofnana, v 

• Stjórnendur stofnana gera rekstraráætlanir 
fyrir fjárlagaárið eins og verið hefur 

• Ráðherra greinir áhættuþætti í rekstri 
málaflokka sem undir hann heyra 

• Ráðherra ber skylda til að bregðast við áhættu 
og veikleikum í rekstri 

06/12/2016 



Áhrif á stjórnendur stofnana, vi 

• Forstöðumanni ber að upplýsa ráðherra um 
frávik frá rekstraráætlun og hvernig brugðist 
verði við 

• Ráðherra ber að bregðast við tillögum 
forstöðumanns innan 15 daga 
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Áhrif á stjórnendur stofnana, vii 

• Ef forstöðumaður upplýsir ekki um frávik í 
rekstri eða sé rekstur stofnunar ekki í 
viðunandi horfi getur ráðherra látið fara fram 
úttekt á starfsemi viðkomandi stofnunar  

• Ráðherra skal tryggja að gripið sé til úrræða til 
að koma afkomu eða rekstri í rétt horf 
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Þarf meira til? 

• Nauðsynlegt er að breyta lögum um réttindi 
og skyldur opinberra starfsmanna, nr. 70/1996 

 

• Efla þarf ráðuneytin til að takast á við aukin 
stjórnsýsluvrekefni 
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Niðurstaða 

• Aukinn sveigjanleiki og langtímahugsun 

• Skýrari ábyrgð ráðherra og frumkvæðisskylda 

• Skýr ábyrgð stjórnenda og skylda til að upplýsa 

• Krefst náinnar samvinnu ráðuneyta og 
stofnana ef vel á að fara 
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Takk fyrir 
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