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Endurskoðun laga um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997, hefur verið 
á dagskrá um nokkurt skeið. Við framkvæmd efnahagsáætlunar 
stjórn valda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kom í ljós að bæta þyrfti 
laga umgjörðina og var leitað til sjóðsins vorið 2011 um að hann 
gerði tæknilega úttekt á umgjörð opinberra fjármála hér á landi og 
setti fram ábendingar og hugmyndir um úrbætur. 

Lög um fjárreiður ríkisins tóku gildi árið 1997 en fram til þess 
hafði löggjöf um þetta efni verið brotakennd. Með lögunum var í 
fyrsta sinn sett heildarlöggjöf um fjárreiður ríkisins, þ.m.t. fjárlaga
gerð, framkvæmd fjárlaga, ríkisreikning, lántökur ríkissjóðs og  reikn
ings    skil. Þannig voru gerðar umtalsverðar breytingar á framsetningu 
frumvarps til fjárlaga: t.d var mælt svo fyrir að fjárlög skyldu sett 
fram á rekstrargrunni í stað greiðslugrunns. 

Lagaumgjörð um fjármál sveitarstjórnarstigsins hefur einnig 
verið betrumbætt eftir að fjármálakreppan skall á. Ný sveitarstjórnar
lög (nr. 138/2011) tóku gildi 1. janúar 2012 og tiltóku þau strangari 
fjármálareglur, samstarf um efnahagsmál og eftirlit. Þar er mælt fyrir 
um tvær fjármálareglur: jafnvægi skal vera á milli samanlagðra tekna 
og útgjalda A og Bhluta samstæðu sveitarfélaga á hverju þriggja 
ára tímabili og skuldir og skuldbindingar samstæðunnar verða tak
markaðar við 150% af tekjum.  

 
Heildstæð umgjörð um opinber fjármál
Það frumvarp til laga um opinber fjármál sem nú liggur fyrir Al
þingi felur í sér heildstæða umgjörð um opinber fjármál sem hefur 
víðfeðmara gildissvið en gildandi fjárreiðulög. Lögin eiga að ná til 
opinberra aðila í heild sinni en þar er átt við alla þá aðila sem fara 
með ríkis og sveitarstjórnarvald auk fyrirtækja sem eru að hálfu eða 
meirihluta í eigu ríkis eða sveitarfélaga. Ráðherra er ætlað að tryggja 
formlegt og reglubundið samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga 
um mótun fjármálastefnu og áætlunar.

Skýrari stefnumörkun í opinberum fjármálum
Grunngildi stefnumörkunar eru skilgreind sem sjálfbærni, varfærni, 
stöðugleiki, festa og gagnsæi. Þessi grunngildi fela í sér áherslur og 
viðmið sem auðveldlega geta orðið haldlítil og of almenn í reynd 
en þau geta engu að síður öðlast lögmæti í útfærslu löggjafar t.d. í 
formi sértækra fjármálareglna. 

Mörkun fjármálastefnunnar felur í sér að nýkjörin ríkisstjórn 
móti fjármálastefnu til a.m.k. fimm ára sem nái til bæði ríkis og 
sveitar félaga. Í fjármálastefnunni skal megináhersla vera á hið opin
bera, þ.e.a.s. Ahluta ríkissjóðs og sveitarfélaga en einnig skulu sett 
fram markmið um umfang, afkomu og þróun efnahags opinberra 
aðila í heild (A, B og Chluta ríkissjóðs og A og Bhluta sveitar
félaga). Fjármálastefnan skal taka mið af mun fleiri skilyrðum en 
langtímaáætlun samkvæmt gildandi lögum en samkvæmt þeim skal 
langtímaáætlun í ríkisfjármálum ná til þriggja ára eftir næsta fjár
hagsár. Henni eru hins vegar ekki sett skýr skilyrði og gæti hún þess 
vegna verið einfaldur framreikningur en ekki t.d. stefnumarkandi 
fjármálaferill (e. Fiscal path). Mörkun stefnumarkandi fjármálaferils 
er hins vegar hornsteinninn í frumvarpinu nú og helsta fjármálaregl
an. Fjármálareglan lýtur að verklagi við gerð fjármálastefnu og felur 
í sér að bundið er í löggjöf svokölluð ferlimiðuð fjármálaregla (e. 
Procedural fiscal rule). Samkvæmt henni skulu stjórnvöld fylgja skýru  
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1. Markmið fjármálastefnu og skilyrði hennar skal einungis endurskoða ef aðstæður eru 
óviðráðanlegar, svo sem vegna þjóðarvár eða alvarlegs efnahagsáfalls.

2. Þessi skilgreining skulda er nálgun við hefðbundna skilgreiningu á hreinni skuld þar 
sem allar peningalegar eignir eru dregnar frá skuldum. Hér eru þó aðeins dregnar frá 
peningalegar eignir sem eru handbærar og tiltækar til ráðstöfunar. Þessi skilgreining er 
notuð m.a. vegna þess að ríkissjóður hefur tekið mikið af lánum t.d. til styrkingar gjald
eyrisvarasjóðs Seðlabankans. Þeim peningum hefur ekki verið varið til rekstrar og eru 
tiltækir til endurgreiðslu lána sem tekin voru. Þessi skilgreining gefur því gleggri mynd af 
því hversu miklar skuldir þarf að greiða niður með handbæru fé frá rekstri.

3. Miðað við núverandi skuldastöðu og að óbreyttu nafnvirði landsframleiðslu þarf að lækka 
nafnvirði skulda um 17 ma.kr. árlega eða u.þ.b. 1% af landsframleiðslu. Vaxtakostnaður 
hins opinbera er 5% af landsframleiðslu og því þarf afgangur á frumjöfnuði að nema 
5% af landsframleiðslu til að tryggja jöfnuð á heildarjöfnuði. Við skilyrði 5% afgangs 
frumjafnaðar og 5% vaxtar nafnvirðis landsframleiðslu lækkar skuldahlutfallið um 3,3% 
af landsframleiðslu ef frumjöfnuði er ráðstafað til greiðslu vaxta. Til að lækka skulda
hlutfallið samkvæmt þriðja tölulið við skilyrði 5% nafnvaxtar landsframleiðslu nægir að 
afgangur frumjafnaðar nemi 2,8% af landsframleiðslu. 

og lögfestu ferli við stefnumörkun í opinberum fjármálum, t.d. með 
því að setja reglulega markmið þar sem tölulegar fjármálareglur um 
skuldastöðu hins opinbera eða leyfilegan halla á rekstri eru sett sem 
hliðarskilyrði þegar fjármálastefna og áætlun eru settar fram.

Eftir að ríkisstjórn hefur verið mynduð skal hún móta fjármála
stefnu sem leggja skal fram á Alþingi í formi tillögu til þingsályktunar 
svo fljótt sem auðið er og er markmiðið að auka eftirlit þingsins með 
mótun og framkvæmd stefnumörkunarinnar með þinglegri með
ferð. Fjármálaáætlun á að byggja á samþykktri fjármálastefnu en 
fjármálaáætlun er ætlað að greina frá aðgerðum og leiðum sem fara 
skal svo að markmiðum fjármálastefnu verði náð. Fjármálaráðherra 
skal leggja fram fjármálaáætlun á Alþingi á vorþingi ár hvert í formi 
þingsályktunartillögu. Nýju sjálfstæðu fjármálaráði (sjá hér á eftir) er 
síðan ætlað að leggja mat á framkvæmd fjármálastefnunnar. Álits
gerðir fjármálaráðsins skal birta opinberlega. 

Ný skilyrði fjármálastefnu og fjármálaáætlunar
Fjármálaregla frumvarpsins er tvíþætt. Hún felst annars vegar í því 
að markmið um þróun opinberra fjármála skulu sett eftir fyrir fram 
ákveðnu verklagi og hins vegar að fylgt skuli ströngum skilyrðum 
þegar sett eru töluleg markmið um afkomu og skuldir hins opinbera. 
Skilyrði fjármálastefnunnar eru sett með eftirfarandi þremur fjár
málareglum:

1. Heildarafkoma yfir fimm ára tímabil skal ávallt vera jákvæð og 
árlegur halli ávallt minni en 2,5% af landsframleiðslu.1 

2. Heildarskuldir, að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskipta
skuldum en að viðbættum sjóðum og bankainnstæðum, skulu 
vera minni en 45% af vergri landsframleiðslu.2  

3. Ef skuldahlutfall fer hærra en 45% skal sá hluti sem umfram er 
lækka að meðaltali á hverju þriggja ára tímabili um a.m.k. 5% 
(1/20) á hverju ári.3 

Með þessum fjármálareglum auk reglunnar um verklag er leitast 
við að leggja grunn að vel skilgreindu verklagi við stefnumörkun í 
opinberum fjármálum. Á grunni skilgreinds verklags og tölulegra 
markmiða eru sett skýr skulda og afkomuviðmið sem eiga að veita 
löggjafanum jafnt sem framkvæmdarvaldinu mikið aðhald. 

Fjármálaráð
Talið er að hlutlægt mat sjálfstæðra sérfræðinga á framkvæmd fjár
málastefnunnar sé mikilvægt. Því er lagt til að sjálfstætt fjármálaráð 
leggi mat á það hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun séu í sam
ræmi við grunngildi og fjármálareglur frumvarpsins og til að auka 
gegnsæi skulu niðurstöður þess birtar opinberlega. Slík fjármálaráð 
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4. Almennt eru fjármálaráð skilgreind sem sjálfstæðar opinberar stofnanir sem er ætlað 
að styrkja skuldbindingu stjórnvalda um sjálfbær opinber fjármál t.d. með úttektum á 
fjármálastefnu og áætlunum stjórnvalda með tilliti til stefnumörkunar og árangurs við 
að framfylgja henni. Einnig gefa mörg fjármálaráð út álit á þjóðhagslegum forsendum 
afkomuspárinnar og þeirri aðferðarfræði sem notuð er við hana. Umfjöllun um árangur 
slíkra ráða er t.d. að finna í Debrun, Kinda, Curristine, Eyraud, Harris og Seiwald (2013), 
“The functions and impact of fiscal councils”, IMF Policy Paper, júlí 2013, Curristine, 
Harris og Seiwald (2013), „Case studies of fiscal councils – Functions and impact,“ IMF 
Policy Paper, júlí 2013, og Debrun og Kinda (2014), “Strengthening postcrisis fiscal 
credibility – Fiscal councils on the rise. A new dataset”, IMF Working Paper, nr. 14/58.

5. Reikningsskilaráð ríkisins fyrir Ahluta ríkissjóðs skal skipað sex mönnum til fimm ára 
í senn. Fjársýslustjóri, Hagstofustjóri og ríkisendurskoðandi skulu eiga þar sæti stöðu 
sinnar vegna. Að auki skulu þrír ráðsmenn skipaðir af ráðherra og skal einn vera löggiltur 
endurskoðandi. Hlutverk reikningsskilaráðs ríkisins er að taka ákvarðanir um innleiðingu 
reikningsskilastaðla og álitaefni þeim tengd og um önnur atriði sem þýðingu hafa fyrir 
hið reikningslega kerfi ríkisins.

eru starfrækt í mörgum nágrannaríkjum Íslands, eins og t.d. Dan
mörku, Hollandi og Svíþjóð.4

Skilgreining fjárheimilda og fækkun fjárlagaliða
Nái frumvarpið fram að ganga verður tekin upp ný framsetning á 
fjárlagafrumvarpinu sem mun byggjast á því að Alþingi veiti fjár
heimildir til málaefnasviða og málaflokka, auk framlags í almennan 
varasjóð, í stað mikils fjölda fjárlagaliða. Þetta er grundvallarbreyting 
frá því sem tíðkast hefur. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ráðherra 
hvers málaflokks sé falið að fengnu áliti reikningsskilaráðs ríkisins 
að skilgreina málefnasvið og málaflokka.5 Breyting á skilgreiningu 
fjárheimilda miðar að því að styðja við efnislega umræðu um stefnu 
stjórnvalda og Alþingis í mismunandi málaflokkum og um heildar
framlög til sérhvers þeirra í stað umræðu um fjárheimildir til ein
stakra stofnana og viðfangsefna. 

Hlutverk og ábyrgð við fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga
Lögunum er ætlað að skýra betur hlutverk og ábyrgð þeirra sem 
koma að fjárlagagerð og framkvæmd fjárlaga. Frá árinu 1992 hefur 
verið unnið eftir svokölluðu rammaskipulagi við fjárlagagerðina. 
Með innleiðingu þess var stefnt að því að allir þátttakendur í fjár
lagaferlinu tækju mið af stefnumörkun ríkisstjórnar, sem fólst m.a. í 
ákvörðunum um útgjaldaramma, og skyldu ráðuneytin axla ábyrgð 
á nauðsynlegri forgangsröðun og vali á milli verkefna. Þau markmið 
hafa ekki náðst að öllu leyti. Nú skal byggt á því að með ákvörðun 
þingsins felist skuldbindandi afstaða þess til framlaga til málefna
sviða og flokka á fjárlögum og fyrirmæli til hlutaðeigandi ráðherra 
um að skipta þeim framlögum sem undir þá heyra niður á einstakar 
stofnanir og verkefni, fjárlagaliði, í sérstöku fylgiriti með frumvarpi 
til fjárlaga. Þegar kemur að framkvæmd fjárlaga er mælt svo fyrir að 
sérhver ráðherra upplýsi ríkisstjórn og fjárlaganefnd Alþingis, eins oft 
og ástæða er til og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega, um framkvæmd 
fjárlaga og fjárhagslega afkomu ríkissjóðs. Þá getur fjárlaganefnd, 
og eftir atvikum aðrar nefndir, óskað eftir upplýsingum frá hverjum 
ráðherra um framkvæmd fjárlaga á hans málefnasviði. 

Lokaorð
Reynsla íslenskra stjórnvalda af framkvæmd fjárlaga og fjármála
reglna hefur oft verið erfið. Nýju frumvarpi til laga um opinber 
fjármál er ætlað að bæta lagaumhverfi opinberra fjármála þar sem 
dreginn er lærdómur af reynslu undanfarinna áratuga og reynslu 
annarra ríkja. Til að tryggja að við gerð frumvarpsins væri lagt af 
stað með bestu fáanlegu upplýsingar voru fengnir sérfræðingar frá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hafa víðtæka alþjóðlega reynslu og 
þekkingu á málinu. Einnig veitti sendinefnd frá Svíþjóð góð ráð. Nú
verandi frumvarp er veruleg bót frá núgildandi lögum. Þar er gert 
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6. Sjá t.d. OECD (1999). „The size and role of automatic fiscal stabilisers“, OECD Economic 
Outlook 66, 137149. Sjá einnig umfjöllun í Seðlabanki Íslands (2012). „Valkostir Íslands 
í gjaldmiðils og gengismálum“, Sérrit, nr. 7, kafli 15.

ráð fyrir ferilreglu sem getur verið sveigjanleg innan marka tölulegra 
fjármálareglna. Breytingin er einnig í samræmi við það sem alþjóða
stofnanir eins og Efnahags og framfarastofnunin (OECD) og Al
þjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa lengi lagt áherslu á: að breytingar á 
afkomu hins opinbera sem miða að því að hafa áhrif á eftirspurn eigi 
við venjulegar aðstæður fyrst og fremst að vera í formi sjálfvirkrar 
sveiflujöfnunar og innan skorða vel skilgreindra og formlegra fjár
málareglna.6 

Til þess að formleg fjármálaregla hafi æskileg áhrif á hagþró
unina þarf hún að hafa nægan trúverðugleika og vera útfærð þannig 
að hún stuðli að agaðri stefnu í fjármálum hins opinbera. Hún þarf 
jafnframt að vera nægjanlega sveigjanleg til að geta brugðist við 
ófyrirséðum áföllum. Þá er einnig rétt að hafa í huga að þótt nauð
synlegt sé að bæta lagabókstafinn er það ekki endilega nægjanlegt 
ef marka má reynsluna af núgildandi lögum sem sýnir að það þarf 
líka að taka upp vinnubrögð í anda nýrra laga. Gangi breytingarnar 
eftir er hins vegar ljóst að mikið framfaraskref yrði stigið í opinberum 
fjármálum hér á landi sem ætti að geta orðið mikilvæg stoð fyrir 
skilvirka og agaða hagstjórn.


