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Góð hagstjórn og styrk og ábyrg stjórn opinberra fjármuna

Heildstæð stefnumörkun í 
opinberum fjármálum til 
lengri og skemmri tíma

Virkt eftirlit með stjórn og 
ráðstöfun opinbers fjár

Stefnumörkun í opinberum fjármálum felst í gerð fjármálastefnu ríkisstjórnar, 
fjármálaáætlunar og samkomulags ríkis og sveitarfélaga. 



Þrjár stoðir stefnumörkunar

Fjármálastefna til 5 ára

• Lögð fram eins skjótt og auðið er eftir að ný ríkisstjórn hefur verið mynduð 

•Meginmarkmiðasetning stjórnvalda um opinber fjármál

•Afmarkar umfang, afkomu og þróun eigna, skulda og langtímaskuldbindinga hins opinbera til fimm 
ára

•Afkomu- og skuldamarkmið til 5 ára

Fjármálaáætlun til 5 ára

• Lögð fram eigi síðar en 1. apríl ár hvert

•Nánari útfærsla á markmiðum fjármálastefnunnar 

•Nánari stefnumörkun um þróun tekna, gjalda og efnahags

• Stefnumótun og áætlanagerð – forgangsröðun útgjalda og útgjaldarammar fyrir málefnasvið 

Fjárlög

•Nánari útfærsla á markmiðum fjármálaáætlunar fyrir komandi fjárlagaár

•Útgjöld eftir málefnasviðum og málaflokkum auk sundurliðunar í fjárveitingar til stofnana í fylgiriti

•Útfærsla á aðgerðum fyrir komandi fjárlagaár



Almenn markmið um afkomu og 
efnahag

fyrir ríki og sveitarfélög til a.m.k. fimm 
ára
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Skuldahlutfall 

undir 30%

Jákvæð heildarafkoma 

yfir fimm ára tímabil

Stöðug niðurgreiðsla 

skulda  (5%)

Árlegur halli ávallt innan við 

2.5 % af landsframleiðslu  

Fjármálareglur



• Pólitískt umrót

– Þrjár ríkisstjórnir síðan lögin tóku gildi 

• Þrjár fjármálastefnur

• Fjögur fjárlagafrumvörp 

• Þrjár (bráðum fjórar) fjármálaáætlanir 

Hvar stöndum við í dag?

8

• Þrjár fjármálastefnur

• Þrjár fjármálaáætlanir og undirbúningur þeirrar fjórðu
hafinn

• Fjögur fjárlagafrumvörp á nýjum grunni.



Áætlanagerð í breyttu umhverfi:
Hvaðan erum við að koma?

… - 2015
• Fjárlagafrumvarp
• Ákvörðun um >400 fjárlagaliði og >800 viðföng
• 110 stefnur, áætlanir og þingsályktanir – samþætting stefnumótunar, samhengi 

stefnu og fjármagns?

2016 - …
• Fjárheimildir til 34 málefnasviða og 102 málaflokka 
• Fjármálaáætlun (stefnumótun málefnasviða og málaflokka)
• Fjárlagafrumvarp (aðgerðir og útfærsla fyrir næsta fjárlagaár)
• Stefnumótun í fjármálaáætlun - samhengi stefnu og fjármagns



Næstu skref

• Fjármálaáætlun: >180 markmið (mælanleg)

• Stjórnarsáttmáli: >180 verkefni (stór og smá)

• Byggðasjónarmið 

• Jafnréttissjónarmið

• Heimsmarkmið 

• Aðrar stefnur og áætlanir
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Samþætting stefna og markmiða → Bætt áætlanagerð


