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Útdráttur fjárlagaliða er tengjast nýsköpun, atvinnu-, landgræðslu- og byggðamálum. 

Á vefsíðu Datamarket.com er mjög þægilegt aðgengi að tölulegum gögnum um rekstur ríkisins og ýmsa 

samfélagslega þætti eins og atvinnuleysi, búsetu, þróun vaxtagjalda, menntun og fleira, sjá: Datamarket 

gagnabanki - 25-2-15 .  Við þann gagngrunn er hér nú stuðst.  Upphæðir á framlagi ríkissjóðs til 

viðkomandi fjárlagaliðs er eftir sértekjur, ef þær eru.   

Hér eru teknar saman útgjaldatölur tengdra atvinnumálaflokka í fjárlagafrumvarpi þessa árs og 

fjárlögum frá 2011, á verðlagi hvers árs.  Leitast er við að flokka útgjaldaliði eftir málaflokkum.  Eflaust 

má deila um hversu nákvæm þessi flokkun er, því stofnanir þjóna oft fleirum en einum þætti í rekstri 

ríkisins, eins og t.a.m. Landhelgisgæsla Íslands og Matvælastofnunin.  Landhelgisgæslan hefur 

eftirlitsumsjón og löggæslu með íslensku efnahagslögsögunni á margvíslegum forsendum eins og 

fiskveiðiréttindum, almennri sjóumferð, leitar-, öryggis- og björgunarmálum og ýmiskonar 

sjómælingum. Landhelgisgæslan er liður í þátttöku Íslands í alþjóðlegu varnar- og eftirlitskerfi.  Þá er 

spurningin hvort rétt sé að flokka öll útgjöld vegna hennar undir sjávarútvegsmál eins og hér er gert.  

Efnahagslögsagan er fiskveiðilögsaga sem þarf að hafa eftirlit með og tryggja það að þeir einir sem til 

þess eiga lagalegan rétt, nýti fiskveiðiauðlind þjóðarinnar.  Þannig má færa rök fyrir því að 

sjávarútvegurinn njóti meirihluta þeirra útgjalda sem fara til reksturs Landhelgisgæslunnar alveg eins og 

að landbúnaðurinn njóti meirihluta útgjalda vegna starfsemi Matvælastofnunarinnar.  Þetta er haft 

svona hér til einföldunar á framsetningunni en látið í hendur lesandans að vinna upplýsingarnar frekar 

af þeim töflum sem hér fylgja eða fara inná heimildarsíðuna hjá Datamarket sem vísað er í hér að ofan.  

 

  

Þessir málaflokkar eru 

samanteknir 4.3% til 4.6% 

af heildarútgjöldum fjárlaga 

hvers árs.   Sjá samantekt 

fyrir hvern lið á töflum hér 

að neðan. 

 

 

https://datamarket.com/data/set/4np6/#!ds=4np6!81si=6m.8e:81sj=1:81sk=1&display=column
https://datamarket.com/data/set/4np6/#!ds=4np6!81si=6m.8e:81sj=1:81sk=1&display=column
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Hér að neðan eru einnig upptaldir ýmsir fleiri athyglisverðir liðir á fjárlögum og í fjárlagafrumvarpi þessa 

árs. 

 

Það eru gríðarlegar upphæðir sem fara í greiðslu vaxta af lánabyrði ríkissjóðs til samanburðar við aðra 

fjárlagaliði.  

Að lokum er hér tafla sem sýnir framlög til 

Háskóla Íslands og Heilbrigðisstofnana á 

Suðurlandi 

 


