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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ETC-eininga lokaverkefni af 90 ETC-eininga meistaranámi í Stjórnun 

og stefnumótun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hún er unnin undir leiðsögn dr. 

Láru Jóhannsdóttur, prófessors í umhverfis- og auðlindafræði, við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands.   

Í ritgerðinni er fjallað um stöðu á innleiðingu stefnumótunarákvæðis laga um opinber 

fjármál, nr. 123/2015, sem tóku gildi í upphafi árs 2016. Stefnumótunarákvæðið og 

eftirfylgni með því leggja grunn að árangurstengingu ríkisfjármálanna sem er nýmæli í 

lagasetningu sem varðar ríkisfjármál. Mér fannst áhugavert að velja viðfangsefni sem 

tengist lögunum en gildistaka og innleiðing þeirra hefur haft í för með sér miklar 

breytingar á vinnu við opinber fjármál hjá Stjórnarráði Íslands. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar tengist auk þess starfi mínu sem sérfræðingur á fjárlagaskrifstofu 

undanfarin ár, fyrst hjá velferðarráðuneytinu og nú hjá félagsmálaráðuneytinu. Að velja 

viðfangsefni sem tengist starfi getur reynst áskorun og í slíkri stöðu þarf rannsakandi að 

vera stöðugt meðvitaður um hlutleysi sitt gagnvart rannsóknarefninu. Aðferðafræði 

eigindlegra rannsókna gefur kost á ýmsum leiðum til að tryggja réttmæti rannsókna. Við 

vinnslu og greiningu gagna var stuðst við slíkar aðferðir svo hægt væri að lágmarka 

skekkju sem getur myndast vegna tengsla rannsakanda við rannsóknarefnið.  

Mig langar sérstaklega til að þakka leiðbeinanda mínum, Láru Jóhannsdóttur, fyrir 

samstarfið. Það er ómetanlegt að fá hvatningu, yfirlestur og gagnlegar ábendingar frá 

leiðbeinanda eins og ég fékk frá Láru meðan að ég vann ritgerðina. Einnig vil ég þakka 

Pálínu Héðinsdóttur, fyrrum samstarfskonu minni í velferðarráðuneytinu, fyrir 

prófarkalestur. Mig langar einnig að þakka viðmælendum mínum fyrir að sýna mér 

traust og taka þátt í rannsókninni. Án þátttöku þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að 

veruleika.   
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Útdráttur 

Í upphafi árs 2016 tóku lög um opinber fjármál, nr. 123/2015, gildi. Lögin eru viðamikil 

og í þeim fjöldi nýmæla. Ein þessara nýjunga tekur til samþættingar stefnumótunar, 

árangurs og fjármagns þegar kemur að ráðstöfunum opinbers fjár en sú samþætting er 

kölluð árangurstengd fjárlagagerð/fjárlög. Með lagasetningunni feta íslensk stjórnvöld í 

fótspor annarra ríkja innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) sem hafa 

sameinað ríkisfjármál, stefnumótun og árangur. Flest aðildarlönd OECD búa að langri 

reynslu varðandi árangurstengingu ríkisfjármála og eru íslensk stjórnvöld eftirbátar 

annarra landa OECD í þeim efnum. Markmið rannsóknarinnar er að skoða stöðu á 

innleiðingu stefnumótunarákvæðis í 20. gr. fyrrnefndra laga en þar er grunnur lagður að 

árangurstengingu ríkisfjármálanna. Sú stefnumótun birtist árlega í fjármálaáætlun og í 

rannsókninni er einnig skoðuð eftirfylgni með stefnumótandi markmiðum sem þar 

birtast. Rannsóknin er byggð á eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin voru viðtöl við sex 

viðmælendur sem starfa innan Stjórnarráðs Íslands. Helstu niðurstöður eru þær að 

stefnumótunarákvæði í 20. gr. laganna hefur ekki verið innleitt hjá ráðuneytum. 

Stefnumótun málefnasviða sem árlega birtist í fjármálaáætlun er misjöfn, hjá einstaka 

ráðuneyti sækir stefnumótunin umboð sitt til stærri stefnumörkunar ráðuneytisins en 

hjá öðrum er hún handahófskennd. Markmið sem eiga að meta árangur af ráðstöfunum 

hins opinbera eru ómarkviss og það sama má segja um árangursmælikvarða. Þeir hafa 

oftar en ekki reynst óhentugir til að meta þann árangur sem þeim var í upphafi ætlað að 

mæla. Það verður því erfitt að meta ávinning af ráðstöfun opinberra fjármuna eins og 

lögin gera ráð fyrir. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar varpar ljósi á stöðu stefnumótunar 

málefnasviða og eftirfylgni með henni. Hagnýtt gildi ritgerðarinnar felst í tillögum til 

útbóta sem mæla með endurmati á framkvæmd núverandi verklags. 
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1  Inngangur  

Á síðustu áratugum 20. aldarinnar spruttu víða erlendis fram hugmyndir um nýskipan í 

ríkisrekstri. Þær hugmyndir einkenndust af því að gera ríkisreksturinn skilvirkan, 

hagkvæman og horfa til árangurs með það að markmiði að draga úr ríkisútgjöldum 

(Hood, 1995). Íslensk stjórnvöld hófu árið 1991 tilraunir til að árangurstengja 

ríkisútgjöldin til að stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í takt við strauma og stefnur 

erlendis frá. Stjórnvöld móta stefnu í takt við hugmyndafræðina árið 1995 en áður hafði 

umbótaverkefnum verið ýtt úr vör. Beita átti ýmsum aðferðum til umbóta í ríkisrekstri  

og þar voru árangursstjórnunarsamningar ráðuneyta við stofnanir taldir vera hentugt og 

hraðvirkt verkfæri. Árangurinn af þessu umbótastarfi reyndist þó verða misjafn og síst af 

öllu hraðvirkur. Árangursstjórnunarsamningar reyndust ekki standa undir væntingum 

sem til þeirra voru gerðir. Íslensk stjórnvöld voru seinni til að að hefja umbótastarf en á 

þessum tíma voru flest aðilarlönd Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) að 

lögfesta árangurstengd ríkisfjármál í kjölfar umbótaverkefna sem höfðu hafist nokkrum 

árum áður (Pollitt og Bouckaert, 2004). 

Eftir efnahagshrunið 2008 var þágildandi lagaumhverfi ríkisfjármála tekið til 

endurskoðunar í samvinnu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (AGS) sem leiddi til þess að ný 

lög um opinber fjármál tóku gildi í upphafi árs 2016 (Þingskjal nr. 148/2015. Frumvarp til 

laga um opinber fjármál). Með lögunum er ráðstöfun fjárveitinga samþætt við 

stefnumótun og mat á árangri og breytir það allri framsetningu og verklagi við opinber 

fjármál.  

1.1 Markmið rannsóknarinnar  

Með lögum um opinber fjármál, nr. 123/2015, hafa skyldur verið lagðar á herðar 

ráðherra varðandi samþættingu, árangurs, stefnumótunar og fjármagns. Þau skylda 

ráðherra til að meta ávinning af ráðstöfunum fjárveitinga til markmiða og aðgerða á 

málefnasviðum sem undir þá heyrir og til að gera grein fyrir honum í ársskýrslu ráðherra 

(Þingskjal nr. 148/2015). 
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Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver sé staða á innleiðingu 

stefnumótunarákvæðis í 20. gr. laga um opinber fjármál en þar er lagður grunnur að 

frammistöðutengingu opinberra fjármála. Einnig er skoðuð hver sé upplifun viðmælanda 

af umfjöllun um stefnur málefnasviða sem birtast ár hvert í fjármálaáætlun. Könnuð er 

eftirfylgni með árangri af markmiðasetningu málefnasviða en á því byggist svo mat á 

ávinningi af fjárveitingum. Lagt var upp með að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hver er staða innleiðingar á stefnumótunarákvæði 20. gr. laga um opinber 

fjármál, nr. 123/2015? 

2. Hver er upplifun viðmælanda af umfjöllun um stefnumótun málefnasviða sem 

birtist árlega í fjármálaáætlun? 

3. Hver er upplifun viðmælanda af eftirfylgni með árangri af stefnumótandi 

markmiðum og hvernig nýtist ársskýrsla ráðherra til þeirrar eftirfylgni? 

Framlag rannsóknar felst í eigindlegri rannsókn á stöðu stefnumótunar málefnasviða 

sem birtist í fjármálaáætlun og lögð er ár hvert fram á  Alþingi. Rannsóknin er nýmæli 

því stefnumótunarákvæði laga um opinber fjármál hafa, eftir því sem rannsakandi best 

veit, ekki verið til rannsóknar frá því að lögin tóku gildi.   

Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi: Í kafla 2 er fjallað um lög um opinber fjármál og 

í kafla 3 tekin fyrir umfjöllun um árangurstengda fjárlagagerð. Kafli 4 gerir grein fyrir 

fræðilegu yfirliti um árangurstengda fjárlagagarð og í kafla 5 er rakin saga 

árangurstengdrar fjárlagagerðar á Íslandi. Kafli 6 fjallar um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og í kafla 7 er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í kafla 8 fara 

fram umræður og í lokakaflanum, kafla 9,  koma svo lokaorð.  

1.2 Orðskýringar og orðanotkun 

Í heimildum ritgerðarinnar koma fyrir ýmis hugtök. Sum hver eru þýdd og staðfærð í 

texta ritgerðarinnar og þá er þess getið á viðeigandi stað. Önnur hugtök kom oftar en 

einu sinni fyrir í textanum og eru þau hugtök þýdd hér á eftir og notkun þeirra í 

ritgerðinni þá höfð án frumtexta á ensku: Ábyrgð (e. accountability), árangurstengd 

fjárlagagerð (e. performance budgeting), árangurstengd fjárlög (e. performance budget), 
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áhrif (e. outcome), afrakstur (e. output), gagnsæi (e. transparency), hagkvæmni (e. 

efficiency), skilvirkni (e. effectiveness og e. effectivity), fjárlagaskrifstofa (e. budget 

office) og  aðföng (e. resources)  
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2 Lög um opinber fjármál, nr. 123/2015 

Í lok mars 2014 mælti þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra í fyrsta sinn fyrir 

frumvarpi til laga um opinber fjármál (Alþingi, e.d). Í frumvarpinu voru boðaðar 

verulegar breytingar á ríkisfjármálum. Frumvarpið var mjög yfirgripsmikið og í því fjöldi 

nýmæla sem hefði í för með sér gjörbreytta umgjörð ríkisfjármála ef frumvarpið yrði að 

lögum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013). Frumvarpið, sem náði ekki fram að 

ganga þá um vorið, var lagt fram á Alþingi á ný á haustþingi 2014 en það var ekki fyrr en 

á haustþingi ári seinna að frumvarpið varð að lögum. Lögfesting frumvarpsins var 

endirinn á löngu ferli endurskoðunar á lagaumhverfi ríkisfjármála sem hófst eftir 

efnahagshrunið haustið 2008 (Þingskjal nr. 148/2015).  

Lög um opinber fjármál eru víðtæk og telja 68 greinar. Umfjöllun um lögin í þessum 

kafla takmarkast við grunnstoðir ríkisfjármála eins og þær birtast í lögunum og þar er 

áherslan lögð á stefnumótunarákvæði laganna og eftirlit með opinberri stefnumótun. 

Kaflinn hefst þó á umfjöllun um endurskoðun eldri laga um ríkisfjármál og undirbúning 

vegna gerðar frumvarps til laga um opinber fjármál.  

2.1 Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997, og endurskoðun þeirra 

Lög um opinber fjármál, nr. 123/2015, leysa af hólmi lög um fjárreiður ríkisins, nr. 

88/1997, sem iðulega voru kölluð fjárreiðulögin. Þegar fjárreiðulögin tóku gildi árið 1997 

voru þau talin vera tímamótaumgjörð um ríkisfjármál. Fjárreiðulögin fólu í sér 

heildarumgjörð um fjárreiður ríkisins sem laut að fjárlagagerð, framkvæmd fjárlaga, 

gerð ríkisreiknings, reikningsskilum og lántökum ríkissjóðs en lagaumhverfið hafði fram 

að þessu verið brotakennt og talið skorta á skýrleika í löggjöf er laut að framkvæmd 

fjárlaga. Lagasetningin og framkvæmd hennar leiddi til samræmingar og aukinnar festu 

við áætlanagerð hins opinbera og við eftirfylgni með framkvæmd fjárlaga (Þingskjal nr. 

148/2015). 

Þó svo að fyrrnefnd lög hafi verið mikið framfaraskref á 10. áratug 20. aldarinnar 

reyndust þegar frá leið ýmsir annmarkar vera á framkvæmd þeirra. Í almennum 

athugasemdum frumvarps til laga um opinber fjármál kemur fram að ríkisútgjöld hafi 
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ávallt verið meiri en gert var ráð fyrir í fjárlögum hvers árs. Ástæða þess var talin vera 

skortur á langtímamarkmiðum og markvissum áætlunum um þróun ríkisútgjalda 

(Þingskjal nr. 148/2015).  

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að miklar sveiflur hafi verið í ríkisútgjöldum 

og þeim hafi ekki verið beitt sem sveiflujafnandi hagstjórnartæki eins og ætlunin er. 

Stjórnvöld hafi ekki brugðist með fullnægjandi hætti við ofþenslu, hagsveiflum og 

vaxandi ójafnvægi í hagkerfinu í um 10 ár fyrir efnahagshrunið. Það kemur einnig fram 

að áætlanagerð hafi verið ábótavant og sömuleiðis yfirliti yfir skuldbindingar ríkissjóðs. 

Að mati skýrsluhöfunda átti ríkissjóður erfitt með að takast á við efnahagshrunið með 

tilheyrandi skuldsetningu og hallarekstri (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og 

Tryggvi Gunnarsson, 2010). Undir þessi sjónarmið er einnig fjallað í VII. kafla almennra 

athugasemda lagafrumvarpsins og greint frá því að skortur á stefnumörkun í 

ríkisfjármálum hafi í raun kynnt undir ójafnvægi þeirra (Þingskjal nr. 148/2015).  

Í kjölfar efnahagshrunsins í október 2008 var kynnt samstarf 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og íslenskra stjórnvalda (Forsætisráðuneytið, 2008). Á 

meðan á samstarfi stjórnvalda og AGS stóð var það mat stjórnvalda að ástæða væri til 

að skoða fyrirkomulag ríkisfjármála. Árið 2011 óskuðu stjórnvöld því eftir því við stjórn 

AGS að gerð yrði tæknileg úttekt á allri skipan opinberra fjármála og komið fram með 

tillögur að úrbótum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013; Þingskjal nr. 148/2015). 

Stjórn AGS varð við beiðni íslenskra stjórnvalda og í október 2011 kom til landsins 

sendinefnd á vegum sjóðsins. Sendinefndin kom að máli við fjöldamarga fulltrúa 

íslenskra stjórnvalda og opinberra aðila eins og Seðlabanka Íslands, Hagstofu Íslands, 

Ríkisendurskoðunar, Fjársýslu ríkisins og Alþingis. Sendinefnd AGS hitti auk þess ýmsa úr 

stjórnsýslunni, svo sem forstöðumenn opinberra stofnana, fjármálastjóra sveitarfélaga, 

samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál auk þingmanna sem sátu í 

fjárlaganefnd Alþingis (Þingskjal nr. 148/2015). Meginviðmælandi sendinefndarinnar var 

þó samráðshópur sem hafði verið skipaður af fjármálaráðherra í tilefni af komu fulltrúa 

sjóðsins (Hughes, Irwin, Petrova, og Karlsdottir, 2012; Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2013; Þingskjal nr. 148/2015). Í lok heimsóknar sendinefndar AGS í desember 2011 voru 

þáverandi fjármálaráðherra kynnt drög að skýrslu sjóðsins sem ber yfirskriftina Tillögur 

um nýja rammalöggjöf um opinber fjármál (e. Iceland. Towards a New Organic Budget 
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Law) en skýrslan var birt með með formlegum hætti 12. janúar 2012 á vefsíðu sjóðsins 

(Hughes o.fl., 2012). 

 Í skýrslu sinni dró AGS þær niðurstöður af greiningarvinnu sinni að opinber fjármál á 

Íslandi væru sveiflukennd og utanumhald og eftirfylgni með þeim einkenndist af agaleysi 

auk þess sem skorti á samræmi í fjármálum ríkis og sveitarfélaga. Ónógt eftirlit væri með 

framkvæmd fjárlaga og að áhættu í ríkisfjármálum væri ekki stýrt með fullnægjandi 

hætti. Taldi AGS að ástæðu þessa mætti rekja til veikleika í lagaumhverfi opinberra 

fjármála. Að mati AGS hafði efnahagshrunið sýnt fram á nauðsyn þess fyrir íslensk 

stjórnvöld að þróa og bæta umgjörð ríkisfjármála svo að ýmis mistök sem höfðu verið 

gerð við framkvæmd ríkisfjármála fyrri ára endurtækju sig ekki (Hughes o.fl., 2012).  

Eftir að heimsókn AGS lauk skipaði þáverandi fjármálaráðherra stýrinefnd til að vinna 

að endurskoðun þágildandi fjárreiðulaga en í nefndina völdust fulltrúar stjórnsýslunnar, 

Fjársýslu ríkisins, Hagstofu Íslands, Ríkisendurskoðunar auk fulltrúa frá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga. Nefndin tók til starfa 30. nóvember 2011 og skilaði drögum að 

frumvarpi 1. febrúar 2013 sem starfsfólk fjármálaráðuneytisins fullvann síðar (Þingskjal 

nr. 148/2015).  

2.2 Áherslur nýrra laga  

Það er óhætt að segja að með gildistöku laga um opinber fjármál, nr. 123/2015, hafi 

orðið gjörbreyting á skipan og umgjörð opinberra fjármála miðað við eldri fjárreiðulög. 

Með lögunum er gert ráð fyrir heildstæðri stefnumótun í opinberum fjármálum til lengri 

og skemmri tíma (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Lögin ná yfir fjármál hins opinbera í heild, til 

fjármála ríkis og sveitarfélaga. Í almennum athugasemdum með lagafrumvarpinu er 

greint frá því að slík nálgun geri það að verkum að heildaryfirsýn fáist yfir opinber 

fjármál sem leiði til betri hagstjórnar. Samhæfing opinberrar fjármálastefnu og 

peningamálastefnu Seðlabanka Íslands stuðli að efnahagslegum stöðugleika og farsælli 

hagstjórn. Með opinberri stefnumörkun er horft til langs tíma með tilliti til þróunar, til 

dæmis mannfjölda, aldurssamsetningar, samfélags og umhverfis (Þingskjal nr. 

148/2015).  
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Samkvæmt 6. gr. laganna birtist stefnumótun í ríkisfjármálum í fjármálastefnu 

ríkisstjórnar, sbr. 4. gr., fjármálaáætlun, sbr. 5. gr., og samkomulagi ríkis og 

sveitarfélaga, sbr. 11. gr. Stefnumótunin byggir á efnahagslegum grunngildum sem eru 

skilgreind í 6. gr. Samandregið felast grunngildin í að opinberar skuldbindingar séu 

viðráðanlegar og leggi ekki byrðar á komandi kynslóðir. Beita á varfærni svo að jafnvægi 

verði á milli tekna og gjalda hins opinbera. Grunngildin eiga að taka til stöðugleika 

þannig að stuðlað sé að varfærni í efnahagsmálum. Með festu á að koma í veg fyrir 

fyrirvaralitlar breytingar á gildandi stefnu um þróun útgjalda. Að lokum á að horfa til 

gagnsæis en það fæst með auðsæum og mælanlegum markmiðum til lengri tíma.  

2.3 Grunnstoðir ríkisfjármála  

Grunnstoðir ríkisfjármála eru eftirfarandi: Fjármálastefna, fjármálaáætlun og fjárlög eins 

og sjá má á mynd 1.   

 

Mynd 1: Grunnstoðir ríkisfjármála (Þingskjal nr. 148/2015). Eigin framsetning rannsakanda. 

 

2.3.1 Fjármálastefna ríkisstjórnar 

Ný ríkisstjórn mótar sér fjármálastefnu þegar hún tekur við völdum. Megintilgangur 

fjármálastefnunnar er að stuðla að efnahagslegu jafnvægi og stöðugleika til lengri tíma. 
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Gildistími fjármálastefnunnar er fimm ár í senn og er talið að það stuðli að auknum 

stöðugleika að hafa gildistíma fjármálastefnunnar lengri en gildistíma hvers kjörtímabils. 

Ekki er gert ráð fyrir að markmiðasetning í fjármálastefnu taki breytingum á meðan á 

kjörtímabilinu stendur (Þingskjal nr. 148/2015). Það er rétt að vekja athygli á því að 

fjármálastefnu núverandi ríkisstjórnar vegna áranna 2018–2022 var breytt í maí 2019 í 

samræmi við breyttar efnahagshorfur (Stjórnarráð Íslands, 2019). Í 4. gr. er fjallað um 

skyldu ríkisstjórnar varðandi mótun fjármálastefnu en sú stefna er tvíþætt. Það ber að 

móta áætlun sem nær til „umfangs, afkomu og þróunar eigna, skulda og 

langtímaskuldbindinga opinberra aðila í heild og hins opinbera og, eigi til skemmri tíma 

en fimm ára í senn“ (Þingskjal nr. 148/2015). Einnig skal í greinargerð með 

fjármálastefnu gera grein fyrir hvernig grunngildum verður fylgt við ríkisfjármálin, eins 

og þróun útgjalda, skattastefnu og tekjuöflun hins opinbera. Skilgreind eru mælanleg 

markmið fyrir fyrrgreinda efnahagslega þætti og áhrif þeirra á hagstjórn (Þingskjal nr. 

148/2015). Fjármálastefna er lögð fram á Alþingi og samþykki hennar þar talið stuðla að 

vandaðri stefnumótun í opinberum fjármálum og langtímahugsun fyrir hið opinbera í 

heild sinni (Þingskjal nr. 148/2015).  

2.3.2 Fjármálaáætlun  

Fjármálastefna ríkisstjórnar er útfærð með ítarlegri hætti í fjármálaáætlun sem fjármála- 

og efnahagsráðherra leggur árlega fram á Alþingi. Í 5. gr. er umfjöllun fjármálaáætlunar 

skilgreind í fimm efnisþáttum. Þessar áherslur má í stuttu máli draga fram með 

eftirfarandi hætti. Í fyrsta lagi er greining á stöðu og horfum í efnahagsmálum sem og í 

fjármálum hins opinbera og stofnana. Í öðru lagi eru sett fram markmið og áætlanir um 

fjármál ríkis, sveitarfélaga og félaga í þeirra eigu. Í fjármálaáætluninni er því útfærð 

stefna ríkisstjórnar um þróun tekna, gjalda og efnahags hins opinbera. Í þriðja lagi er í 

fjármálaáætlun fjallað um stefnumótun málefnasviðanna 35 (sjá viðauka I með 

málefnasviðum og málaflokkum sem undir þau falla) sem mynda A-hluta ríkissjóðs (sjá 

skilgreingu á A-hluta ríkissjóðs í viðauka II) eða í samræmi við ákvæði 5. gr þar sem fram 

kemur að í greinargerð með fjármálaáætlun eigi að kynna stefnumótun fyrir 

málefnasviðin sem mynda A-hluta ríkissjóðs (Þingskjal nr. 148/2015).  
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2.3.3 Fjárlög  

Áherslur ríkisfjármála sem koma fram í árlegri fjármálaáætlun eru útfærðar nánar í 

fjárlögum hvers árs. Í 14. gr. laga nr. 123/2015 kemur fram að í fjárlögum eru heimildir 

til tekna og útgjalda málefnasviða sem mynda A-hluta ríkissjóðs. Í stað þess að Alþingi 

ákvarði fjárveitingar til einstakra stofnana og verkefna í A-hluta ríkissjóðs, eins og var 

gert í fjárlögum hvers árs áður en lögin tóku gildi, eru fjárveitingar nú veittar til 

málefnasviða1 og málaflokka.2 Til að tryggja markvissa forgangsröðun fjárveitinga á 

málefnasviðum þarf að liggja fyrir heildstæð stefnumótun í takt við ákvæði 20. gr. Þessi 

framsetning er grundvallarbreyting frá því sem tíðkaðist í eldri fjárreiðulögum þar sem 

fjárveitingar til A-hluta ríkissjóðs voru til fjárlagaliða sem sneru að almennum rekstri og 

verkefnum. Þannig ákveður Alþingi fjárhagsramma fyrir einstök málefnasvið en sá 

fjárhagsrammi er svo nánar útfærður fyrir einstaka málaflokka í frumvarpi til fjárlaga. 

(Þingskjal nr. 148/2015).  

Í fylgiriti fjárlaga eru sundurliðaðar allar fjárveitingar til ríkisaðila og verkefna í A-hluta 

eftir ráðuneytum, málefnasviðum og málaflokkum. Í fylgiriti fjárlaga eru auk þess 

tilgreindar fjárhæðir fjárlaga yfirstandandi ára, ríkisreiknings fyrra árs og fjárhæðir 

áætlunar næstu tveggja ára. Þessi framsetning og sundurliðun fjárveitinga í fylgiritinu á 

að einfalda samanburð og veita betri yfirsýn yfir þróun fjárhags málefnasviðs sem og 

verkefna og ríkisaðila sem undir það falla. Sá samanburður er gagnlegur til að fylgjast 

með framvindu verkefna með hliðsjón af stefnumótun þeirra (Þingskjal nr. 148/2015).  

2.4 Stefnumótun málefnasviða  

Í almennum athugasemdum við 5. og 20. gr. frumvarpsins er nokkuð ítarlega fjallað um 

skyldur ráðherra vegna stefnumótunar. Þar kemur fram að hlutaðeigandi ráðherra beri 

ábyrgð á stefnumótun málefnasviðs og málaflokks sem undir hann heyrir og skal 

stefnumótunin fela í sér markmið og áherslur um fyrirkomulag og þróun á starfsemi 

hvers málefnasviðs til að minnsta kosti fimm ára. Stefnur málefnasviðanna eiga að 

samræmast markmiðum fjármálaáætlunar um þróun gjalda og tekna. Ákvæði 20. gr. 

                                                      
1
 „Málefnasvið: Svið eðlisskyldra málaflokka sem skilgreint er á grunni staðals Sameinuðu þjóðanna 

um flokkun gjalda‟ (3. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015).    

2
 „Málaflokkur: Flokkun eðlisskyldra stjórnarmálefna sem falla undir tiltekið málefnasvið‟ (3. gr. laga um 

opinber fjármál, nr. 123/2015).    
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frumvarpsins eru kjarni að árangurstengingu ríkisfjármála sem nær yfir A-hluta 

ríkissjóðs. Árangurstenging nær til alls rekstrar ríkisins, bæði til efnahagsmarkmiða og til 

starfseminnar sem fellur undir málefnasviðin 35 í A-hlutanum.  

 

 

Mynd 2:  Stefnumótunarferlið skv. 20. gr. laga um opinber fjármál (Þingskjal nr. 148/2015). Eigin 
framsetning rannsakanda.  

 

Mynd 2 sýnir ferli stefnumótunar í samræmi við áherslur í frumvarpinu. Stefnumótun 

málefnasviða felur í sér formlega greiningu á starfsemi og þjónustu sem undir 

málaefnasviðið falla. Niðurstöður eiga að gefa skýrt til kynna að hverju er stefnt á 

sérhverju málefnasviði, hverjar eru áherslur og forgangsröðun. Með vandaðri og 

formlegri stefnumótun af hálfu ráðherra fæst skýr heildarmynd af starfsemi ríkisins á 

öllum málefnasviðum til lengri og skemmri tíma. Þegar mótuð er stefna málefnasviða 

ber að meta hvaða leiðir er best að fara til að ná settum markmiðum og huga þarf að 

kostnaði og ávinningi við hverja leið fyrir sig (Þingskjal nr. 148/2015). 

Í stefnum málefnasviða eiga að koma fram almenn markmið og sértæk og eiga þau 

að vera hlutlæg, mælanleg og auðsæ. Markmiðin eiga að vera skilgreind og þeim 

forgangsraðað í takt við fyrri greiningarvinnu við mótun stefnunnar. Sértæk markmið 
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sem lúta að þjónustu og gæðum þarf að skilgreina út frá forgangsröðun. Auk þess á að 

gera ráð fyrir ráðstöfunum sem grípa þarf til svo að markmiðum fjármálaáætlunar sé 

náð. Með ráðstöfunum er átt við aðgerðir, framkvæmdir og lagabreytingar sem ráðast 

þarf í svo að markmiðum sé náð. Með því er unnt að greina hversu raunhæf markmið 

stefnumótunar eru og hvort endurskoða þurfi áherslur hennar. Svo hægt sé að meta 

árangur stefnumótunar þurfa skýrir árangursmælikvarðar að fylgja markmiðum 

(Þingskjal nr. 148/2015). Í almennum athugasemdum við frumvarpið kemur einnig fram 

að þrátt fyrir að einstök málefnasvið séu ólík þá gildi sömu sjónarmið við undirbúning, 

framsetningu og framkvæmd stefnumótunar óháð eðli starfseminnar sem undir þau 

falla. Með því að tengja saman stefnumótun málefnasviða og markmið um þróun 

ríkisfjármála, eins og þau birtast í fjármálastefnu, við rekstur ríkisstofnana og verkefni á 

málefnasviðum fæst betri yfirsýn yfir ríkisfjármál til lengri tíma. Það er eitt af 

lykilatriðum fjármálaáætlunar að hafa yfirsýn yfir þróun gjalda. Það hefur einnig í för 

með sér tækifæri til að meta með hvaða hætti fyrirhugaðar aðgerðir muni stuðla að 

heildstæðum umbótum og aukinni skilvirkni. (Þingskjal nr. 148/2015). 

2.4.1 Stefnumótun ríkisaðila til þriggja ára 

Ríkisaðilar eru stofnanir, sjóðir og fyrirtæki sem eru í eigu ríkisins og skiptast þeir í A-, B- 

og C-hluta samkvæmt orðskýringum í 3. gr. Í almennum athugasemdum frumvarpsins 

við 31. gr. kemur fram að ríkisaðilar eigi árlega að móti sér stefnu til að minnsta kosti 

þriggja ára (Þingskjal nr. 148/2015). Stefnumótunin á bæði að snúa að almennum rekstri 

ríkisaðilans og því hvernig stefnumótun verði nýtt til að ná fram áherslum í starfseminni 

í takt við það sem fram kemur í stefnumótun málefnasviðs eða málaflokka. Sem dæmi 

má nefna að slík stefnumótun, með skýrri markmiðasetningu, getur verið að stytta 

biðtíma eftir þjónustu, stuðla að bættri þjónustu, stuðla að rannsóknum og auka 

verklegar framkvæmdir. Mælingar á árangri þurfa að vera árlegar svo unnt sé að meta 

framvindu markmiða þar sem að áherslur í starfsemi eiga að vera innan fjárheimilda 

hverju sinni. Það kemur einnig fram að aðferðafræði árangursstjórnunar hafi verið við 

lýði hjá ríkisaðilum í A-hluta og eiga ákvæði 31. gr. að stuðla að heildstæðara samhengi 

stefnumótunar, markmiðasetningar og mats á árangri í starfsemi þeirra til lengri og 

skemmri tíma. Það kemur svo í hlut ráðherra að staðfesta að stefnumótun ríkisaðila sé í 

samræmi við stefnu og markmið fjármálaáætlunar hverju sinni (Þingskjal nr. 148/2015).  
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2.4.2 Eftirlit með stefnumótun 

Eins og var rakið hér að framan er komin lögbundin tenging milli stefnumótunar 

málefnasviðanna 35 og stefnumótunar ríkisaðila. Þá tengingu er að finna í stefnumótun 

málefnasviða í fjármálaáætlun og í stefnumótun ríkisaðila, sem á að byggjast á 

stefnumótun fjármálaáætlunar, en einnig á fjárveitingum samkvæmt fjárlögum. Það er 

þó ekki með jafnafgerandi hætti kveðið á um eftirlit og eftirfylgni með stefnumótun, 

markmiðum, mælikvörðum og ráðstöfunum eins og kemur fram í athugasemdum um 

hvernig stefnumótunarvinnu málefnasviða á að vera hagað, sbr. almennar athugasemdir 

frumvarpsins um 20. gr. Með almennum hætti er fjallað um ábyrgð ráðherra við 

framkvæmd fjárlaga í IV. kafla og þá einkum 27. gr. sem lýtur að fjárstýringu, fjárreiðum 

ríkisaðila og að almennt sé ráðstöfun fjárheimilda innan ramma fjárlaga hverju sinni. 

Ábyrgð ráðherra á fjárreiðum málefnasviðs sem undir hann fellur er skýr. Í IV. kaflanum 

er ekki fjallað um eftirlit með stefnumótun með sama hætti og eftirlit með fjárreiðum. Í 

almennum athugasemdum við 31. gr. frumvarpsins kemur fram að með samþykki sínu 

beri ráðherra ábyrgð á eftirliti með stefnumótun ríkisaðila (Þingskjal nr. 148/2015).  

Ein þeirra nýjunga sem felast í frumvarpinu er ákvæði um ársskýrslu ráðherra í 62. gr. 

en í henni ber ráðherra að meta ávinning af ráðstöfun fjárveitinga á sínu málefnasviði til 

markmiða og aðgerða sem eru settar fram í árlegri fjármálaáætlun samkvæmt ákvæðum 

20. gr. Í ársskýrslunni er gerð grein fyrir niðurstöðu útgjalda málefnasviðs og málaflokka, 

borið saman við fjárheimildir ársins með tilliti til settra markmiða og aðgerða. Í 

almennum athugasemdum við 62. gr. kemur fram að ársskýrslan sé heildstæð 

samantekt á útgjaldaþróun og mat á árangri á markmiðasetningu sem fram kemur í 

fjármálaáætlun og þeim aðgerðum sem á að ráðast í. Ársskýrslan á að vera innlegg í 

stefnumörkun ráðherra sem birtist í greinargerð málefnasviða í árlegri fjármálaáætlun 

(Þingskjal nr. 148/2015).  

Í 13. gr. er fjallað um fjármálaráð en hlutverk þess er að tryggja hlutlægt mat á 

stefnumörkun í opinberum fjármálum sem birtist í fjármálastefnu ríkisstjórnar og árlegri 

fjármálaáætlun. Í almennum athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að 

fjármálaráð eigi að meta hvort fjármálareglur sem koma fram í 7. gr. og grunngildi 2. gr. 

séu uppfyllt í fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Eftirfylgni fjármálaráðs snýr því frekar 

að hagstjórnarmarkmiðum, efnahagsforsendum og afkomu en stefnumótun 



 

13 

málefnasviða í fjármálaáætlun (Þingskjal nr. 148/2015). Þessi afstaða sést vel í umsögn 

fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2019–2023 þar sem kemur fram að: 

…samhæfing áætlunargerðar og stefnumótunar getur reynst flókin. Bent 
skal á að grunngildin vísa til efnahagslegra atriða fremur en að beinast að 
rekstrarlegum álitamálum og úrlausnarefnum í stefnumótun málefnasviða. 
Af þessum sökum getur umfjöllun um stefnumótunina ekki verið 
grunngildamiðuð nema að mjög takmörkuðu leyti.  

(Axel Hall, Ásgeir Brynjar Torfason, Gunnar Haraldsson og Þórhildur 
Hansdóttir Jetzek, 2018, bls. 50)  

 

2.4.3 Tenging stefnumótunar málefnasviða og grunnstoða ríkisfjármála  

Tengsl stefnumótunar málefnasviðs og grunnstoða ríkisfjármálanna, fjármálaáætlunar 

og fjárlaga sést á mynd 3. Stefnumótun byggist á greiningarvinnu þar sem taka þarf tillit 

til ákvæða laga, áherslna í stjórnarsáttmála og áherslna þess ráðherra sem er ábyrgur 

fyrir starfsemi sem undir ráðuneyti hans falla (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg 

Matthíasson, 2012). Undir lög falla einnig alþjóðlegir sáttmálar og skuldbindingar, svo 

sem Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og Parísarsamkomulagið, því aðildarlönd hafa 

skuldbundið sig til að vinna að framgangi þeirra (Heimsmarkmiðin, e.d.; Stjórnarráð 

Íslands, 2015). Einnig þarf stefna málefnasviða að vera í takt við áherslur í 

efnahagsmálum sem birtast í fjármálastefnu og grunngildum. Í fjármálaáætlun birtist 

stefna ráðherra varðandi málefnasvið og málaflokka. Stefna er svo útfærð frekar, með 

tilliti til fjárveitinga og aðgerða sem grípa þarf til, í fjárlögum hvers árs. Á grundvelli 

fjárlaga skila ríkisaðilar rekstraráætlun til eins árs þar sem rekstur er aðlagaður að 

fjárveitingum hvers árs og stefnumótun ríkisaðila til þriggja ára. Þá á stefnumótun 

ríkisaðila að taka mið af stefnumótun ráðherra í fjármálaáætlun og fjárveitingarnar 

sömuleiðis að endurspegla stefnumarkandi áherslur og verkefni ráðherrans. 

Stefnumótun ríkisaðila getur einnig verið innlegg í stefnumótun málefnasviðs eða 

málaflokka. 
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Mynd 3: Tenging stefnumótunar málefnasviða og grunnstoða ríkisfjármála (Þingskjal nr. 148/2015). 
Eigin framsetning rannsakanda.  

 

Í ársskýrslu ráðherra, sem er lögð fram eigi síðar en 1. júní ár hvert, er næstliðið ár 

gert upp með tilliti til rekstrar og fjárveitinga á málefnasviði og málaflokkum. 

Ársskýrslan gefur tækifæri til að endurmeta hvernig til tókst með árangur af 

markmiðasetningu vegna stefnumarkandi verkefna og er þannig gott innlegg í 

fjármálaáætlun næsta árs (Þingskjal nr. 148/2015).  

2.5 Samantekt  

Ný lög um opinber fjármál tóku gildi í ársbyrjun 2016. Með lögfestingu var smiðshöggið 

rekið á margra ára vinnu sem miðaði að því að breyta eldra lagaumhverfi ríkisfjármála. 

Sú vinna byrjaði eftir að íslensk stjórnvöld hófu samstarf við AGS í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008. Með lögunum hafa orðið miklar breytingar á umgjörð 

opinberra fjármála og eitt af nýmælum þeirra er að heildstæð opinber stefnumótun er 

lögð til grundvallar langtímaþróun og efnahagslegum stöðugleika. Grunnstoðir laganna 
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eru fjármálastefna, fjármálaáætlun og fjárlög. A-hluta ríkissjóðs er nú skipt upp í 35 

málefnasvið og bera ráðherrar ábyrgð á því að stefna sé mótuð um starfsemi og verkefni 

sem undir málefnasviðin heyra. Sú stefna á að taka mið af stöðumati og forgangsröðun. 

Til að meta árangur á að móta almenn og sértæk markmið og skýra 

árangursmælikvarða. Ráðherrar meta svo árangur og ávinning af ráðstöfun fjárveitinga í 

ársskýrslu en sú ráðstöfun fjármuna á að byggjast á stefnumótun og markmiðasetningu 

á málefnasviðum.  
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3 Skilgreining á árangurstengdum fjárlögum  

Gerð fjárlaga (e. budgeting) er einn af mikilvægustu þáttum í ríkisrekstrinum og snýst 

um að áætla með hvaða hætti skatttekjum ríkisins er dreift til stofnana og verkefna af 

hálfu hins opinbera (Anessi-Pessina, Barbera, Sicilia og Steccolini, 2016). Í stórum 

dráttum felst fjárlagagerðin í að breyta upplýsingum yfir í ákvarðanir. Umbætur á 

ríkisfjármálaferlinu hafa alla jafnan snúist um að leita leiða til að greina betur flæði 

upplýsinga í þeim tilgangi að bæta ákvarðanatökuna. Fjárlagagerð hafi áður haft 

tilhneigingu til að vera fremur einangrað ferli þar sem markmiðið var að fjármagna 

starfsemi ríkisins en þróunin sýnir að nú snýst gerð fjárlaga um áætlanagerð, stjórnun og 

að stuðla að efnahagslegum stöðugleika (Schick, 2007). 

Það fer vel á því að hefja þennan kafla, þar sem fjallað er um árangurstengd 

fjárlög/fjárlagagerð, á skilgreiningu á því hvað felist í gerð fjárlaga. Í þessum kafla er 

fjallað um árangurstengda fjárlagagerð þar sem hugtakið er skilgreint. Auk þess er 

umfjöllun um ávinning sem hlýst af því að samþætta notkun árangursmælinga við 

dreifingu opinberra fjármuna. Gerð er grein fyrir sögulegri þróun um innleiðingu 

árangurstengdrar fjárlagagerðar í Evrópu og Bandaríkjum Norður-Ameríku og lýkur 

kaflanum á umfjöllum um stöðu árangurstengdrar fjárlagagerðar innan OECD.  

3.1 Skilgreining á árangurstengdri fjárlagagerð   

Það er ekki til einhlít skilgreining á því í hverju árangurstengd fjárlagagerð felst þó að 

aðferðafræðin hafi verið notuð í ríkisfjármálum um árabil. Skýring á því kann að vera sú 

að innleiðing þessara umbóta í ríkisfjármálum hefur verið nokkuð ólík eftir því hver á í 

hlut og í raun ekki til leiðbeiningar um hvernig eigi að bera sig að (Moynihan og Beazley, 

2016; Mauro, Cinquini og Grossi, 2017). OECD (2019) skilgreinir árangurstengda 

fjárlagagerð „sem kerfisbundin not á árangursupplýsingum við ákvarðanatöku í 

áætlanagerð hins opinbera. Með því að byggja ákvarðanatöku á árangursupplýsingum 

er leitast við að auka gagnsæi og ábyrgð svo almenningur og stjórnmálamenn sjái 

árangur af ákvörðunum og aðgerðum stjórnvalda“ (OECD, 2019, bls. 9). Alan Schick, 

sem rannsakað hefur árangurstengd ríkisfjármál allt frá miðjum sjöunda áratug 20. 
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aldar, telur að með árangurstengdri fjárlagagerð sé leitast við að taka ákvarðanir um 

ráðstöfun fjármuna byggðar á raun eða ætluðum niðurstöðum. Þungamiðjan í 

ákvarðanatökunni flyst því frá aðföngunum (e. input) yfir í það að horfa til afraksturs eða 

áhrifa af ákvörðuninni (Schick, 2007). Brumby og Robinson (2005) skilgreina 

árangursmiðaða fjárhagsáætlanagerð sem ferli sem tengir fjárveitingar hins opinbera við 

áhrif eða afrakstur af ákvörðunum sem byggðar eru á niðurstöðum af 

árangursmælingum. Skilgreining McNab og Melese (2003) er áþekk en þeir telja að 

árangurstengd fjárlagagerð nái yfir þær aðferðir sem hafa í för með sér að magnsetja (e. 

quantify) afrakstur eða áhrif sem verða af starfsemi hins opinbera og samþætta það svo 

að endingu við gerð fjárhagsáætlana (McNab og Melese, 2003). Curristine (2005) telur 

að árangursmiðuð fjárlagagerð feli í sér áherslubreytingu. Sú breyting lýsi sér í því að 

áherslan í fjárlagaferlinu flytjist frá aðföngum til þess að horfa á áhrif sem hljótast af 

árangri fjárveitingarinnar. Árangursmælingin er þó ekki lokamarkmiðið heldur er 

niðurstaða mælingarinnar leiðin til að bæta ákvarðanatöku stjórnmálamanna til að hafa 

góð áhrif á samfélagið. 

Með breytingum af þessum toga telur Behn (2002) að áherslan fari frá ferla- og 

reglumiðaðri stjórnun til árangursstjórnunar. Í skýrslu OECD (2019) kemur fram að 

breyttar áherslur, þar sem horft er til árangurs í stað aðfanga í ríkisfjármálum, séu 

ekkert minna en grundvallarbreytingar á fjárlagagerð og fjárlagaferlinu. Það kalli á 

víðtækan stuðning frá ríkisstjórn, ráðuneytum, þingi og almenningi þegar lagt er af stað í 

slíkar breytingar. Að mati Sterck (2007) er ramminn um ríkisfjármál fjölþættur. Þegar 

honum er breytt, til dæmis með árangurstengingu ríkisfjármála veldur það miklum 

breytingum á virkni kerfisins í heild sinni. Pollitt og Bouckaert (2004) benda á að gerð 

fjárlaga sé í eðli sínu pólitísk aðgerð. Það tekur breytingar á opinberum fjármálum, hvort 

sem þær breytingar taka til hluta ríkisrekstrar eða í rekstrarins í heild, langan tíma að 

festast í sessi. 

3.2 Ávinningur af árangurstengingu ríkisfjármála 

Tenging ríkisfjármála og árangurs er talin hafa fjölbreyttan ávinning í för með sér og 

aukið gagnsæi og skýrari ábyrgð er það sem mestu máli skiptir (Moynihan og Beazley, 

2016). Jong, Beek og Posthumus (2013) eru á sama máli og telja að ávinningur af því að 

tengja ríkisfjármál við niðurstöður árangursmælinga hafi í för með sér aukið gagnsæi í 
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útgjöldum hins opinberra á þann hátt að yfirsýn yfir ráðstöfun á opinberu fjármagni 

verði betri og ábyrgð stjórnmálamanna skýrari.  

Downes, Moretti og Nicol (2017) og (OECD, 2017) fjalla um reynslu landa innan ESB 

af árangurstengdri fjárlagagerð og er ávinningur talinn vera eftirfarandi:  

 Aukið gagnsæi. Gagnsæi er mikilvægt í þeirri viðleitni að skapa traust á 
stjórnmálum. Kefisbundin notkun á árangursupplýsingum varpar ljósi á hvernig 
hið opinbera ver skattfé. Gagnsæið felst í að veita almenningi og þingmönnum 
upplýsingar um ráðstöfun opinberra fjármuna, hvaða þjónustu hið opinbera 
veitir og ekki síður hver gæði þjónustunnar eru.  

 Skýrari ábyrgð. Setning árangursmarkmiða heldur stjórnmálamönnum, 
þingmönnum og stjórnendum við efnið ef svo má að orði komast. Hér snýst 
allt um ábyrga meðferð opinbers fjár.  

 Aukin hagkvæmni. Hægt er að meta hagkvæmni af ráðstöfunum stjórnvalda 
með því að nota stöðuga og samanburðarhæfa árangursmælikvarða. Það gefur 
einnig færi á því að horfa á þróun kostnaðar yfir lengra tímabil og jafnvel að 
móta viðmið (e. benchmark) í því sambandi.  

 Stefnumótun byggð á gögnum (e. evidence-based policy-making), 
Árangursupplýsingar geta verið innlegg í stefnumótunarvinnu. Með því er 
hægt að skapa tengsl á milli árangurs og áhrifa (e. impact).  

 Breytt menning. Breytt vinnubrögð varðandi opinber fjármál fela meðal 
annars í sér setningu markmiða, mótun árangursmælikvarða og eftirfylgni með 
árangri. Því fylgir óhjákvæmilega breytt menning í opinberri stjórnsýslu sem 
miðar að því að horfa til árangurs við ráðstöfun opinberra fjármuna í stað 
hefðbundinna aðferða (e. input-based model).  

 Markvissari dreifing á skattfé. Fjárlagagerð miðar að því að dreifa skatttekjum 
ríkisins til verkefna og stofnana ríkisins. Ef ákvarðanir eru byggðar á 
raungögnum og upplýsingum um árangur ættu þær að stuðla að markvissari 
og réttlátari dreifingu opinberra fjármuna.  

   (Downes o.fl., 2017; OECD, 2017)  

 

3.3 Mismunandi aðferðir við árangurstengda fjárlagagerð 

OECD (2007) hefur greint á milli mismunandi aðferða (e. different models of 

performance budgeting) við fjárlagaferlið allt eftir því hvaða vægi niðurstöður 

árangursmælinga fá við gerð fjárlaga og ákvarðanatöku um dreifingu opinberra 

fjármuna. Að mati OECD hafa aðildarlöndin beitt mismunandi nálgun, allt eftir 

forgangsröðun (e. priorites), menningu (e. culture) og getu (e. national capacites) þeirra. 
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OECD (2007) og Downes o.fl. (2017) hafa skilgreint mismunandi flokka árangurstengdra 

fjármála:  

 Til kynningar (e. presentional budget). Árangursupplýsingar eru hluti af 
fjárlagaskjölum (e. budget documents). Opinberri birtingu á þessum tilteknu 
upplýsingum er ætlað að stuðla að auknu gagnsæi og ábyrgð yfirvalda og vera 
hluti af samtali þeirra við löggjafann og almenning um stefnu hins opinbera. 
Ekki er ætlast til að niðurstöður árangursmælinga séu lagðar til grundvallar við  
dreifingu opinbers fjár og tengjast í raun ekki ráðstöfun fjármuna.  

 Til upplýsingar (e. performance-informed budget). Samhliða upplýsingum um 
skiptingu fjárheimilda í fjárlögum er að finna ýmsar upplýsingar um árangur. 
Þetta er gert til að vekja athygli stjórnvalda (e. policy makers) á gögnum um 
árangur svo hægt sé að líta til árangurs þegar ákvarðanir eru teknar um 
fjárveitingar. Það eru óbein tengsl milli árangursupplýsinga og fjárveitinga því 
slíkar upplýsingar eru ekki forsenda fyrir dreifingu fjármuna. Hversu mikil áhrif 
upplýsingar um raunárangur hafa við ákvarðanatöku fer í raun eftir 
stefnumótun stjórnvalda hverju sinni.  

 Bein árangurstenging (e. direct performance budget). Hér eru bein tengsl á 
milli dreifingar opinberra fjármuna og árangurs. Fjárveitingar byggjast á 
niðurstöðu árangursmælinga eða árangursvísa (e. activity indicatiors). 

 Árangursstjórnun (e. managerial performance budget). Nýting árangurs-
upplýsinga tengist ekki fjárlagagerð með sama hætti og í liðunum sem taldir 
eru upp hér að framan, heldur er áherslan á nýtingu árangursupplýsinga við 
innri áætlanagerð í stofnunum og hjá skipulagsheildum. Hér er áherslan lögð á 
að skýra ábyrgð stjórnenda á rekstri viðkomandi stofnana eða verkefna.  

(OECD, 2007; Downes o.fl., 2017) 

3.4  Sögulegt yfirlit árangurstengdrar fjárlagagerðar  

Hugmyndir um að tengja saman ríkisfjármál og árangursmælingar eiga sér nokkuð langa 

sögu. Í Bandaríkjunum hefur árangurstengd fjárlagagerð verið einn helsti hvati breytinga 

í opinberri stjórnsýslu (Kong, 2005) auk þess sem árangurstengd fjárhagsáætlunargerð 

hefur verið veigamikill þáttur í fjármálum hins opinbera í Bandaríkjunum um langt skeið, 

allt frá fyrstu áratugum 20. aldar (Andrews, 2004; Van Dooren, Bouckaert og Halligan, 

2015). Aðferðafræðin og framkvæmdin í Bandaríkjunum hefur þó tekið breytingum með 

samfélags- og stjórnmálaþróun á tímabilinu.   

Á árunum um og eftir seinni heimsstyrjöld glímdu bandarísk yfirvöld við félagslegan 

ójöfnuð og samfélagsleg vandamál og áherslur yfirvalda á þeim tíma áttu að koma í veg 

fyrir spillingu og óhagkvæmni í rekstri ríkisins (Tyer og Willand, 1997). Lagasetning árið 
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1950 hafði í för með sér að horfa bæri til árangursmælinga við fjárhagsáætlanagerð hjá 

bandaríska hernum og sú lagasetning náði síðar til ríkisstofnana (Kong, 2005). Í kjölfarið 

gengu ýmsar bylgjur yfir bandarísk ríkisfjármál þar sem tengja átti þau við árangur. 

Fæstar þessara tilrauna báru árangur (Kong, 2005; OECD, 2007) auk þess sem fáar sögur 

fóru af formlegum árangursmælingum. Engu að síður er talið að fræjum hafi verið sáð í 

huga almennings um ábyrgð hins opinbera á stjórnun og árangri (e. administrative and 

managerial accountability) (Hou, Lunsford, Sides og Jones, 2011).  

Önnur bylgja tilrauna við að tengja ríkisfjármál við árangursmælingar fór af stað á 

áttunda og níunda áratug3 20. aldar þegar hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri (e. new 

public management) tóku að ryðja sér til rúms hjá aðildarlöndum OECD og víðar. Það er 

talið að kveikjan að þeim hugmyndum hafi verið erfiðleikar í ríkisfjármálum í upphafi 

níunda áratugarins í Bandaríkjunum og Bretlandi sem varð þess valdandi að mikil 

áhersla var lögð á ná fram sparnaði í ríkisútgjöldum. Þessar hugmyndir verða síðan 

grunnur að nýskipan í ríkisrekstri (Van Dooren o.fl., 2015) en þær hugmyndir höfðu 

meiri áhrif en áður við að tengja árangursmælingar og ríkisfjármál með það að markmiði 

að auka skilvirkni, minnka sóun og meta árangur af ákvarðanatöku í stjórnmálum (Hood, 

1995).  

Við framkvæmdina átti hið opinbera að byggja á sömu aðferðum og voru notaðar í 

rekstri hjá einkafyrirtækjum við að meta árangur og mæla skilvirkni og innleiddar voru 

árangursmælingar svo hægt væri að meta árangur af ríkisrekstrinum (Hood, 1995). 

Brignall og Modell (2000) nefna að ríkisreksturinn hafi bæði átt að vera hagkvæmari og 

skilvirkari en um leið átti ekki að slá af umfangi og gæðum þjónustu ríkisvaldsins við 

þegna sína (Brignall og Modell, 2000). Í stað þess að horfa til þess hversu háar fjárhæðir 

væru lagðar í rekstur stofnana og verkefna ríkisins væri frekar einblínt á hvort hægt væri 

að mæla árangur sem næðist af rekstri verkefna og stofnana (e. what can I achieve with 

this money) (OECD, 2007).  

Á áttunda og níunda áratug 20. aldar fór af stað vinna í aðildarlöndum OECD sem 

miðaði að árangurstengingu ríkisfjármála og hjá flestum leiddi það til lagasetningar 

                                                      
3
 Fræðimönnum ber ekki saman um hvort breytingar hefjast á sjöunda, áttunda eða níunda áratug 20. 

aldar. Í upphafi kafla 4 er vitnað til heimildar sem telur að breytingar tengdar nýskipan í ríkisrekstri hafi 

byrjað á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar.  
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nokkrum árum síðar. Pollit og Bouckaert (2004) benda á ýmis dæmi því til staðfestingar. 

Ríkisstjórnir í Eyjaálfu byrjuðu snemma; Nýsjálendingar settu lög árið 1989, Ástralska 

ríkisstjórnin setti af stað verkefni árið 1983 og fylgdi því eftir með lagasetningu árið 

1997. Í Kanada var ýmsum verkefnum hleypt af stokkunum árið 1988 og árið 1992 voru 

breytingar á ríkisfjármálum lögfestar. Frakkar breyttu lagaumhverfi sínu á árunum 1996–

2001. Á Norðurlöndunum hófu Finnar breytingar á ríkisfjármálaferli sínu árið 1987 sem 

lauk með lagasetningu árið 1995. Svíar settu lög um árangurstengd ríkisfjármál árið 

1997. Í Bandaríkjunum voru samþykkt lög árið 1993 sem tóku gildi 1999. Lagasetningin í 

Bandaríkjunum var víðtæk og náði til alríkisstofnana, ríkisstofnana og staðbundinna 

stjórnvalda. Í Hollandi voru sett lög og tóku þau gildi á árunum 1999–2002 (Pollit og 

Bouckaert, 2004). Þýsk yfirvöld gerðu árið 2013 breytingar í þá veru að bæta 

árangursupplýsingum við fjárlagagögn og í Austurríki tóku lög gildi árið 2013 þar sem 

endurbætur voru gerðar á ríkisfjármálum með árangurstengingu þeirra (OECD, 2017).  

Þau lönd sem fyrst fóru af stað hafa endurmetið árangurinn og gert á síðustu árum 

breytingar á lagaumhverfi og framkvæmd laganna. Sem dæmi um það eru Hollendingar 

sem tóku lög og framkvæmd laga um ríkisfjármál til gagngerra breytinga og einföldunar 

árið 2012 (Jong o.fl., 2013). Það sama gildir um Bandaríkin sem hafa gert ýmsar 

breytingar á lögum og framkvæmd þeirra frá árinu 1993 (Pollit og Bouckaert, 2004). 

Bretar hafa einnig gert breytingar nú á allra síðustu árum en á árunum 2015–2016 voru 

enn ítarlegri kerfi árangursupplýsinga tengd ríkisfjármálum (OECD, 2017). Á allra síðustu 

árum hafa ýmis lönd bæst í hóp þeirra sem beita aðferðafræðinni við fjárlagagerð og má 

þar nefna Rússland, Eistland og Pólland (Moynihan og Beazley, 2016). 

3.5 Staða árangurstengdra fjárlaga hjá OECD-ríkjum  

Í skýrslu OECD (2007) kemur fram að helsti rökstuðningur fyrir árangurstengdri 

fjárlagagerð sé að hlutlausar upplýsingar um árangur stuðli að betri nýtingu fjármuna og 

bæti stjórnvaldsákvarðanir sem snúi að útgjöldum. Schick (2014) bendir á að hjá 

einstaka aðildarlöndum OECD hafði fjárhagsáætlanagerð hins opinbera verið meira í ætt 

við innkaupalista þar sem nákvæm grein var gerð fyrir sérhverju atriði á listanum og 

kostum við fjármögnun þess. Þrátt fyrir að ítarlega væri gerð grein fyrir hverju atriði sem 

til stóð að fjármagna af hálfu ríkisins var ekki minnst á þann árangur sem fjárveitingin 

myndi stuðla að (Schick, 2014). Með því að tengja árangur við dreifingu, til að mynda við 
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ráðstöfun skatttekna, ætti ríkisreksturinn að verða bæði markvissari og hagkvæmari 

sem á endanum yrði til þess að stuðla að meiri aga í ríkisútgjöldum. Fyrirætlanir um aga í 

ríkisútgjöldum og hagkvæmni í rekstri ríkisins er eitt af því sem hefur drifið áfram 

innleiðingu árangurstengdrar fjárhagsáætlanagerðar víða um lönd (OECD, 2007).  

Flest aðildarlönd OECD hafa gert breytingar á fjárlagaferlinu (OECD, 2016; 2017) sem 

miða að því að því að tengja saman fjárveitingar og árangursmælingar. Aðildarlöndin 

nota mismunandi aðferðir við fjárlagagerð og vægi árangursupplýsinga er einnig 

misjafnt en það kemur fram að frá 2011 hafi orðið breytingar í þá átt að auka vægi 

notkunar á árangursupplýsingum við ákvarðanatöku og dreifingu fjárheimilda (OECD, 

2017).  

Schick (2014) telur að árangurstengd fjárlagagerð sé orðin merkimiði (e. elastic label) 

sem hafi verið settur á fjölmörg ferli hjá hinu opinbera sem miði að því að bæta 

þjónustu, stjórnun, skilvirkni, hagkvæmni, endurmat á opinberum verkefnum og 

endurmat á dreifingu fjárveitinga. Með þessu hafi umbætur í opinberum rekstri verið 

settar undir einn hatt. Schick bendir auk þess á að árangurstengd fjárlagagerð sé nú talin 

vera einn þáttur í árangursstjórnun frekar en aðferð þar sem opinberum fjármunum er 

deilt út. Það er ekki með góðu móti hægt að tengja árangursmælingar við fjárlög án þess 

að stjórnun hins opinbera taki mið af árangursstjórnun. Schick telur að áhersla á 

árangursstjórnun flæki innleiðingarferlið en gefi um leið stjórnvöldum tækifæri til að 

bæta verkefni og starfsemi hins opinbera. Árangurstengd fjárlagagerð felur því í sér 

breytingar á stjórnun og stjórnunarháttum (Schick, 2014).  

Á mynd 4 er yfirlit um stöðu árangurstengdrar fjárlagagerðar hjá aðildarlöndum 

OECD. Á myndinni koma fram upplýsingar um lagaumgjörð (e. existence), hvort 

árangursupplýsingar séu nýttar við gerð fjárlaga (e. use) og hvort þær hafi áhrif á 

dreifingu fjármuna (e. consequences). Svokallaður Performance Budget Index sýnir fram 

á árangurstengingu ríkisfjármála þó að það komi ekki fram hvaða árangri löndin hafa 

náð (Downes o.fl., 2017). Í efstu línu átt við Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. 

EU Commission). Það vekur athygli hversu neðarlega Ísland er á listanum en á þeim tíma 

sem könnunin var gerð höfðu lög um opinber fjármál, nr. 123/2015, nýverið tekið gildi.  
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Mynd 4: Performanc budget index OECD 2016 (Downes, Moretti og Nicol, 2017, bls. 17). 

Sé horft til stöðu Svíþjóðar og Finnlands á listanum þá endurspeglar hún þá 

staðreynd að það eru um tveir áratugir síðan þessar þjóðir lögfestu árangurstengda 

fjárlagagerð eins og fram kemur í kafla 2.4 hér að framan. Það er einnig athyglisvert að 

sjá hversu ofarlega Austurríki er á listanum en eins og fram kemur í kafla 2.4 tóku ný lög 

um ríkisfjármál gildi í Austurríki árið 2013. 

Árið 2016 höfðu 26 aðildarlanda OECD tekið upp árangursmiðaða fjárlagagerð. Hjá 18 

aðildarlöndum af þessum 26 er aðferðin lögfest hjá fagráðuneytum og ríkisstofnunum 

(OECD, 2017). Það kemur fram hjá OECD (2016; 2017) að aðferðafræðin hafi aukið á 

ábyrgð og gagnsæi hjá stjórnvöldum og stuðlað að ákveðinni menningu varðandi 

árangursmælingar. 



 

24 

3.6 Samantekt 

Þegar ríkisfjármál eru annars vegar er sífellt leitað leiða til að verja opinberu fé með 

skilvirkum og hagkvæmum hætti. Árangurstenging ríkisfjármála á sér langa sögu í 

Bandaríkjunum og þegar hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri fóru að ryðja sér til rúms á 

áttunda og níunda áratug 20. aldar tóku ríkisstjórnir ýmissa landa innan OECD við sér og 

hófu breytingar á gerð fjárlaga sem miðuðu að því að tengja árangursmælikvarða við 

dreifingu opinberra fjármuna. Helsti ávinningur af árangurstengingu ríkisfjármála er 

talinn vera aukið gagnsæi, skýrari ábyrgð stjórnmála og meiri hagkvæmni við ráðstöfun 

opinberra fjármuna svo eitthvað sé nefnt. Í könnun OECD sem var framkvæmd 2016 

kom í ljós að ferlið var þegar lögfest og notað hjá 26 löndum sambandsins eins og áður 

hefur komið fram. Í niðurstöðum könnunarinnar kom einnig fram að íslensk stjórnvöld 

eru eftirbátar annarra aðildarlanda OECD þegar kemur að því að gera breytingar á 

ríkisfjármálum og eru í raun rétt að hefja ferli breyttra ríkisfjármála.  
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4 Fræðileg umfjöllun um árangurstengda fjárlagagerð  

Árangurstengd fjárlagagerð hins opinbera er þverfaglegt fræðasvið sem snertir opinbera 

stjórnsýslu, hagfræði og reikningsskil (Helden, Johnsen og Vakkuri, 2008). 

Árangurstengd fjárlagagerð hefur verið viðfangsefni rannsókna og fræðilegra skrifa um 

nokkurt skeið. Segja má að áhugi fræðimanna hafi kviknað fyrir alvöru er umbætur 

kenndar við nýskipan í ríkisrekstri hófust í opinberri stjórnsýslu á sjöunda og áttunda 

áratug 20. aldar (Helden, Johnsen og Vakkuri, 2012). Anessi-Pessia o.fl. (2016) og Mauro 

o.fl. (2017) telja að flestar fræðigreinar sem hafa verið ritaðar um reynslu af 

árangurstengdum fjárlögum og fjárlagagerð séu byggðar á rannsóknum í Bandaríkjunum 

þó að greinaskrif um reynslu landa í Evrópu séu líka talsverð.  

Þar sem viðfangsefnið fjallar um ríkisfjármál hafa alþjóðastofnanir á borð við 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Alþjóðabankann og OECD látið það til sín taka. OECD hefur frá 

árinu 2001 gefið út ársfjórðungsritið Journal of Budgeting (OECD, e.d.). Þar er umfjöllun 

um fjölbreytt mál er varða ríkisfjármál aðildarlanda auk þess sem gerðar hafa verið 

sérstakar úttektir og kannanir á ríkisfjármálaferli þeirra. Sem dæmi má nefna könnun 

um árangurstengda fjárlagagerð innan OECD árið 2016 sem er vísað til í kafla 3.5 (OECD, 

2016). 

Mauro o.fl. (2017) benda á að ekki sé til kerfisbundin flokkun (e. systemation) á 

rannsóknum og fræðilegum skrifum um árangurstengda fjárlagagerð en í fræðilegu 

yfirliti byggja Mauro o.fl. (2017) á framsetningu Helden o.fl. (2008) sem skipta 

rannsóknum á árangursmælingum í tvennt: Annars vegar umfjöllun um reikningsskil hins 

opinbera (e. public accounting) og hins vegar umfjöllun um árangursmælingar og 

stjórnun (e. performance measurement and management) (Helden o.fl., 2008). Í 

kaflanum hér á eftir verður seinni flokkurinn til umfjöllunar því rannsakandi telur 

umfjöllun um opinber reikningsskil ekki vera viðfangsefni þessarar ritgerðar.  

4.1 Árangursmælingar og stjórnun  

Helden o.fl. (2008; 2012) settu fram líkan þar sem fræðileg umfjöllun um 

árangursstjórnun hjá hinu opinbera er flokkuð í fjögur þemu: Hönnun (e. design) kerfa 
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um árangursmælingar, innleiðingu árangursmælikvarða í fjárhagsáætlanagerð og 

stjórnun, notkun árangursupplýsinga og að endingu mat á árangurstjórnun og 

árangursstjórnunarkerfum. Líkanið byggist á sömu hugmyndafræði og kenningar um 

lífsferil vöru enda ber líkanið heitið Life-cycle approach to performance management. 

Mauro o.fl. (2017) byggja á þemum úr líkani Helden o.fl. (2012) í flokkun sinni á 

fræðilegum skrifum um árangurstengd ríkisfjármál. Munur á umfjöllun um þemu hjá 

Mauro o.fl. (2017) og umfjöllun í líkani Helden o.fl. (2012) er fyrsta þemað. Mauro o.fl. 

(2017) tilgreina ástæður fyrir breytingum á ríkisfjármálaferli sem fyrsta þema á meðan í 

líkaninu er fjallað um hönnun árangursmælikvarða. Flokkun Mauro o.fl. (2017) er því 

löguð að líkani Helden o.fl. (2012) og byggist á fjórum þemum: Aðlögun (e. adoption), 

innleiðingu, notkun og áhrifum (e. impact). Hér á eftir verður fjallað ítarlega um 

árangurstengd ríkisfjármál út frá þessum fjórum þemum.  

4.2 Aðlögun breytinga á ríkisfjármálaferli 

Hjá Mauro o.fl. (2017) er fyrsta þemað af fjórum, aðlögun, skilgreint sem ástæða þess 

að farið er í breytingar á ríkisfjármálum. Pollit og Bouckaert (2004) telja að drifkraftur 

umbóta á fjárlagaferli séu utanaðkomandi þættir. Annars vegar er það vöxtur opinberra 

útgjalda og hins vegar kröfur um bættan árangur hins opinbera sem fæst með betri 

áætlanagerð og fjármálastjórn. Talið er að þessir utanaðkomandi hvatar leiði til meiri 

hagkvæmni, skilvirkni og aukinna gæða eða blöndu þessara þriggja þátta þegar kemur 

að ríkisfjármálum. Þetta veldur því að fjárlagagerð snýst ekki lengur um að dreifa skattfé 

samkvæmt ákvæðum laga eða reglna heldur er fjárhagsáætlanagerð nú nátengd ferlum 

eins og áætlanagerð og árangursmælingum. Einnig hafi aðrir utanaðkomandi þættir 

þýðingu, svo sem alþjóðlegar breytingar á efnahagsmálum, breytingar vegna félagslegra 

þátta og lýðfræði, breyttar áherslur í stjórnmálum og nýir straumar og stefnur í stjórnun 

(Pollitt og Bouckaert, 2004). Anessi-Pessina o.fl. (2016) benda á að nýskipan í ríkisrekstri 

hafi haft sitt að segja um breytingar á umgjörð opinberra fjármála þar sem áherslan var 

á skilvirkni, sparnað og árangursmælingar. Í skýrslu OECD (2007) kemur fram að helstu 

ástæður fyrir samþættingu árangursupplýsinga í fjárlagaferli hjá aðildarlöndum séu 

einkum fjármálakreppa, þrýstingur á aðhald í ríkisútgjöldum og breytingar á stjórnun hjá 

hinu opinbera (OECD, 2007). Þessu til viðbótar telur Hood (1995) að kveikjan geti verið 
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álag vegna viðvarandi aukningar ríkisútgjalda, samdráttur í skatttekjum og almenn 

andstaða stjórnmálamanna við skattahækkanir. 

Melkers og Willoughby (2001) telja að ólíkar ástæður hafi legið til grundvallar laga- 

breytingum sem gerðar voru í Bandaríkjunum 1993. Í könnun sem var lögð fyrir 

stjórnendur opinberra fjármála í 50 fylkjum Bandaríkjanna árið 1997 var spurt hvað 

hefði haft mest vægi við breytingar opinberra fjármála. Niðurstöður voru þær helstar að 

bætt ákvarðanataka hins opinbera og aukin skilvirkni voru taldir mikilvægustu þættirnir, 

en sparnaður, samhæfing milli stjórnsýslustiga og aðgerðir sem koma í veg fyrir að sama 

þjónusta sé veitt á fleiri en einum stað hafi einnig haft talsvert að segja (Melkers og 

Willoughby, 2001).  

 Sterck og Scheers (2006) skoðuðu gögn úr alþjóðlegri samanburðarrannsókn 

einstakra aðildarlanda OECD en niðurstöður rannsóknarinnar eru frá 2002. Þar er meðal 

annars fjallað um ástæður breytinga á fjárlagaferli í eftirfarandi löndum: Ástralíu, Nýja-

Sjálandi, Hollandi, Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada og Svíþjóð. Þar kemur fram að 

drifkraftur breytinga er talinn vera þörf fyrir hagkvæmni, skilvirkni og ábyrgð. Það er 

ýmislegt sem hefur áhrif á ábyrgð og telja Sterck og Scheers (2006) að þekking á sviði 

árangursstjórnunar hafi sitt að segja við undirbúning stefnumótunar og síðar á 

innleiðingu stefnu. Ábyrgðin felist líka í ábyrgð ríkisstjórnar gagnvart 

lagasetningarvaldinu og almenningi og benda höfundar á að með því að bæta 

upplýsingum um afrakstur og áhrif af fjárveitingum í fjárlagaskjöl (e. budget documents) 

sé ábyrgð stjórnmálamanna dregin fram með nokkuð skýrum hætti. Þetta á að vera til 

þess fallið að upplýsa þingið um stefnur og markmið en einnig til að tryggja vandaða 

umfjöllun þingsins (Sterck og Scheers, 2006).  

Í rannsókn Berry og Flowers (1999) er sjónum beint að ólíkum hópum og hvað skipti 

máli við breytingar á opinberum fjármálum. Almenningur vill betri og skilvirkari þjónustu 

af hálfu hins opinbera, stjórnmálamenn vilja geta sýnt fram á árangur og dregið aðra 

stjórnmálamenn til ábyrgðar auk þess sem almennt viðhorf er ríkjandi um að nýta skuli 

opinbert fé betur en áður hafi verið gert (Berry og Flowers, 1999). Helden o.fl. (2012) 

benda á að lögð hafi verið áhersla á ná fram hagkvæmni og sparnaði í opinberum rekstri 

á meðan að sjónarmið eins og ánægja þeirra sem nota þjónustu hins opinbera sem og 

gagnsemi og skilvirkni hafi ekki hlotið sömu athygli.  



 

28 

Andrews (2004) fjallar um vandkvæði við aðlögun að breytingum á ríkisfjármálum. 

Áður en hafist er handa þarf að gæta þess að að skipulagsheildin geti tekist á við 

breytingarnar. Í því felst að geta metið árangur með fullnægjandi hætti, að hafa á að 

skipa hæfu starfsfólki sem getur leitt breytingar og þar fjallar Andrews (2004) bæði um 

starfsfólk innan vébanda þingsins og af hálfu stofnana og ráðuneyta, ekki síst 

fjármálaráðuneytis (e. central government – the exective budget agency). Að auki telur 

Andrews (2004) mikilvægt að búa yfir tækni svo hægt sé að safna og halda utan um 

upplýsingar um niðurstöður árangursmælinga. Hæfni stofnana ríkisins til að takast á við 

þessa þætti hefur mikið að segja um hvernig innleiðing muni takast.  

4.3 Innleiðing árangurstengdra ríkisfjármála 

Innleiðing er annað þema í flokkun Mauro o.fl. (2017) en bæði innleiðing og vandkvæði 

sem upp geta komið meðan á henni stendur hafa hlotið talsverða umfjöllun af hálfu 

fræðimanna. Ekki er til ein skilgreining á því hvað felist í árangurstengdri fjárlagagerð 

(sjá umfjöllun í kafla 3) og benda Mauro o.fl. (2017) á að það hafi áhrif á hversu breytileg 

innleiðingin getur verið auk þess sem ekki sé til ein aðferð við innleiðingu.  

McNab og Melese (2003) og Hou o.fl. (2011) skoðuðu lagasetninguna í 

Bandaríkjunum árið 1993 og telja að löggjöfin feli fyrst og fremst í sér breytingar á 

stjórnun og stjórnunarháttum þó svo að ástæður og inntak lagabreytinganna snúi að 

endurbótum á fjárlagaferlinu. Lagasetningin feli í sér hvata og tækifæri fyrir stjórnendur 

til að vinna að umbótum í ríkisfjármálum. Melkers og Willoughby (2005) rannsökuðu 

einnig innleiðingu bandarísku löggjafarinnar hjá staðbundum stjórnvöldum í 300 

borgum í Bandaríkjunum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að notkun 

árangursupplýsinga í tengslum við fjármál hafði jákvæð áhrif á samskipti innan og utan 

stjórnkerfisins og einnig aukna umræðu í för með sér um kostnað við starfsemi og 

þjónustu hins opinbera. Auk þess sem starfsfólk var almennt jákvætt í garð þess að 

útbúa og þróa árangursmælikvarða (Melkers og Willoughby, 2005).  

McNab og Melese (2003) bentu á að ef lagasetningin ætti að umbreyta fjármálum 

hins opinbera þyrftu margháttaðar breytingar að eiga sér stað: Í verkferlum, í 

upplýsingatækni, í mannauði og í starfsemi hins opinbera svo að hægt væri að 

samtengja áætlanagerð og árangursstjórnun með árangursríkum hætti.  
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Sterck og Scheers (2006) rannsökuðu innleiðingarferlið hjá sjö löndum innan OECD og 

drógu saman eftirfarandi áskoranir í innleiðingarferlinu: „Samþætting á hefðbundnum 

ramma um ríkisfjármál við árangursmiðaðar umbætur, að vekja almennan áhuga 

lagasetningarvaldsins á árangri, aðgangur að nothæfum árangursupplýsingum af 

miklum gæðum og það að fá stuðning og njóta leiðtogafærni af hálfu 

fjármálaráðuneytis (e. central budget office) varðandi breytingarnar“ (Sterck og Scheers, 

2006, bls. 60). 

Í tilviksrannsókn Sterck (2007) á innleiðingarferli árangurstengra ríkisfjármála í 

Svíþjóð, Ástralíu, Kanada og Hollandi kom fram að breytingar á opinberum fjármálum 

miðuðu helst að því að breyta framsetningu fjárlaga (e. budget structure) án þess að 

verklagið að baki fjárlagagerðinni (e. budget fuctions) hafi tekið breytingum. Áherslan 

hafi verið lögð á ný og breytt fjárlagaskjöl (e. budget documents) án þess að sjálft kerfið 

sem á að liggja að baki hafi að fullu verið innleitt (Sterck, 2007).  

Í OECD (2016) eru dregin saman fimm atriði sem OECD telur vera helstu hindranir í 

innleiðingu árangurstengdra fjárlaga: „Skortur á árangursmenningu, skortur á aðföngum 

(e. resources), skortur á getu og fræðslu, skortur á gögnum og upplýsingum á réttum 

tíma og að lokum skortur á gögnum um skilvirkni“ (OECD, 2016, bls. 5).  

Það er ekki hægt að fjalla um innleiðingarferli án þess að fjalla sérstaklega um 

stuðning stjórnenda við breytingar á fjárlagaferlinu meðan að breytingaferlið á sér stað. 

Það er liðin meira en hálf öld frá því að Schick (1966) benti á að starf stjórnenda skipti 

máli þegar gerðar eru breytingar sem miða að því að tengja árangursupplýsingar við 

ríkisfjármál. Schick taldi að hlutverk stjórnenda væri að koma sjálfri áætlanagerðinni í 

virkt ferli (e. funtional terms), vinna að gerð árangursmælikvarða og að endingu væri 

eftirlit með árangri viðvarandi verkefni. Schick taldi að ríkisfjármálin væru samspil 

þriggja þátta: áætlanagerðar (e. planning), stjórnunar og eftirlits. Í árangursmiðaðri 

áætlanagerð væri tilhneiging til að leggja áherslu á fyrsta þáttinn á kostnað hinna 

tveggja (Schick, 1966). 

Í viðtalsrannsókn sem var framkvæmd hjá sex sveitarstjórnum í fylkinu Norður-Rein-

Westphalia í Þýskalandi var niðurstaðan á þá leið að stuðningur allra stjórnenda sé 

lykilatriði við innleiðingu á breytingum á opinberum fjármálum (Ridder, Bruns og Spier, 

2006). Niðurstöður Dull (2008) eru af svipuðum toga en hann telur stuðning leiðtoga 



 

30 

vera þýðingarmikinn fyrir trúverðugleika breytinga þegar innleiðing þeirra á sér stað. Vel 

heppnuð innleiðing byggist á þeirri forsendu að umhverfið sé reiðubúið að breytast 

(Melkers og Willoughby, 2005).  

Moynihan og Pandey (2010) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að 

leiðtogafærni og pólitískur stuðningur skiptu máli við árangursstjórnun auk þess sem 

vinnustaðamenningin hefði áhrif á árangur. Er það mat þeirra að leiðtogafærni og 

stuðningur leiðtoga sé veigamikill þáttur í breytingunum. Kong (2005) telur að 

leiðtogafærni sé nauðsynleg (sjá umfjöllun um leiðtogafærni í kafla 5.2) svo hægt sé að 

vinna að endurbótum. Án leiðtogafærni séu stórtækar breytingar eins og 

árangurstenging ríkisfjármála ólíklegar til að heppnast.  

Niðurstöður rannsóknar Melkers og Willoughby (2005) eru á svipuðum nótum og þær 

rannsóknir sem nefndar hafa verið hér að framan en þar kemur fram að stjórnendur 

þurfi að styðja við breytt vinnubrögð og góð samskipti. Stuðningur stjórnenda er einnig 

mikilvægur þáttur í að skapa nýja menningu þar sem áhersla er á árangursmælingar. Það 

er mikilvægt fyrir stjórnendur að vera sveigjanlegir meðan að ný vinnubrögð festa sig í 

sessi. Það kemur auk þess fram að vankanta á fyrri tilraunum til umbóta í ríkisfjármálum 

í Bandaríkjunum megi rekja til skorts á leiðtogafærni og stuðningi (e. committment) 

sérstaklega við að breyta menningu og frumkvæði til breytinga (e. change initiatives). 

Skortur á starfsfólki, óraunhæfar væntingar og vankantar við gerð árangursmælikvarða 

hafa sitt að segja í innleiðingarferlinu. Þessi atriði eru meðal þeirra sem verða til þess að 

umbótastarf í ríkisfjármálum misheppnist (Melkers og Willoughby, 2005). Áætlanagerð 

og stjórnun er óaðskiljanlegur hluti af starfsskyldum fjárlagaskrifstofa (e. budget office) 

og þar hafa æðstu stjórnendur það hlutverk að skapa þau skilyrði og menningu að 

árangursmælingar skipti máli og að niðurstöður mælinga miði að því að bæta þjónustu 

hins opinbera og draga fram ábyrgð stjórnmálamanna á opinberri starfsemi (Ho, 2011).  

Innleiðing á breyttu ferli ríkisfjármála er ekki frábrugðin öðrum verkefnum þar sem 

aðferðafræði breytingastjórnunar getur átt við. Kenningar Kotter (1996), um skrefin átta 

í ferli breytinga, koma að góðum notum þegar hafist er handa við að gera stórar 

breytingar á framsetningu ríkisfjármála. Inntak aðferðafræðinnar er að skapa brýna 

hvata til breytinga (e. urgency), mynda hóp sem hefur boðvald til að leiða breytingar, 
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miðla sameiginlegri stefnu og sýn, tryggja flæði upplýsinga á meðan á ferlinu stendur og 

vinna með markvissum hætti að því að ryðja hindrunum úr vegi svo eitthvað sé nefnt.  

4.4 Notkun árangursupplýsinga 

Notkun árangursupplýsinga er þriðja þemað samkvæmt flokkun Mauro o.fl. (2017). 

Hagnýting árangursupplýsinga í ákvarðanatöku stjórnvalda hefur verið mikið til 

umfjöllunar og rannsókna á fræðasviði opinberrar stjórnsýslu (Martí, 2013; Kroll, 2015). 

Robinson og Last (2009) hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum telja árangursupplýsingar vera 

eina helstu áskorunina þegar kemur að árangurstengdum fjármálum. Upplýsingarnar 

þurfi að vera einfaldar í notkun og söfnun þeirra megi ekki vera of kostnaðarsöm.  

OECD (2013) bendir á fjölbreytileika þess sem kallað eru árangursupplýsingar; „Það 

geti verið upplýsingar um fjármál, um rekstur, álits - og matsgerðir en einnig tölfræði og 

skýrslur gefnar út af óháðum aðilum sem jafnvel falla ekki undir að vera hið opinbera“ 

(OECD, 2013, bls. 94). Það er enn fremur minnt á mikilvægi þess að góðar 

árangursupplýsingar verði til þess að auðlindir og aðföng nýtist með hagkvæmari hætti. 

Hammerschmid, Van de Walle og Stimac (2013) benda á að rannsóknir á 

árangursupplýsingum geti verið flóknar því skilgreining á því hvað eru upplýsingar og 

hvað ekki taki mið af umhverfi og menningu skipulagsheilda. Van Dooren o.fl. (2015) 

telja að tilgangur söfnunar og nýtingar upplýsinga sé þríþættur:  

 Lærdómur. Tilgangur með upplýsingasöfunum er að átta sig á hvað virkar og 
hvað ekki því niðurstöður árangursmælingar eiga að leiða til endurbóta á 
stefnum og stjórnun hjá hinu opinbera. Lykilspurningin snýst um að draga 
lærdóm af upplýsingum í þessum tilgangi svo hægt sé að bæta árangur til 
framtíðar.  

 Stjórnun og eftirlit. Niðurstöður árangursmælinga sýna hvort markmið 
stjórnvalda og framkvæmd verkefna séu á áætlun (e. on-track). Það þarf bæði 
eftirfylgni og stjórnun með markmiðum og verkefnum svo það gangi eftir.  

 Skýring á árangri. Árangur getur verið jákvæður og neikvæður en hér snýst 
þetta um að útskýra (e. give account) árangurinn af verkefnum hins opinbera 
fyrir ólíkum hópum, svo sem starfsfólki stofnana, stjórnendum hjá hinu 
opinbera, almenningi og þingi.  

           (Van Dooren o.fl., 2015, bls. 120–121). 

Curristine (2005) telur árangursupplýsingar mikilvægar fyrir stjórnvöld til að meta og 

bæta opinbera stefnumótun. Það sé gert í stjórnunarlegum tilgangi svo hægt sé að bæta 
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opinbera þjónustu. Það er einnig hluti af eftirliti löggjafans með framkvæmdavaldinu. 

Stjórnvöld bera ábyrgð á gjörðum sínum og upplýsingar um árangur eru stór hluti af því 

að gangast við þeirri ábyrgð. Moynihan og Beazley (2016) fjalla einnig um söfnun 

árangursupplýsinga og benda á að gæta þurfi að því að safna réttum upplýsingum því 

árangurstenging ríkisfjármála hafi almennt í för með sér aukna söfnun upplýsinga. 

Greina þeir frá reynslu í Rússlandi þar sem skýrslur með árangursupplýsingum urðu allt 

að 500 blaðsíður og höfðu takmarkað gildi við eftirfylgni.   

Mæling og stjórnun á árangri eru nátengd viðfangsefni (Helden o.fl., 2008). Svo hægt 

sé að bæta árangursstjórnun í ríkisrekstri er lykilatriði að nota árangursupplýsingar en 

það er háð því að búið sé að innleiða tækni og tölvubúnað sem gagnast við söfnun og 

utanumhald upplýsinga. Samtenging upplýsingakerfa af þessu tagi við önnur kerfi 

stjórnunar og ferla hefur sitt að segja til að upplýsingar séu nýttar með skipulögðum 

hætti við ákvarðanatöku (Hammerschmid o.fl., 2013). Bouckaert og Peters (2002) telja 

að ófullkomin kerfi um árangursmælingar og árangursstjórnun geti haft villandi áhrif og 

veitt falskt öryggi og benda á að slíkt geti hæglega orðið akkilesarhæll í umbótaferlinu 

(Bouckaert og Peters, 2002). Þegar stjórnendur nota árangursupplýsingar sýna þeir fram 

á hlítni við formleg verkferli og stuðning við endurbætt fjárhagsáætlanaferli (Van 

Dooren o.fl., 2015).  

Moynihan og Pandey (2010) telja að almennt sé mikil vinna lögð í að útbúa 

árangursupplýsingar svo bæta megi stjórnunarhætti en að sama skapi virðist horft fram 

hjá því hvernig eigi að móta aðferðir þannig að upplýsingarnar séu nýttar með sem 

bestum hætti (Moynihan og Pandey, 2010). Martí (2013) bendir á að niðurstöður 

rannsókna stangist á varðandi það hversu mikil áhrif árangursmælingar hafi í raun á 

ákvarðanatöku við gerð fjárlaga.  

Raudla (2012) bendir á að fáar rannsóknir skoði hvort og hvernig árangursupplýsingar 

séu nýttar af hálfu löggjafans þegar ákvarðanir eru teknar um dreifingu opinberra 

fjármuna. Þær rannsóknir sem hafi verið gerðar nái til staðbundinna stjórnvalda svo sem 

borgarstjórna (e. local government) og fylkisstjórna (e. state level) en æðsta stig 

stjórnsýslunnar, þ.e. ráðuneyti (e. national government), hafi lítt verið rannsakað. Kelly 

og Rivenbank (2014) komast að þeirri niðurstöðu að hagnýting árangursupplýsinga til 
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ákvarðanatöku virðist ganga betur hjá borgaryfirvöldum en hjá æðstu stjórnsýslu (e. 

central government) (Kelly og Rivenbark, 2015). 

Í viðtalsrannsókn við nefndarmenn í fjárlaganefnd (e. budget committee) eistneska 

þingsins kom fram að árangursupplýsingar í formlegum gögnum væru lítt notaðar til 

ákvarðanatöku. Í staðinn byggi nefndarmenn ákvarðanatökuna varðandi ríkisfjármálin á 

óformlegum upplýsingum úr eigin tengslaneti (e. informal social nework) (Raudla, 2012). 

Í rannsókn sem tók til sjö landa innan OECD var niðurstaðan sú að fátt benti til notkunar 

árangursupplýsinga í tengslum við ákvarðanatöku stjórnmálamanna í aðdraganda 

fjárlagagerðar. Það var auk þess tilgreint sérstaklega að ekki hefði tekist að sanna að 

þingmenn landanna nýttu upplýsingar um áhrif, afrakstur og kostnað við ákvarðanatöku 

(Sterck og Scheers, 2006). Julnes (2006) bendir á að vandi skapist þegar horft sé fram hjá 

árangursupplýsingum við ákvarðanatöku. Það hefur í för með sér að erfiðara verður að 

leggja mat á ábyrgð hins opinbera (Julnes, 2006). Jong o.fl. (2013) fjalla um reynslu 

Hollendinga af endurskoðun lagaumhverfis árið 2013. Breytingarnar höfðu í för með sér 

að fjárlagaskjöl voru einfölduð þar sem bæði markmið og árangursupplýsingar í þeim 

höfðu reynst of flókin og tæknileg sem leiddi til vandkvæða á mati á árangri og 

ávinningi.  

4.5 Áhrif á ráðstöfun opinberra fjármuna  

Fjórða og síðasta þema í flokkun Mauro o.fl. (2017) lýtur að því skoða hver áhrifin verða 

á ráðstöfun opinberra fjármuna í kjölfar samþættingar árangursupplýsinga og 

ríkisfjármála. Höfundar telja að þessi tiltekni hluti breytinga á fjárlagaferlinu hafi lítt 

verið rannsakaður. Lee og Wang (2009) og Mikesell and Mullins (2011) benda á að áhrif 

af árangurstengdri fjárlagagerð séu misjöfn og háð því hvaða markmið voru lögð til 

grundvallar í upphafi, en einnig hvernig innleiðingunni hafi verið háttað. Þessir þættir 

séu þeir sem að endingu hafi áhrif á ríkisútgjöld. Sterck (2007) bendir á að tilgangur 

árangurstengdra ríkisfjármála felist í því að bæta upplýsingar um útdeilingu opinberra 

fjármuna svo hægt sé að heimfæra árangur af ráðstöfun fjármuna til ákvarðana 

stjórnmálamanna og þannig hægt að rekja ábyrgð til þeirra. Sterck (2007) telur þó að 

breytingar á ríkisfjármálum hafi ekki verið árangursríkar hvað varðar að gera ábyrgð 

stjórnmálamanna skýrari. Í tilviksrannsókn Sterck (2007) koma fram vísbendingar um að 

árangurstengd ríkisfjármál séu einungis í orði en ekki á borði (e. paperwork excercise).  
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Hjá Lee og Wang (2009) kemur fram að leiðtogafærni skipti miklu máli svo hægt sé að 

renna styrkari stoðum undir breytingar og festa þær í sessi. Sterck og Scheers (2006) 

benda á að velheppnaðar breytingar um árangurstengingu ríkisfjármála snúist um 

þátttöku og þjálfun stjórnenda í nýjum vinnubrögðum auk þess sem þróun og aðlögun 

fjárhagskerfa þurfi að eiga sér stað.  

Curristine (2005) telur að flest aðildarlönd OECD eigi í vandkvæðum með að breyta 

hegðun opinberra starfsmanna og stjórnmálamanna en það hafi mikið að segja um hver 

verði að endingu áhrif breytinganna. Til þess að festa í sessi breytingar og breytt verklag 

þurfi allsherjar átak. Það sé unnt að framkvæma bæði með hvötum og eftirliti. Curristine 

(2005) telur einnig að það skorti á skilning á því hvernig kerfi hins opinbera vinni saman 

og hvaða áhrif aðgerðir ríkisins hafi þar á. Í nýlegri skýrslu OECD (2019) kemur fram að 

árangurstengd fjárlög séu einungis þáttur í umfangsmeiri endurbótum í ríkisrekstrinum 

sem miði að árangursmiðuðum og ábyrgari opinberum rekstri. Einangraðar breytingar á 

fjárlagaferlinu séu ekki vænlegar til árangurs. Til að árangurstengd fjárlög virki þurfi 

stjórnarhættir og verklag hins opinbera að breytast (OECD, 2019). Robinson og Last 

(2009) hjá AGS nefna einnig að endurmat á opinberum útgjöldum og mat á ávinningi af 

verkefnum þurfi í raun að vera fléttað inn í vinnu við gerð fjárlaga. Mikesell and Mullins 

(2011) benda einnig á að almennt skorti upplýsingar svo hægt sé að meta ávinning af 

ráðstöfun opinberra fjármuna og samfélagslegan ábata af aðgerðum hins opinbera.   

Á mynd 5 eru samandregin svör við einni spurningu úr könnun OECD 2016 um stöðu 

árangurstendra fjárlaga hjá aðildarlöndum (OECD, 2016, bls. 5). Það er fróðlegt að skoða 

niðurstöðurnar en 33 aðildarlönd tóku þátt í könnuninni. Til samanburðar eru 

niðurstöður við sömu spurningu í könnunum sem framkvæmdar voru árin 2007 og 2011. 

Það eru misjöfn viðbrögð þegar spurt er hvort breyttar áherslur við fjárlagagerð hafi 

bætt gæði ríkisfjármála. Þar kemur fram að 24 lönd styðjast stundum við 

árangursupplýsingar í fjárlagagerð (e. budget negotiations) en það er þó ekki algilt. Það 

eru ákveðnir geirar í opinberum rekstri sem styðjast frekar við árangursupplýsingar við 

gerð fjárlaga og á það helst við um félagsmál, menntamál, umhverfismál og 

heilbrigðismál. Rétt um helmingur landanna sem tóku þátt í rannsókninni, eða 15 lönd, 

telja að árangurstengd fjárlög hafi bætt ríkisfjármálin að einhverju leyti. Fjögur lönd 

(Chile, Eistland, Mexíkó og Holland) töldu að árangurstengd fjárlög hefði haft verulegar 
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breytingar á opinber fjármál. Það kemur fram að þær breytingar sé hægt að mæla með 

beinum hætti en einnig séu þær í formi endurbóta á ríkisfjármálum og samfélagslegs 

ávinnings sem erfiðara sé að meta með beinum hætti.  

 

Mynd 5: Hverjar eru afleiðingarnar ef ráðuneyti/ríkisaðilar ná ekki árangursmarkmiðum (OECD, 2016, 
bls. 5). 

Fimm lönd (Frakkland, Írland, Portúgal, Svíþjóð og Bandaríkin) töldu að 

árangurstenging ríkisfjármála hefði hvorki bætt né haft slæm áhrif á ríkisfjármálin og 

fjögur lönd til viðbótar (Tékkland, Ísrael, Ítalía og Pólland) töldu að breytingarnar hefðu 

ekki orðið til að bæta ríkisfjármálin að neinu marki.  

Mynd nr. 5 sýnir fram á að ófullnægjandi árangur árið 2016 hefur frekar haft 

afleiðingar í för með sér en fyrri kannanir sýna. Það er þó athyglisvert að sjá að þær 

afleiðingar eru sjaldnast miklar. Það er algengara að upplýsingar um árangur undir 

væntingum rati í opinbera umræðu árið 2016 en árið 2011. Árangur undir væntingum 

hefur ekki miklar afleiðingar í för með sér og athyglisvert að sjá að það er sáralítill 

munur á niðurstöðum 2011 og 2016 að þessu leyti. Útgjaldagreiningar (e. spending 

reviews) hafa bæst við þegar horft er til afleiðinganna en útgjaldagreiningar voru ekki 

nefndar í fyrri könnunum. Þegar afleiðingar eiga sér stað viðast þær helst vera á 

stjórnun og stjórnendur og hafa í för með sér aukið eftirlit. Slælegur árangur virðist aftur 

á móti lítil áhrif hafa á ráðstöfun fjárveitinga (OECD, 2016).  
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4.6 Samantekt  

Í þessum kafla var fjallað um árangurstengda fjárlagagerð út frá sjónarhorni fræðanna. 

Sú umfjöllun er flokkuð í fernt. Fyrst var fjallað um ástæður þess að hafist er handa við 

umbætur í ríkisfjármálum. Þær eru margvíslegar en miða að því að ríkisreksturinn sé 

skilvirkur og hagkvæmur en efnahagslegar orsakir eins og aukning ríkisútgjalda og 

fjármálakreppa hafa líka haft sitt að segja. Því næst var fjallað um innleiðingu breytinga 

sem miða að árangurstengdri fjárlagagerð en þar skipta leiðtogafærni, stuðningur 

stjórnenda og stjórnmálamanna miklu máli við að koma á breytingum og skapa nýja 

menningu. Þriðja umfjöllunarefnið tekur til hagnýtingar árangursupplýsinga við 

ákvarðanatöku stjórnvalda en það er nokkuð misjafnt hvernig sú hagnýting gengur. Í 

fjórða þættinum er fjallað um hver áhrifin verða þegar niðurstöður árangursupplýsinga 

hafa verið samþættar í ríkisfjármálunum. Þar eru einnig misjafnar niðurstöður varðandi 

hvaða áhrif það hefur á opinbera stjórnsýslu og ákvarðanatöku um dreifingu opinberra 

fjármuna þegar árangur er óviðunandi. Í könnun OECD frá árinu 2016 hefur slælegur 

árangur almennt litlar afleiðingar í för með sér. Á heildina litið er árangurstenging 

ríkisfjármála hluti af stærri endurbótum í ríkisrekstrinum þar sem árangursstjórnun, 

góðir stjórnunarhættir og áhersla á árangursmælikvarða og árangursupplýsingar miða 

að ábyrgari og hagkvæmari rekstri hins opinbera.  
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5 Árangurstengd fjárlagagerð og staðan á Íslandi  

Eins og fram kemur í kafla 3.6 hér að framan standa íslensk stjórnvöld sig verr en 

stjórnendur annarra ríkja OECD þegar kemur að árangurstengingu ríkisfjármála. Hér á 

eftir verður fjallað um ýmsar breytingar sem hafa verið gerðar á ríkisfjármálum frá 10. 

áratug 20. aldar fram til ársins 2016 er lög um opinber fjármál, nr. 123/2015, tóku gildi.  

5.1 Nýskipan í íslenskum ríkisrekstri 

Íslensk stjórnvöld voru heldur seinni á ferðinni að hefja umbótastarf í ríkisrekstrinum, 

með samþættingu ríkisfjármála og niðurstaðna árangursmælinga en raunin var hjá 

öðrum aðildarlöndum OECD. Árið 1991 hóf þáverandi ríkisstjórn undirbúning 

umbótastarfs með undirbúningi einkavæðingar og sölu opinberra fyrirtækja en 

megináherslan var lögð á að endurmeta hlutverk og umsvif ríkisins með það að 

markmiði að einfalda og bæta opinberan rekstur. Á sama ári var einnig lagt af stað með 

mótun heildstæðrar stefnu um þróun og skipulag ríkisrekstrarins (Fjármálaráðuneytið, 

1993).  

Árið 1993 gaf fjármálaráðuneytið út ritið Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri þar sem 

kynntar voru áherslur þáverandi ríkisstjórnar (Fjármálaráðuneytið, 1993). Nýjar áherslur 

fólust meðal annars í gerð rammafjárlaga með tilheyrandi forgangsröðun fjárveitinga, 

nýrra stjórnunaraðferða, þar sem leggja átti áherslu á markmið og árangur, auk þess 

sem ríkisstofnanir áttu að fá aukið sjálfstæði þó innan ákveðins ramma. Í ritinu var 

sérstaklega fjallað um þörf á hraðvirkum umbótum í ríkisrekstrinum. Gert var ráð fyrir 

að samningsstjórnun yrði verkfæri stjórnvalda til að hraða umbótum og kynnti 

fjármálaráðuneytið að tilraunaverkefni hæfist hjá ríkisstofnunum þegar í upphafi árs 

1994 (Fjármálaráðuneytið, 1993). Í kjölfarið voru almennar leiðbeiningar um 

samningsstjórnun gefnar út af fjármálaráðuneytinu árið 1994 þar sem lagður var 

grunnur að árangursstjórnunarsamningum ráðuneyta við opinberar stofnanir. 

Samningsstjórnun var ætlað að vera stjórntæki þar sem ríkisstofnanir gera samninga eða 

fela einkaaðilum rekstrarþætti á grundvelli útboðs. Þarna var einnig boðuð endurskoðun 
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þágildandi lagaumhverfis um ríkisfjármál en fjárreiðulögin sem fjallað var um í kafla 1 

tóku gildi árið 1997 (Fjármálaráðuneytið, 1994).  

Þáverandi ríkisstjórn fylgdi síðan kynningar- og umbótastarfinu eftir með því að leggja 

lokahönd á stefnumótun sína og var stefnan Nýskipan í ríkisrekstri samþykkt af 

ríkisstjórn í árslok 1995 og birt opinberlega í febrúar 1996. Áherslur stefnunnar voru 

tvíþættar: Annars vegar átti ríkisreksturinn að vera skilvirkari og hagkvæmari, draga átti 

úr ríkisútgjöldum og ná fram hagkvæmni í ráðstöfun opinberra fjármuna svo ríkið gæti 

sinnt skyldum sínum við borgara með árangursríkum og skjótum hætti. Hins vegar átti 

þjónusta hins opinbera að verða skilvirk þannig að það efldi samkeppnisforskot íslenskra 

fyrirtækja í alþjóðlegri samkeppni. Meta átti árangur með reglulegum hætti með það að 

markmiði að bæta þjónustu (Fjármálaráðuneytið, 1996a).  

Áhersluatriði í stefnu íslenskra stjórnvalda árið 1995 endurspegla alþjóðlega strauma 

frá upphafi níunda áratugar 20. aldarinnar eins og fram kemur í kafla 3.5 og 4.2 hér að 

framan. Íslensk stjórnvöld voru þó heldur seinni af stað með breytingar á ríkisfjármálum 

samanborið við önnur lönd innan OECD eins og fram kemur í kafla 3.5. Pollitt og 

Bouckaert (2004) telja að enskumælandi lönd eins og Bretland og Bandaríkin hafi verið í 

forystu við að koma á breytingum í anda nýskipanar í ríkisrekstri en lönd í Norður-

Evrópu hafi verið seinni á ferðinni. Hood (1991) bendir á að umbætur á þessum tíma 

hafi beinst að því að lækka opinberan kostnað, auka samkeppni og nýta opinbera 

fjármuni betur en áður. Svo að hægt væri að nýta skattfé betur var talið nauðsynlegt að 

móta markmið í opinberum rekstri, horfa í meira mæli til árangurs og leggja áherslu á 

lækkun kostnaðar með samningum og útboðum opinbers rekstrar. Að mati Hood (1995) 

voru árangursupplýsingar og árangursmælingar mikilvæg verkfæri stjórnvalda þegar 

teknar voru stefnumótandi ákvarðanir sem miðuðu að því að lækka opinberan kostnað. 

Með þeim hætti var hægt að brjóta ríkisreksturinn niður í einingar, leggja áherslu á 

mælanleika sem átti að hafa í för með sér aga og hagkvæmni í útgjöldum.  

Í norrænu fræðayfirliti frá 2006 er viðfangsefnið norrænt sjónarhorn á 

árangursmælingar hins opinbera. Fjallað er um birtingu greina í enskumælandi 

fræðiritum sem fjalla um árangursupplýsingar í opinberum rekstri frá síðari hluta níunda 

áratugar 20. aldar og fram til ársins 2005. Höfundar geta þess sérstaklega að þeir hafi 



 

39 

ekki fundið neinar upplýsingar um stöðuna á Íslandi á þessu tiltekna árabili (Johnsen og 

Vakkuri, 2006).  

5.2 Árangursstjórnunarsamningar hins opinbera 

Í nóvember 1996 var skýrsla um árangursstjórnun í ríkisrekstri gefin út en hún var 

afrakstur vinnu nefndar sem var skipuð í febrúar 1996 hverrar hlutverk var að móta 

tillögur um hvernig hægt væri að koma á árangursstjórnun í ríkisrekstri á Íslandi. Í 

skýrslunni voru kynntar tillögur að breytingum á stjórnunarháttum í opinberum rekstri 

sem og tillögur um framkvæmd árangursstjórnunar. Lagt var til að mótuð yrði 

langtímastefna, áætlanagerð ríkisins yrði bætt og þar kæmi fram markmið og 

forgangsröðun verkefna og mælingar sem auðvelduðu stjórnun verkefna og 

ákvarðanatöku auk þess sem ríkisstofnanir áttu að gera grein fyrir árangri í ársskýrslum 

sínum (Fjármálaráðuneytið, 1996b).  

Þegar árangursupplýsingarnar eru samþættar starfsemi skipulagsheildar getur það 

haft breytingar í för með sér og þar má meðal annars nefna breytta notkun aðfanga og 

mat á og eftirlit með starfsemi. Það getur líka haft í för með sér breytta stefnumörkun 

eða þörf á að auka tiltekna hæfni innan skipulagsheildarinnar eða jafnvel að stuðla að 

breyttri hegðun. Stjórnun árangurs felur í sér að nota og samþætta árangursupplýsingar 

með það að markmiði að breyta verklagi og menningu skipulagsheildarinnar (Bouckaert 

og Halligan, 2008). Van Dooren o.fl. (2015) benda á mikilvægi stjórnandans í þessu ferli. 

Samkvæmt Northouse (2016) er hlutverk stjórnandans að sjá til þess að skipulagsheildir 

starfi með hagkvæmum og skilvirkum hætti og því felast skyldur stjórnandans meðal 

annars í skipulagningu og eftirliti. Þar sem stjórnendur þurfa líka að takast á við 

breytingar af ýmsum toga skipta leiðtogahæfileikar þeirra líka máli. Leiðtogafærni snýst 

meðal annars um að hvetja og hafa áhrif á skipulagsheild svo hún nái sameiginlegum 

markmiðum (Northouse, 2016).  

Árið 2003 framkvæmdi Ríkisendurskoðun úttekt á árangursstjórnun í ríkisrekstri og 

gaf út skýrslu sem ber heitið Náðist árangur? Niðurstaða Ríkisendurskoðunar er á þá 

leið að innleiðing árangursstjórnunar í ríkisrekstrinum hafi gengið afar hægt frá því að 

stefna stjórnvalda var birt árið 1996. Árangursstjórnun sé skammt á veg komin og 

tölulegar upplýsingar um árangur takmarkaðar. Ýmsir vankantar hafi verið á 

framkvæmdinni af hálfu ráðuneyta. Þar er helst nefndur skortur á langtímastefnumótun 
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sem var forsenda árangursstjórnunarsamninga, misbrestur í markmiðasetningu fyrir 

helstu málaflokka og að nothæfir mælikvarðar hafi ekki reynst tiltækir. Auk þess hafi 

tölulegar upplýsingar, sem þó voru fyrirliggjandi, ekki verið nýttar til að sýna fram á 

árangur eða til að bæta árangur eða þjónustu stofnana. Ríkisendurskoðun nefndir einnig 

að skort hafi á eftirfylgni með samningum. Ríkisendurskoðun getur þess einnig í skýrslu 

sinni frá 2003 að fjármálaráðuneytið hafi árið 1997 skipað framkvæmdanefnd um 

árangursstjórnun til að fylgja eftir með ýmsum hætti innleiðingu á 

árangursstjórnunarsamningum. Hlutverk nefndarinnar var meðal annars eftirfylgni og að 

skila árlegum stöðuskýrslum til ríkisstjórnar og koma með tillögur til úrbóta. 

Ríkisendurskoðun dró þá ályktun í skýrslu sinni að starf framkvæmdanefndarinnar hafi 

ekki staðið undir væntingum. Framkvæmdanefndin hafi ekki skilað ríkisstjórn þeim 

skýrslum sem henni var ætlað og því hafi aðhaldshlutverk nefndarinnar ekki orðið eins 

og í upphafi var lagt upp með. Ríkisendurskoðun bendir einnig á í skýrslu sinni að 

árangursstjórnun kalli á hugarfarsbreytingu sem taki langan tíma að ná fram og svo 

virðist sem ekki hafi verið lögð áhersla á það í innleiðingunni (Ríkisendurskoðun, 2003).  

Það líða 10 ár frá því að þáverandi fjármálaráðherra lýsti yfir mikilvægi 

samningsstjórnunar sem tækis til skjótvirkra breytinga þar til fjármálaráðuneytið, árið 

2004, að endingu gefur út handbók með ítarlegum leiðbeiningum um aðferðir 

árangursstjórnunar í ríkisrekstrinum (Fjármálaráðuneytið, 2004).  

Í rannsókn sem var gerð á árangursstjórnun hjá Lögregluembættunum á árunum 

1996–2008 kom í ljós að á þessu tímabili voru gerðar umfangsmiklar breytingar á 

skipulagi lögreglumála en þess getið að það hafi tekið lögregluna 10 ár að koma á 

nothæfu árangursstjórnunarkerfi (Pétur Berg Matthíasson, 2008).  

Árið 2011 gerði fjármálaráðuneytið úttekt á árangursstjórnunarsamningum 

ráðuneyta (Fjármálaráðuneytið, 2011). Þar kom fram að mörgu hafi verið áorkað en enn 

hafi ýmsir vankantar verið á framkvæmd, gerð og eftirfylgni samninga. Í úttektinni voru 

dregnar saman niðurstöður um mat á virkni og framkvæmd árangurs- 

stjórnunarsamninga hjá ráðuneytum. Reynsla ráðuneyta af samningagerð var mjög 

misjöfn. Þrjú ráðuneyti höfðu aldrei gert samninga en það voru forsætis-, utanríkis- og 

velferðarráðuneytið. Hjá iðnaðarráðuneytinu, efnahags- og viðskiptaráðuneytinu og 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu voru samningar útrunnir og ekki teknar 
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ákvarðanir um hver yrðu næstu skref. Það kom fram í svörum iðnaðar-, efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins að ekki væri 

nægilega góð reynsla af árangursstjórnunarsamningum á meðan mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, fjármálaráðuneytið, umhverfisráðuneytið og 

innanríkisráðuneytið töldu reynslu af samningum góða og að þeir nýttust sem virkt 

stjórntæki (Fjármálaráðuneytið, 2011).  

 

 

 

Mynd 6: Árangurstengdar breytingar á ríkisfjármálum í tímaröð. Eigin framsetning rannsakanda.  

Mynd 6 sýnir helstu atriði um umbætur í ríkisrekstrinum frá árinu 1991 og þar til að 

lög um opinber fjármál, nr. 123/2015, tóku gildi.  

Niðurstöður úttektar fjármálaráðuneytisins 2011 varpa ljósi á tiltekin efnisatriði 

frumvarps til laga um opinber fjármál sem var lagt fram á Alþingi haustið 2015 (Þingskjal 



 

42 

nr. 148/2015). Niðurstöður úttektarinnar gáfu til kynna að árangursstjórnunarsamningar 

hafi ekki reynst vera sú skjótvirka leið til umbóta í ríkisrekstri sem gert var ráð fyrir árið 

1993. Þess vegna má velta fyrir sér hvort það sé heppilegt að gera ráð fyrir því að 

reynsla af gerð árangursstjórnunarsamninga eigi að liggja til grundvallar stefnumótun 

opinberra aðila skv. 31. gr. frumvarpsins (Þingskjal nr. 148/2015).  

5.3 Samantekt  

Íslensk stjórnvöld hófu umbótastarf ríkisfjármála í upphafi 10. áratugar 20. aldarinnar er 

kynnt voru drög að stefnumörkun hins opinbera í anda nýskipunar í ríkisrekstri. Íslensk 

stjórnvöld voru seinni á ferðinni en önnur lönd OECD að samþætta niðurstöður 

árangursmælinga við ríkisfjármál. Að mati þáverandi fjármálaráðherra var þörf á 

hraðvirkum umbótum og kynnti fjármálaráðuneytið samningsstjórnun árið 1993 sem 

lausn á þeim vanda en þar var lagður grunnur að árangursstjórnunarsamningum 

ráðuneyta við ríkisstofnanir. Árið 1996 var kynnt niðurstaða vinnuhóps sem gerði 

tillögur um framkvæmd árangursstjórnunar en það var ekki fyrr en árið 2004 að gefin er 

út handbók um árangursstjórnun með ítarlegum leiðbeiningum. Árið 2003 gerir 

Ríkisendurskoðun úttekt á framkvæmd árangursstjórnunar og fjármálaráðuneytið gerir 

úttekt árið 2011. Niðurstöður þessara úttekta gefa til kynna að árangursstjórnun hafi 

síst verið verkfæri hraðvirkra umbóta. Misbrestur hafi verið varðandi grunnatriði eins og 

langtímastefnumótun, markmiðasetningu og gerð árangursmælikvarða auk þess sem 

ekki hafi verið lögð áhersla á breytt hugarfar sem er nauðsynlegt svo hægt sé að breyta 

vinnulagi hins opinbera í átt til árangurs. Það kemur einnig fram hjá Ríkisendurskoðun 

að eftirlit og aðhald hins opinbera með innleiðingunni hafi verið ábótavant. Þrjú 

ráðuneyti höfðu aldrei innleitt þetta verkfæri sem átti að vera rammi um árangur af 

starfsemi ríkisstofnana. Önnur þrjú ráðuneyti höfðu ekki lagt mikið upp úr því að gera 

árangursstjórnunarsamninga og í raun voru það einungis fjögur ráðuneyti sem unnu 

samkvæmt því sem var lagt upp með árið 1993. Reynsla af árangurs- 

stjórnunarsamningum er lögð til grundvallar stefnumótun ríkisaðila í 31. gr. laga um 

opinber fjármál en þessir samningar urðu ekki það verkfæri umbóta og framfara í 

ríkisfjármálum sem í upphafi var lagt upp með.  



 

43 

6 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir í víðum skilning þess orðs fela í sér að skoða eða rannsaka, með 

kerfisbundum hætti, tiltekið fyrirbæri með það að markmiði að afla nýrrar þekkingar 

sem var ekki til staðar áður en rannsóknin hófst (Merriam, 2009). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir skoða fyrirbæri með öðrum hætti en aðrar rannsóknaraðferðir 

(Silverman, 2011). Viðfangsefni eigindlegra rannsókna er upplifun og reynsla 

þátttakenda af félagslegum fyrirbærum. Það er því helsti tilgangur eigindlegra 

rannsókna að öðlast skilning á lífi og reynslu viðmælenda og hvernig þeir túlka þá 

reynslu. Áherslan liggur í því að skilja sjónarhorn viðmælandans (Merriam, 2009). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta því vel til að fá dýpri skilning á raunveruleikanum 

(Silverman, 2011).  

Hér að framan er stiklað á stóru um rannsóknir og viðfangsefni eigindlegra rannsókna 

en á eftir er umfjöllun um markmið rannsóknar, val á viðmælendum, gagnaöflun og 

greiningu gagna. Kaflanum lýkur svo með umfjöllun um réttmæti rannsóknarinnar.  

6.1  Markmið rannsóknar  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver staðan sé á innleiðingu 

stefnumótunarákvæðis laga um opinber fjármál, nr. 123/2015. Upplifun viðmælanda af 

umfjöllun um stefnur málefnasviða sem birtast ár hvert í fjármálaáætlun er einnig 

könnuð. Að lokum er skoðuð eftirfylgni með markmiðasetningu málefnasviða en á því 

byggist svo mat á ávinningi af fjárveitingum. Í rannsókninni er leitað svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er staða innleiðingar á stefnumótunarákvæði 20. gr. laga um opinber 

fjármál, nr. 123/2015? 

2. Hver er upplifun viðmælenda af umfjöllun um stefnumótun málefnasviða sem 

birtist árlega í fjármálaáætlun? 

3. Hver er upplifun viðmælenda af eftirfylgni með árangri af stefnumótandi 

markmiðum og hvernig nýtist ársskýrsla ráðherra til þeirrar eftirfylgni? 
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Rannsóknin er tilviksrannsókn en slíkar rannsóknir eru ein af mörgum leiðum við 

framkvæmd eigindlegra rannsókna. Áhersla tilviksrannsókna beinist að því að varpa ljósi 

á afmarkað og ákveðið fyrirbæri. Þessu tengist líka val á viðmælendum þar sem þeir 

munu lýsa upplifun sinni af tilvikinu. Tilviksrannsókn er ekki aðferðafræði heldur val 

rannsakanda við skoðun á fyrirbærinu (Stake, 2005). Í tilviksrannsókn er hægt að 

styðjast við fjölbreytt gögn og á niðurstaðan að auka skilning á tilvikinu. Einnig bendir 

Stake (2005) á þann lærdóm sem er hægt að draga af tilvikinu.  

Í rannsókninni afmarkast tilvikið við þetta tiltekna stefnumótunarákvæði laga um 

opinber fjármál, nr. 123/2015, og hvernig tekist hefur til við innleiðingu þess. Það er 

rannsakað með viðtölum við starfsfólk Stjórnarráðsins sem þekkir til vinnu við gerð 

málefnasviðsstefna sem birtast í fjármálaáætlun og eftirfylgni með stefnumótandi 

markmiðum.   

6.2 Val á viðmælendum  

Tvær leiðir eru til notaðar til að velja viðmælendur í eigindlegum rannsóknum. Annars 

vegar er það tilviljanakennt val og hins vegar markvisst val þar sem val á viðmælendum 

fer eftir vitneskju og innsýn sem þeir eru taldir búa yfir í tengslum við rannsóknarefnið 

(Merriam, 2009). Í þessari rannsókn voru viðmælendur valdir með markvissu vali. Patton 

(2002) telur að styrkur markviss vals á viðmælendum sé sá að þá eru valdir viðmælendur 

sem geta gefið afar greinargóðar upplýsingar sem hægt er að kafa djúpt í við úrvinnslu 

og greiningu gagna. Á þann hátt getur rannsakandi aflað sér mikilvægra upplýsinga sem 

skipta höfuðmáli við rannsóknina. Þar sem greining gagna var unnin með aðferð 

grundaðrar kenningar var val á viðmælendum einnig í anda fræðilegs úrtaks (e. 

theoretical sampling) þar sem viðmælendur voru valdir eftir því sem rannsókn fleygði 

fram og hvaða upplýsingar þeir gætu gefið rannsakanda. Sjá nánar kafla 6.4 um 

grundaða kenningu.  

Undir Stjórnarráð Íslands fellur æðsta stjórn ríkisins og starfsemi 10 ráðuneyta 

(Forsetaúrskurður um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti, nr. 118/2018). Í þessari 

rannsókn var leitað til starfsfólks Stjórnarráðsins sem á það sameiginlegt að búa yfir 

vitneskju um sjálft rannsóknarviðfangsefnið. Haft var samband við sex einstaklinga með 

tölvupósti þar sem viðfangsefni og markmið rannsóknarinnar var kynnt. Þar var einnig 

gerð grein fyrir trúnaði við viðmælendur og að viðtalsgögnum yrði eytt að afritun 
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lokinni. Allir einstaklingarnir sem haft var samband við samþykktu að veita rannsakanda 

viðtal. Rannsakandi lagði til hvar viðtölin skyldu fara fram, til dæmis í fundarherbergi hjá 

viðmælandanum, og fór það svo að þau voru öll tekin á vinnustöðum viðmælenda. 

Merriam (2009) bendir á að það sé mikilvægt að taka viðtöl í umhverfi sem 

viðmælendum líði vel í.  

Rannsakandi leggur mikla áherslu á að gæta trúnaðar við viðmælendur sína því um 

mjög fámennan hóp er að ræða. Það er því ekki hægt að fjalla frekar um viðmælendur 

og val á þeim án þess að það varpi ljósi á hverjir þeir eru. Þess var þó gætt að 

viðmælendur gætu endurspeglað fjölbreytileikann og umfang í starfsemi innan 

Stjórnarráðsins. Í niðurstöðum í kafla 7 hér á eftir fá viðmælendur númer á bilinu 1–6 en 

númerið er handahófskennt.  

6.3 Gagnaöflun  

Í takt við eigindlega rannsóknaraðferð fór gagnaöflun rannsóknarinnar fram með 

viðtölum. Viðtöl eru skilgreind sem viðræður milli rannsakanda og viðmælanda þar sem 

rannsakandi spyr viðmælanda ákveðinna spurninga sem tengjast rannsóknarefninu 

(deMarrais, 2004). Viðtöl geta verið misformföst en algengust eru hálfopin viðtöl. Þau 

byggjast á opnum en fyrirframákveðnum spurningum þar sem viðmælendur greina frá 

upplifun sinni. Viðtalsformið býður upp á að spyrja ítarspurninga þegar það á við. Það er 

því hægt að komast að fjölbreyttri þekkingu í tengslum við rannsóknarefnið með því að 

hlusta eftir upplýsingum í frásögn viðmælanda sem varpa ljósi á 

rannsóknarviðfangsefnið (Merriam 2009).  

Við gagnaöflun fer rannsakandi af stað með ákveðnar rannsóknarspurningar. Svo 

hægt sé að svara þeim er notaður hálfopinn viðtalsrammi sem gefur færi á sveigjanleika 

og ítarspurningum til að fá dýpri skilningi á upplifum viðmælanda og bregðast við þeim 

tækifærum sem kunna að koma upp í viðtali og þeim upplýsingum sem þar geta komið 

fram (Merriam, 2009). Merriam (2009) bendir á að hægt sé að byrja viðtal á að spyrja 

viðmælendur um bakgrunn þeirra og tengsl við það viðfangsefni sem er til rannsóknar. 

Þetta þurfi þó að taka mið af hversu vel rannsakandi þekki viðfangsefnið.  

Þar sem bæði rannsakandi og viðmælendur þekkja viðfangsefnið nokkuð vel var 

bakgrunnsspurningum af þessum toga sleppt. Áður en kveikt var á upptöku áttu 

rannsakandi og viðmælandi í öllum tilvikum óformlegt spjall. Viðtölin, sem eru sex 
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talsins, voru tekin á tímabilinu 28. maí 2019 til 3. júlí 2019. Fjögur viðtöl voru með sama 

viðtalsramma (sjá viðauka III). Vegna tveggja viðtala voru gerðar breytingar á 

viðtalsrammanum (sjá viðauka IV) til að aðlaga hann betur að viðmælendum. 

Breytingarnar fólust í að taka einstaka efnisþætti úr niðurstöðum fjögurra viðtala og 

bera þá undir þessa tvo tilteknu viðmælendur.  

Lincoln og Guba (1985) benda á að þegar nýjar upplýsingar hætta að koma fram í 

viðtölum hafi mettun í svörum viðmælanda verið náð. Slíkt mettun kom fram eftir að 

tekin höfðu verið fjögur viðtöl sem leiddi til þess að ekki var haft samband við fleiri 

viðmælendur. Lengd einstakra viðtala var á bilinu 38–62 mínútur og samanlögð lengd 

þeirra fimm klukkustundir og 15 mínútur.  

6.4 Greining og úrvinnsla gagna  

Ein algengasta aðferð við að skrá viðtal er að hljóðrita það. Þannig er hægt að varðveita 

allt sem sagt er í viðtalinu og hafa nákvæmlega rétt eftir viðmælendum. Þessi aðferð 

gefur rannsakanda einnig færi á að bæta sig í hlutverki spyrils (Merriam, 2009). Greining 

gagna, hugleiðingar og minnisatriði miða að því að fá heildarskilning á rannsóknarefninu 

og hjálpa til við að taka saman niðurstöður. Það felur meðal annars í sér að draga saman 

upplýsingar og túlka hvað viðmælendur segja svo hægt sé að svara 

rannsóknarspurningu/um sem settar eru fram í upphafi (Merriam, 2009).  

Við greiningu á gögnunum var stuðst við aðferð grundaðrar kenningar en þar er 

áhersla lögð á að draga fram kenningu úr gögnunum á meðan á söfnun, greiningu og 

kóðun þeirra stendur með það að markmiði að finna sameiginlega þætti sem móta 

kenningu sem sprettur fram við greiningu gagna (Merriam, 2009; Corbin og Strauss, 

1990). Aðferð grundaðrar kenningar byggist á þremur skrefum og studdist rannsakandi 

við tvö af þessum skrefum. Það fyrsta snýr að vali á viðmælendum en þar er stuðst við 

fræðilegt úrtak. Þar velur rannsakandi viðmælendur eftir því sem vinnslu og greiningu 

gagna vindur fram og valið tekur þá mið af þeirri innsýn sem viðmælandi getur veitt í að 

móta kenningu sem sprettur úr gögnunum, sjá nánar kafla 6.2. Greining gagna er annað 

atriðið en þar er beitt stöðugum samanburði til að finna líkindi og það sem er frábrugðið 

til að finna mynstur í gögnunum. Hvert lag af sambærilegum gögnum er flokkað saman 

þangað til að myndast þemu í gögnum sem hægt er að byggja kenningu á. Þriðja atriðið 

varðar myndun kenningar með því að finna grunnþema sem er miðlægt í gögnunum. 
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Grunnþemað tengir saman öll önnur þemu og kenningin er að endingu dregin af 

grunnþema sem er miðja rannsóknarinnar en rannsakandi gekk ekki svo langt að gera 

grundaða kenningu (Merriam, 2009; Corbin og Strauss, 1990).  

Í tengslum við þessa rannsókn voru tekin sex viðtöl og rannsakandi notaði 

upptökubúnað í síma til að hljóðrita viðtölin. Viðtölin voru afrituð frá orði til orð en 

samkvæmt (Merriam, 2009) veitir nákvæmt afrit viðtals bestu gögn til að greina. Alla 

jafna leið skammur tími frá því að viðtalið átti sér stað þar til afritunin hófst. Strax eftir 

hvert viðtal skráði rannsakandi hjá sér hugleiðingar um efni viðtals, eigin frammistöðu 

sem spyrils og hugmyndir sem kviknuðu á meðan á viðtalinu stóð. Við afritun byrjaði 

rannsakandi iðulega að gera frumgreiningu á þeim gögnum sem fram komu í viðtalinu 

og með hvaða hætti þau svöruðu rannsóknarspurningunni. Þegar afritun viðtals var 

lokið var viðtalsgögnum eytt úr síma og tölvu rannsakanda. Eftir fyrsta viðtalið var 

ákveðið að endurskoða viðtalsrammann með því að fella út spurningu og bæta tveimur 

öðrum við svo að efni hans gæti betur svarað rannsóknarspurningunum. Eftir afritun 

allra viðtala var komin ákveðin mynd á viðtalsgögn og hafist handa við nánari greiningu 

og flokkun gagna. Rannsakandi notaði annað atriðið í aðferð grundaðrar kenningar hér 

að framan við greiningu viðtalsgagna. Eitt viðtal var greint línu fyrir línu og öll efnisatriði 

túlkuð til að finna líkindi og mynstur í gögnunum. Sú greining leiddi af sér ákveðna 

flokkun gagna og þemu tóku að myndast. Öll önnur viðtöl voru síðan greind með sama 

hætti og þá bættust við fleiri þemu og kóðar. Við frekari yfirlestur og greiningu viðtala 

voru svo gögnin flokkuð enn frekar. Það eru fjögur þemu og undir þeim eru mismargir 

kóðar.  

1. Innleiðingarferli 

 Undirbúningur fyrir innleiðingu laganna 

 Breytt menning  

 Stuðningur stjórnenda  

2. Stefnumótun málefnasviða  

 20. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015  

 Efni greinargerða 

 Sýnileiki stefnumótunar  
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3. Eftirfylgni 

 Tengsl árangurs og fjárveitinga  

 Ársskýrsla ráðherra 

 Upplýsingatækni  

 Kjarnamarkmið 

4. Hindranir og tækifæri  

 Hamstrar á hjóli  

 Gæðarýni 

 Miðjueining/stefnumótunareining 

 Úttekt á innleiðingu 

Rétt er að geta þess að fjórða þemað ásamt kóðum spratt upp úr gögnunum við vinnslu 

þeirra. Það var ekki spurt sérstaklega að þessum atriðum í viðtalsramma.  

6.5 Réttmæti rannsóknar  

Eins og í öðrum rannsóknum þurfa rannsakendur sem vinna eftir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum að sýna fram á réttmæti (e. validity) rannsókna sinna. Það er gert 

með því að taka rannsóknaraðferðina til gaumgæfilegrar skoðunar (Creswell og Miller, 

2000). Creswell og Miller (2000) benda á að rannsakendur horfi á reynslu og sjónarmið 

þátttakenda frá ákveðnu sjónarhorni og í gegnum það sjónarhorn er réttmæti 

rannsóknarinnar metið. Þau atriði sem skipta máli í þessu sambandi eru speglun gagna 

(e. triangulation) sem lýsir ferlinu þegar rannsakendur leita að samleitni (e. 

convergance) í mismunandi upplýsingum svo hægt sé að finna sameiginleg þemu í 

rannsóknum. Með kerfisbundnum hætti flokkar rannsakandi gögnin til að finna það sem 

er sameiginlegt en um leið eru upplýsingar sem skarast fjarlægðar. Þetta er gert með því 

að skoða fjölbreytt gögn (Creswell og Miller, 2000). Í þessari rannsókn voru skoðuð 

fjölbreytt gögn eins og lagatextar, upplýsingar af vefsíðum, niðurstöður úr skýrslum auk 

viðtalsgagna þar sem byggt var á tvenns konar viðtalsramma eins og fram kemur í kafla 

6.3.  

Skekkja rannsakanda (e. researcher reflexivity) tengist skekkju sem getur myndast 

vegna skoðana og viðhorfs rannsakanda til rannsóknarefnisins (Creswell og Miller, 

2000). Í þessu sambandi er fjallað um stöðu rannsakanda en samkvæmt Creswell og 
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Miller (2000) getur rannsakandinn haft áhrif á rannsóknina með gildismati, viðhorfum, 

greiningu gagna og hvernig niðurstöður eru settar fram. Rannsakandi tekur auk þess 

ákvörðun um fjölda viðtala og hvenær mettun er náð. Telja höfundar mikilvægt að 

rannsakendur séu meðvitaðir um áhrif þessarar skekkju.   

Creswell og Miller (2000) benda á fleiri atriði sem hafa áhrif á réttmæti rannsóknar. 

Eitt af þeim er athugun viðmælanda (e. member checking) en það er hluti af því að meta 

trúverðugleika rannsóknar. Viðmælendur fá gögn rannsóknar og túlkun þeirra til 

skoðunar svo að þeir geti metið trúverðugleika upplýsinga sem þar koma fram og 

staðfest eða gert athugasemdir við frásögnina sem þar kemur fram. Einn viðmælandi las 

í heild sinni yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem birtast í kafla 7 hér á eftir. 

Tilgangurinn var að fá mat hans á því sem þar kom fram en einnig til að fá vissu um að 

hvergi væri hægt að rekja svör til einstakra viðmælenda. Niðurstaða viðkomandi var sú 

að ekki væri unnt að rekja svörin og að niðurstöðurnar gæfu rétta mynd af upplifun hans 

af rannsóknarefninu.  

Creswell og Miller (2000) telja að jafningamat (e. peer debriefing) henti til að auka 

réttmæti rannsóknar. Þá eru gögn rannsóknarinnar skoðuð af aðila sem þekkir 

rannsóknarefnið án þess að hafa tekið þátt í rannsókninni. Við slíkt mat geta vaknað 

spurningar um túlkun gagna og aðferðafræði en spurningar geta hjálpað rannsakanda á 

ýmsan hátt við úrvinnslu og greiningu gagna. Með þessum hætti er auðveldara að 

tryggja réttmæti rannsóknar auk þess sem aðferðin hjálpar rannsakanda að halda 

hlutleysi sínu. Jafningjamatið fólst í því að niðurstöður í kafla 7 voru bornar undir fyrrum 

samstarfsmann rannsakanda en sá þekkir rannsóknarefnið af eigin raun. Hann taldi að 

niðurstöður gæfu raunsanna og trúverðuga mynd af upplifun hans af rannsóknarefninu 

og var sammála áherslum í úrvinnslu gagna.   

Rannsakandi kynnti sig sem nema í meistaranámi í Háskóla Íslands og rannsóknina 

sem lokaverkefni í meistaranámi. Rétt eins og viðmælendur rannsóknarinnar starfar 

rannsakandi hjá Stjórnarráðinu og býr yfir þekkingu og reynslu úr starfi sínu af 

viðfangsefni þessarar rannsóknar. Tengsl rannsakanda við viðmælendur eru misjöfn; við 

suma viðmælendur eru ekki tengsl, hvorki fyrir eða eftir viðtalið, en við aðra eru tengslin 

faglegs eðlis eins og gerist hjá samstarfsfólki á stórum vinnustað. Viðtölin voru öll mjög 

hreinskiptin og fjölbreyttar upplýsingar sem þar komu fram. Rannsakandi var 
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meðvitaður um stöðu sína meðan á viðtölunum stóð sem og við vinnslu gagna. 

Rannsakandi telur að hlutleysi sitt sem rannsakanda og réttmæti rannsóknarinnar hafi 

verið tryggt með speglun gagna, jafningamati og athugun viðmælanda eins og var lýst 

hér að framan. 
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7 Niðurstöður  

Í kaflanum sem fer hér á eftir eru kynntar niðurstöður úr viðtölunum. Kaflanum er skipt í 

fjóra undirkafla og í hverjum þeirra er umfjöllun um eitt af þeim þemum sem spruttu 

fram við vinnslu gagnanna. Í viðtölum var leitað svara við spurningum sem lúta að 

opinberri stefnumótun sem birtist í hinum 35 málefnasviðum. Einnig var spurt um 

eftirfylgni með stefnumótuninni, stuðning stjórnenda við árangurstengingu ríkisfjármála 

og fleira. Í viðtölunum komu fram margháttaðar upplýsingar sem birtast hér á eftir.  

7.1 Innleiðingarferli  

Viðmælendum var tíðrætt um almennt innleiðingarferli laga um opinber fjármál sem 

hófst um það leyti sem lögin tóku gildi eða í upphafi árs 2016 en innleiðingarferlinu var 

stýrt af fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Almenn innleiðing laganna er ekki 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Engu að síður varpar umfjöllun um innleiðingarferlið ljósi 

á sjálft rannsóknarefnið, um hvernig stefnumótunarákvæði laga um opinber fjármál hafa 

verið innleidd.  

7.1.1 Undirbúningur fyrir innleiðingu laganna 

Lögin tóku gildi 1. janúar 2016 og ákvæði þeirra fela í sér viðamiklar breytingar á 

vinnulagi innan Stjórnarráðsins og hjá ríkisstofnunum. Nær allir viðmælendur voru 

sammála um að undirbúningi fyrir innleiðingu laganna hafi verið ábótavant og því til 

stuðnings segir viðmælandi nr. 3: „...og þá keyrir fjármálaráðuneytið í gang með 

innleiðingu sem það tók ekki voðalega langan tíma í að undirbúa“.  Sem dæmi um 

ónógan undirbúning segir viðmælandi nr. 1:  

...þegar lögin tóku gildi 2016, eða í byrjun árs 2016, var þessu dembt yfir fólk 
og það gafst ekki ráðrúm til að endurbæta vinnulagið . Ég held að menn hafi 
ekki endilega áttað sig á því hvað þetta fæli í sér. Og markmið og 
mælikvarðar og allt slíkt.  

Viðmælandi nr. 6 heldur áfram á svipuðum nótum og segir: „...en þarftu ekki að 

undirbyggja gjörbreytta stjórnarhætti. Þessi lög eru samþykkt í desember og innleidd í 

janúar. Á hvaða vettvangi var það undirbyggt. Engum.“ Sumir viðmælendur ræddu um 
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reynslu Austurríkismanna í tengslum við innleiðingarferli laganna um opinber fjármál. 

Þar kom fram að Austuríkismenn höfðu tekið sér 5–6 ár í undirbúning áður en nýtt 

lagaumhverfi um ríkisfjármál tók gildi. Gerðu þarlend stjórnvöld ráð fyrir því að 

innleiðing laganna tæki 10 ár til viðbótar. Viðmælendur nr. 4 og 6 bentu á að hér hefðu 

verið teknar þrjár vikur í undirbúning fyrir gildistöku íslensku lagasetningarinnar þannig 

að næstu 5–6 árin yrðu íslensk stjórnvöld í undirbúningi og innleiðingarfasa til viðbótar 

þessum 10 árum sem Austurríkismenn telja að þurfi til að breyta öllu vinnulagi innan 

stjórnsýslunnar. Viðmælendur töldu að innleiðingarferlið hefði verið brotakennt og 

nefnir viðmælandi nr. 6 að heildarhugsun í anda laganna skorti í innleiðingunni og segir: 

„Hver er heildarhugsunin með þessu. Hvert er markmiðið og hvernig ætlar þú að vinna 

þig í áttina að því með lögunum heildstætt. Það var engin heildstæð innleiðing. Það var 

fragmenteruð [brotakennd innsk. rannsakanda] innleiðing eftir því hvaða greinar féllu 

undir hvaða skrifstofu.“  

Íslensku leiðina hvað varðar undirbúning innleiðingar bar á góma en alla jafna töldu 

viðmælendur hana hafa einkennst af vinnubrögðum sem síst séu til eftirbreytni. Því til 

stuðnings segir viðmælandi nr. 4 : „...kannski þurfum við að sætta okkur við það að 

íslenska leiðin þýðir að við verðum lengur að ná þeim árangri sem við vildum ná með 

hvað þessi lög gera fyrir okkur“. Viðmælandi nr. 6 segir um íslensku leiðina: „Við erum 

alltaf af nota íslensku leiðina sem ég þoli ekki. Íslenska leiðin er afsökun fyrir lélegum 

undirbúningi og það er bara orðið rosalega þreytt.“ Sami viðmælandi bætir því við að ef 

undirbúningur væri betri þá þyrfti ekki að vera að vinna margsinnis sömu hlutina. Það 

færi dýrmætur tími í það. 

7.1.2 Breytt menning 

Í viðtölum bar breytta menningu/„kultur“ á góma þegar almenn innleiðing laganna var 

rædd. Viðmælendur telja að ekki hafi verið lögð áhersla á að breyta menningu í 

innleiðingarferlinu, hvorki hjá ráðuneytum né hjá stofnunum, en ýmislegt í framkvæmd 

nýrra laga gerir ráð fyrir breyttu verklagi og stjórnunarháttum og ekki síst nýrri 

menningu sem byggist á árangursstjórnun. Viðmælandi nr. 6 telur að tækifærið hafi ekki 

verið nýtt sem skyldi til að breyta stjórnunarháttum. Því er viðmælandi nr. 4 sammála 

þegar hann segir að það sé verið að breyta menningu og að henni verði ekki breytt á 

einni nóttu. Breytt menning þurfi ekki einungis að eiga sér stað hjá ráðuneytum heldur 
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taki lögin einnig til starfsemi allra ríkisstofnana og lýsir viðmælandi nr. 4 þessu með 

eftirfarandi hætti:  

...þessi nýju lög hafa líka kallað á bæði breytta menningu og ákveðið 
hugarfar hjá stofnunum. Við erum ekki bara að innleiða þetta í 
Stjórnarráðinu. Við erum líka að innleiða þetta í menningu stofnana okkar. 
Við erum að gera kröfu á að stofnanirnar okkar hugsi hluti til lengri tíma 
með öðrum hætti en þær hafa gert. Þannig að þetta hefur auðvitað tekið, …, 
hjólin eru alveg byrjuð að snúast og það er alltaf eitthvað að bætast við en ... 
þetta er alveg stórt batterí. Við erum ekki bara að breyta verklagi hér í 
ráðuneytinu. Við erum að gera þetta líka hjá öllum stofnunum okkar.  

Fleiri dæmi eru nefnd um litla áherslu á að breyta menningu sem hluta af 

undirbúningi við innleiðingarferli laganna. Viðmælendur telja að misbrestur hafi orðið á 

að stjórnendur ráðuneytanna hafi verið virkjaðir sem skyldi í innleiðingarferlinu. 

Viðmælandi nr. 3 lýsir þessu með eftirfarandi hætti: „Hvar var stjórnendainnleiðingin, 

hvar var menningarinnleiðingin“ og bætir svo við: „Þannig var enginn kúlturbreyting, 

það var enginn undirbúningur. Þannig að það var farið af stað og ráðuneytisstjórarnir 

vita varla um hvað málið snýst.“ Viðmælandi nr. 3 bætir við að æðstu stjórnendur þurfi 

að taka þátt í að innleiða breytta menningu.  

Það kemur fram í viðtölum að aðferðafræði breytingastjórnunar virðist ekki hafa 

verið notuð þegar innleiðing laganna var undirbúin. Viðmælandi nr. 1 bendir á að við 

innleiðinguna hafi mannlegi þátturinn orðið eftir; þar hafi samskiptin frekar verið með 

boðvaldi sem sé ekki í takt við breytingastjórnun. 

Breytt menning og hugarfar er nokkuð sem viðmælendur telja að hafi verið vanmetið 

við undirbúning innleiðingarinnar. Það sé verið að breyta stefnu risastórrar skútu og það 

verkefni sé svo stórt að ráðuneytin í heild sinni eigi að vera vinna að því. Einn 

viðmælanda (6) telur að breytingin þurfi að koma að ofan eða eins og hann sagði: „Þetta 

þarf að vera top-down, kúlturbreytingin þarf að koma þar.‟ Einn viðmælanda benti á að 

breyting á menningu fælist ekki í breytingum á einstaka verkþætti við vinnslu 

fjárlagafrumvarps og segir:  

...heldur að það gleymist að útvíkka þetta með stefnumótunina og hvernig 
hún á sér stað og vissulega voru haldin mörg námskeið um það en það hefur 
samt sem áður ekki alveg náð alla leið. Það skortir til dæmis áhuga hjá 
skrifstofustjórunum.  
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Einn viðmælanda (nr. 4) bendir á að það taki langan tíma að breyta menningu, ef það 

tekst einhvern tímann, og bendir á að það þurfi að laga margt í leiðinni, allt eftir því sem 

tækifæri gefast til breytinga. Einn viðmælandandi fjallaði um mikilvægi leiðtoga í ferlinu; 

það þurfi leiðtoga sem sé kyndilberi breytinga, þ.e. „primus motor“ sem keyri 

innleiðinguna áfram.  

7.1.3 Stuðningur stjórnenda  

Það var spurt um stuðning stjórnenda við innleiðingu á stefnumótunarákvæði laga um 

opinber fjármál. Almennt telja viðmælendur að það skorti á stuðning stjórnenda og ekki 

síst yfirstjórnar ráðuneyta við breytingar og í sjálfu breytingaferlinu. Viðmælandi nr. 2 

bendir á að stuðningurinn þurfi að koma að ofan segir: „...verður að fá Ragnhildi [innsk. 

rannsakanda: Arnljótsdóttur ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu] og Katrínu [innsk. 

rannsakanda: Jakobsdóttur forsætisráðherra] með ... í lið og búa til þetta urgency fyrir 

ráðuneytisstjórana. Þeir eru ekkert að hlýða einhverjum undirmönnum hjá sér.“ 

Viðmælandi nr. 1 segir að það skorti á að yfirstjórn eigni sér verkefnið. Viðmælandi nr. 6 

bendir á að það sé fólkið á gólfinu sem sé að keyra þetta áfram og stjórnendur skorti 

skilning á viðfangsefninu og segir svo: „Þetta er algjörlega bottom-up en þetta nær ekki 

alla leiðina upp og þess vegna er þetta ekki að fúnkera.“ Viðmælandi nr. 1 lýsti svipuðu 

viðhorfi stjórnenda í sínu ráðuneyti en þar telji skrifstofustjórar að ábyrgð og eignarhald 

á stefnumótunarvinnu þeirra málefnasviða sem ráðuneytið fer með sé ekki á þeirra 

herðum. Viðmælandi nr. 6 talaði um að það væri eins og ráðherrar og ráðuneytisstjórar 

áttuðu sig ekki alveg á virðinu og væru ekki forsvarsmenn breytinga. Sami viðmælandi 

bætir svo við: „...þú breytir ekki þessum ráðuneytisstjórum og hugsunarhætti þeirra og 

skrifstofustjórum svo auðveldlega. Þessi lög gáfu tækifæri til meiriháttar 

hugarfarsbreytinga innan Stjórnarráðsins og mér finnst pólitíkin hefði átt að standa 

betur ... þar að segja fjármálaráðherra og forsætisráðherra og pólitíkin öll.“  

7.1.4 Samantekt  

Lög um opinber fjármál hafa í för með sér viðamiklar breytingar á starfsemi ráðuneyta 

og ríkisstofnana. Viðmælendur upplifa að undirbúningur fyrir gildistöku laganna hafi ekki 

verið nægilega vandaður. Tveir viðmælendur telja að íslenska leiðin hafi einkennt 

þennan skort á undirbúningi sem að þeirra mati virðist ganga út á að demba verkefnum 

yfir fólk án þess að gæta að vönduðum undirbúningi áður en farið er af stað með þau. 
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Með gildistöku laganna hafi nýju verklagi verið dembt yfir starfsfólk ráðuneyta. 

Innleiðingin hafi verið brotakennd, ekki hafi verið gætt að því að fá stuðning stjórnenda 

við þær breytingar sem lögin boða. Að mati viðmælenda var ekki gerð tilraun til að 

breyta menningu innan Stjórnarráðsins en breytt menning er ein af forsendum þess að 

hægt verði að vinna heildstætt eftir lögunum.  

7.2 Stefnumótun málefnasviða  

Ein rannsóknarspurning tekur til þess með hvaða hætti innleiðingu 20. gr. laga um 

opinber fjármál hafi verið háttað. Það var spurt sérstaklega um það í viðtalsramma. 

Einnig var spurt um stefnumótun málefnasviða, sbr. 20. gr. laganna, sem birtist í 

fjármálaáætlun og á hverju sú stefnumótun byggist. Viðmælendur ræddu talsvert um 

verklag við ríkisfjármálin og sýnileika stefnumótunarinnar í samanburði við sýnileika 

talnabálksins. Orðið talnabálkur er almennt notað af starfsfólki Stjórnarráðsins þegar átt 

er við allt talnaefni ríkisfjármálanna eins og það endurspeglast í fjárlagafrumvarpi og í 

fjármálaáætlun.  

7.2.1 20. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015 

Í 20. gr. laga um opinber fjármál eru ákvæði sem varða ábyrgð ráðherra á að móta 

stefnur málefnasviða. Ítarlegar leiðbeiningar um hvernig eigi að standa að 

stefnumótuninni er að finna í almennum athugasemdum við frumvarpið. Spurt var að 

því hvort þessi tiltekna lagagrein hafi verið innleidd í ráðuneytum þar sem viðmælendur 

starfa. Fimm af sex viðmælendum voru sammála um að 20. gr. lagannna hafi ekki 

formlega verið innleidd og sé ekki í innleiðingarferli en einn viðmælandi tók ekki afstöðu 

til spurningarinnar. Viðmælandi nr. 4 sagði að þessi hluti laganna hefði alls ekki fengið 

nægilega áherslu og viðmælandi nr. 6 benti á að ráðuneytin hafi ekki verið nægilega vel 

undirbúin hvað varðar þessa tilteknu grein laganna. Þessu er viðmælandi nr. 1 sammála 

og bætir við að undirbúningur fyrir vinnu samkvæmt ákvæðum lagagreinarinnar hefði 

ekki verið nægilega góður. Viðmælandi nr. 1 sagði: „...en já já en það verður bara að 

segjast að við erum pínulítið á byrjunarreit“. Viðmælandi nr. 6 sagði að ráðuneytin væri 

ekki búin að innleiða ákvæði 20. gr. laganna frá því að lögin tóku gildi  og sagði: „...ég 

held að það sé engin stefna komin fyrir þessi, hvað erum við með 35 eða 33 málefnasvið, 

og þær hafa ekki orðið til á þessum næstum því fjórum árum sem eru liðin frá 

innleiðingu“. Viðmælendur töluðu um að í upphafi á innleiðingarferli laganna snemma 
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árs 2016 hafi staðið til að stefnur málefnasviða yrðu mótaðar og þeirri vinnu átti að vera 

lokið árið 2020. Í tengslum við þetta sagði viðmælandi nr. 6 eftirfarandi: „En það er þessi 

sameiginlega sýn að yrði sameiginleg þróun á stefnum sem yrðu svo stórir bálkar á bak 

við stefnurnar í fjármálaáætlun, hún hefur eiginlega bara dáið drottni sínum af því það 

er ekkert að gerast þar.“ Viðmælandi nr. 2 rifjaði upp að í upphafi innleiðingarinnar áttu 

öll ráðuneyti að koma með áætlun um hvernig þau ætluðu að uppfylla ákvæði 20. gr. 

um mótun málefnasviðs- og málaflokkastefna á næstu 3–5 árum. Þessu ætlaði fjármála- 

og efnhagsráðuneytið að fylgja eftir það hafi ekki verið gert. Sami viðmælandi bætir við: 

„Þetta er náttúrulega krúsíal atriði að það komi eitthvað urgency. Í allri 

breytingastjórnun þarftu að búa til þetta urgency og þú þarft að fylgja því eftir og þú 

þarft að hafa augun á því og mæla það“. 

Viðmælandi nr. 4 benti á praktísk vandkvæði við að uppfylla öll skilyrði sem þetta 

lagaákvæði setur og segir:  

Þá veltir maður fyrir sér hvernig praktískt er best að gera þetta. Við erum til 
dæmis með málefnasvið þar sem er ekki alveg augljóst að eðlilegt sé að 
vinna stefnu fyrir sviðið allt í heild sinni af því málaflokkarnir eru bara 
ofboðslega ólíkir og hver málaflokkur er ekki bara ólíkur heldur soldið 
víðtækur. 

Sami viðmælandi hélt áfram að velta fyrir sér með hvaða hætti væri hægt að útfæra 

stefnumótun málefnasviða innan þess ráðuneytis sem hann starfar hjá og sagði:  

...það er alveg svo sem eitthvað sem við erum með í mótun hjá okkur og 
gerjun að við myndum frekar byrja að vinna fyrir málaflokka og þegar það 
lægi fyrir okkur, velta fyrir okkur einhverjum hatti fyrir málefnasviðið sem 
einhvern veginn ætti við. Ég held að við myndum byrja þaðan. Ég held að við 
myndum ekki byrja málefnasviðið og niður heldur eftir málaflokkum og 
byggja okkur upp.     

Viðmælandi nr. 2 bendir á að ein skýring á því að ekki séu komnar fleiri stefnur og 

áætlanir á grundvelli 20. gr. sé „...ómeðvitund um þetta man-power sem fer í þetta. 

Þetta gerist ekki af sjálfu sér...“ og á þar við stuðning stjórnenda. Þessi viðmælandi benti 

svo á að það þurfi stöðuga eftirfylgni með því hvernig stefnumótun sé unnin og hvernig 

henni er svo fylgt eftir. Það þurfi starfsfólk í eftirlit með stefnumótun og stefnumótandi 

aðgerðum. Viðmælandi nr. 5 bendir á að stefnumótunarferli sé ákveðin hringrás og telur 

að það þurfi að gefa því aðeins meiri tíma.  
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7.2.2 Efni greinargerða málefnasviða í fjármálaáætlun  

Í viðtalsramma var spurt um stefnumörkun, markmið og mælikvarða málefnasviða sem 

birtast árlega í greinargerð fjármálaáætlunar. Viðmælandi nr. 6 benti á að umfjöllun um 

málefnasviðin væri ekki einu sinni hluti fjármálaáætlunar heldur væri sú umfjöllun 

skilgreind í lögunum sem viðauki við fjármálaáætlunina. Sami viðmælandi heldur áfram 

og segir:  

...þetta eru ekki stefnur sem eru að birtast í fjármálaáætlun og ég held að 
flestir séu búnir að átta sig á því að við viljum gera þetta betur en það er hins 
vegar búin að vera sorglega lítil framþróun frá fyrstu fjármálaáætluninni í 
þessu. 

Viðmælandi nr. 4 fjallar einnig um efni fjármálaáætlunar sem snýr að hans ráðuneyti. 

Hann segir að smám saman sé efni í greinargerðinni að færast nær því sem stofnanirnar 

geri því það sé í flestum tilfellum hlutverk stofnana að framkvæma þær aðgerðir sem 

lagðar eru til grundvallar í fjármálaáætlun. Viðmælandinn sagði um efni greinargerðar 

fjármálaáætlunar:  

Það er alltaf að bætast fóður við það. Það er alltaf að komast meiri og meiri 
tenging við stofnanirnar sjálfar um þetta, sem er mjög jákvætt. Fyrst var 
farið af stað og sumstaðar var til efni, sumstaðar var búið að vinna einhvers 
konar stefnumótun en mjög víða vantaði bara algjörlega efni. Þá fer maður 
af stað og þá átti að pródúsera það samhliða því ... að verið var að skrifa. 
Við erum komin aðeins lengra heldur en það. Þetta er komið nær stofnunum 
sjálfum.  

Þungamiðja í efnistökum greinargerða málefnasviða í fjármálaáætlun er 

markmiðasetning og mælikvarðar sem eiga að sýna færslu í átt að árangri. Viðmælandi 

nr. 6 varpar fram spurningum sem lúta að efni greinargerðarinnar og segir:  

Spurning eru þetta meginmarkmiðin, eru þetta markmiðin? Hvernig verða 
þau til? Eru þetta einhverjar tillögur frá embættismönnum? Er þetta eina 
sem er til sem mælanlegt? Er þetta það sem okkur finnst skipta máli á 
þessum tímapunkti en ekki öðrum? Það vantar aðferðafræðina að þetta séu 
megináherslur ráðherrans á hverjum tímapunkti. 

Sami viðmælandi heldur áfram og segir að hingað til hafi stefnumörkun sem birtist í 

fjármálaáætlun ekki verið mótuð í samræmi við ákvæði laga, það verði til þess að 

umfjöllunin um stefnumótun málefnasviðanna verði handahófskennd og ekkert til að 

byggja á. Viðmælandi bendir að lokum á að fyrsta fjármálaáætlunin fyrir árin 2017–2021 
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hafi verið mikið embættismannaverk og án tengingar við áherslur ráðherra á þeim tíma. 

Viðmælandi nr. 1 bendir á að eignarhald á markmiðum og mælikvörðum sem eru sett 

fram í fjármálaáætlun sé ekki skýrt. Þá bendir hann á að skrifstofustjórar ráðuneytisins 

þar sem hann starfar telji að markmið og eftirfylgni með málefnasviðum og 

málaflokkum sé ekki á þeirra ábyrgð. Þeir telji það fjármálalegt atriði. Sami viðmælandi 

bendir á að árangursmælikvarðar málaflokka séu sumir hverjir þannig að þær aðgerðir 

sem ráðuneytið framkvæmir til að ná markmiðum sem eru sett fram í fjármálaáætlun 

hafi ekkert að segja við það að hreyfa við mælikvarðanum sem búið er að setja. Því sé 

ekki hægt að sjá hvort aðgerðir beri árangur svo unnt sé að meta hvort markmiðin séu á 

áætlun eða ekki.  

Markmið og mælikvarðarnir sem eigi að sýna fram á færslu í átt að árangri hafi tekið 

breytingum milli ára. Viðmælandi nr. 4 fjallar um það og segir að markmiðasetning og 

gerð mælikvarða sé enn að breytast milli fjármálaáætlana. Það helgist af því að vinnan 

sé unnin í miklum flýti og ekki gefist tími til að velta því fyrir sér hvort einn 

árangursmælikvarði séu heppilegri til að meta árangur en annar. Svo eftir á þá átti fólk 

sig á því að það sé til annar mælikvarði sem henti betur til að meta árangur. Það sé 

ástæða þess að árangursmælikvörðum hafi verið skipt út milli ára og nýir mælikvarðar 

því notaðir í fjármálaáætlunina sem gefin sé út ári seinna. Þetta sé hluti af því að bæta 

vinnubrögðin og gera betur og svo að endingu fáist betri sýn á það sem skipti máli við að 

meta árangur. Sami viðmælandi heldur áfram þessari umræðu og segir að það þurfi þó 

að fara að herða að og hætta að skipta út mælikvörðum eftir hentugleika hverju sinni. 

Hingað til hafi þó ávallt verið góð rök fyrir því að skipta um mælikvarða og setja inn nýja 

sem geti sýnt betur fram á árangur og framþróun. Þessi skipti á mælikvörðum hafi þó 

ekki verið mátuð við fræðasjónarhornið eða byggist á faglegri skoðun. Viðmælandi nr. 5 

bendir á það sé ekki óeðlilegt að skipta út markmiðum og mælikvörðum á meðan fólk sé 

að byrja því að enginn einn kunni þetta þegar verið sé að fara af stað með nýtt verklag. 

Mismunandi aðferðafræði og vinnulag virðist einkenna þessa vinnu í ráðuneytunum. 

Sem dæmi um það benti viðmælandi nr. 1 á að í gegnum árin hafi verið ráðist í talsverða 

stefnumótunarvinnu og áætlanagerð innan ráðuneytis þar sem viðkomandi starfar. Þrátt 

fyrir það hafi afrakstur þeirrar vinnu ekki ratað nema að litlu leyti inn í greinargerð á 

málefnasviði fjármálaáætlunar ráðuneytisins. Viðmælandinn taldi það vera sérstakt og 
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einkennilegt að viðhorfið til stefnumótunarvinnu ráðuneytisins ætti ekki að tengjast 

vinnu við fjármálaáætlun. Ráðuneyti séu almennt með samhæfingaraðila sem haldi utan 

um vinnu við gerð fjármálaáætlunar en viðmælandi nr. 6 benti á að þessir 

samhæfingaraðilar réðu því ekki hverjar yrðu endanlegar áherslur í umfjölluninni í 

fjármálaáætlun.  

Það var einungis einn viðmælandi sem sagði að efni greinargerðarinnar sem lýtur að 

málefnasviði/um ráðuneytisins sem hann starfar hjá byggist á stefnumótun. Sú 

stefnumótun birtist í almennum stefnum og áætlunum sem hafa verið lagðar fram á 

Alþingi í formi þingsályktunartillögu. Slíkar stefnur og áætlanir innihaldi markmið sem 

geti verið almenn og/eða lögbundin og árangursmælikvarða svo hægt að láta fylgjast 

með þróun í átt að árangri. Umfjöllun í greinargerð fjármálaáætlunar sé því útdráttur úr 

stærri stefnu eða áætlun eða eins og viðmælandinn sagði:  

Það er bara verið að draga þær saman en það er auðvitað ekki 
heildaráætlun. Það er svona eins og beðið er um: stefna og horfur, tækifæri 
og áskoranir og svona helstu verkefni. Þessi aðgerðaupptalning í 
fjármálaáætlun er auðvitað bara sýnishorn. 

Almennt telja viðmælendur efni greinargerða málefnasviðanna vera rýrt og sagði 

viðmælandi nr. 3: „...málefnasviðsstefnur af því innihaldslega séð eru þær frekar rýrar. 

Þær eru mjög rýrar og þurfa einhvern veginn að sækja stefnumarkandi umboð sitt eða 

ákvarðanir sínar í heilbrigðisáætlun eða eitthvað svona, gömlu stóru stefnurnar“.  

7.2.3 Sýnileiki stefnumótunar  

Viðmælendur ræddu talsvert um að sýnileiki stefnumótunar væri lítill í samanburði við 

sýnileika talnabálksins. Umræðan væri öll um fjármagnið. Það var ekki spurt um þetta í 

viðtalsramma en í viðtölum kom ýmislegt fram sem lýtur að sýnileika stefnumótunar. 

Viðmælendur benda á að lög um opinber fjármál séu lög fjármálaráðherra og 

fjármálaráðherrar hafi hingað til ekki fjallað um stefnu og markmið þegar þeir fjalla um 

ríkisfjármál. Ef stefnumótun eigi að vera sýnileg þurfi fjármálaráðherra rétt eins og aðrir 

ráðherrar að fjalla um hana á sama hátt og fjallað er um talnabálkinn. Viðmælandi nr. 6 

segir: „Þannig að þetta sýnir soldið hvar stefnumótunin er stödd í þessari innleiðingu“ og 

benti svo á að svo virtist sem ríkisstjórn hafi hingað til ekki tekið málefnasviðsstefnur til 

umfjöllunar. Umfjöllun um tölur og fjármagn skipti öllu máli. Á meðan að svo sé komist 



 

60 

málefnasviðsstefnur aldrei á dagskrá. Viðmælendur tóku nýlegt dæmi um lítinn sýnileika 

stefnumótunar í tengslum við gerð fjármálaáætlunar. Í upphafi árs sendi fjármála- og 

efnahagsráðuneytið tímalínu ríkisfjármála ársins 2019 til allra ráðuneyta. Viðmælendur 

(nr. 4 og 6) bentu á að í þessari annars mjög ítarlegu tímalínu, sem spannar heilt ár og er 

sett fram á fjórum blaðsíðum, sé ein lína og ein tímasetning um stefnumótun, hvenær 

eigi að skila greinargerðum málefnasviða fjármálaáætlunar. Viðmælandi nr. 6 bendir á 

að skrifstofa opinberra fjármála í fjármála- og efnahagsráðuneytinu eigi talnabálkinn en 

það eigi enginn stefnumótunina og bætir við: „En samt hafa þau haldið utan um hana 

eins og þau eigi hana en það vantar samt að þróa þetta áfram.“ Viðmælandi nr. 3 segir: 

„...finnst mér sorglegt að sjá það hvað löggjöfin gefur þessum hluta fjármálaáætlunar, 

það er að segja þessum 35 málefnasviðsstefnum, allri þessari vinnu sem fer fram árlega í 

hverju ráðuneyti fyrir sig lítið vægi í umræðu á þingi um fjármálaáætlun á þingi, af því 

það er bara talað um fjármagnið en ekki endilega um stefnuþætti eða markmið“. Það 

þurfi að gefa stefnuþáttum og málefnasviðsstefnum, markmiðum og mælikvörðum 

aukið vægi og sýnileika.  

Viðmælandi nr. 3 kom auk þess með þá hugmynd að unnt væri að gera sýnilegt það 

grunnefni sem birtist í málefnasviðsstefnum í fjármálaáætlun. Það væri hægt að taka 

grunnefnið úr öllum greinargerðum, markmið og mælikvarða og sjóða saman góða 

umfjöllun fyrir fjölmiðla. Þá yrði áherslan á að það eru sett markmið í hinu og þessu og 

þar kæmi svo fram að til stæði að ráðast í tilteknar aðgerðir til að vinna stefnumálunum 

framgang. Þetta væri ein leið til að gera málefnasviðsstefnur sýnilegri.  

7.2.4 Samantekt  

Veigamesta stefnumótunarákvæði laga um opinber fjármál, sem snýr að starfsemi 

ráðuneyta og ríkisstofnana, er að finna í 20. gr. laganna. Það kom fram að viðmælendur 

töldu að ákvæði 20. gr. laganna, um stefnumótun málefnasviða, hefði ekki verið innleitt 

og væru ráðuneyti á byrjunarreit hvað þetta varðar nú þegar um fjögur ár eru liðin frá 

gildistöku laganna. Innleiðing á stefnumótunarákvæði laganna væri tímafrek og þyrfti 

mannafla til að móta stefnur með tilheyrandi markmiðum og árangursmælikvörðum en 

sú vinna virðist ekki hafa náð til stjórnenda innan Stjórnarráðsins. Stefnumótun 

málefnasviða sem birtast í fjármálaáætlun er, eftir því sem viðmælendur segja, ekki 

byggð á vandaðri stefnumótunarvinnu. Umfjöllunin í fjármálaáætlun hafi haft 
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tilhneigingu til að vera verk embættismanna án tengingar og stuðnings stjórnmálanna. 

Þegar mótuð eru markmið og árangursmælikvarðar sé það oftar en ekki gert í flýti og lítt 

ígrundað hvort árangursmælikvarðar mæli í raun þann árangur sem þeim er ætlað. Enda 

hafi raunin verið sú að markmiðum og árangursmælikvörðum hafi verið skipt út fyrir 

nýtt efni þegar ný fjármálaáætlun er gerð ári síðar. Viðmælendur bentu á að sýnileiki 

stefnumótunar sem snýr að málefnasviðum væri lítill því öll umfjöllun og áhersla væri á 

talnabálk ríkisfjármála. Á meðan að öll umfjöllun miðist við fjármagnið komist 

stefnumótun málefnasviða ekki á dagskrá. Lítill sýnileiki endurspeglist meðal annars í 

gögnum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem á ítarlegri tímalínu ríkisfjármála 

fyrir árið 2019, á fjórum blaðsíðum, sé einungis á einum stað og tímapunkti minnst á 

stefnumótun málefnasviða en það er þegar ráðuneyti eiga að skila gögnum til fjármála- 

og efnahagsráðuneytisins.  

7.3 Eftirfylgni 

Ein af rannsóknarspurningunum snýr að eftirfylgni með markmiðum og mælikvörðum 

sem eru sett fram í fjármálaáætlun. Ráðherrar eiga að gera grein fyrir ávinningi af 

ráðstöfun fjárveitinga í ársskýrslu og spurt var hvað gerist ef niðurstöður 

árangursmælinga sýna að markmiðum er ekki náð.  

7.3.1 Tengsl árangurs og fjármagns  

Einn viðmælandi benti á að lögin væru frammistöðutengd og sagði: „Já performance 

based budgeting. Mér finnst vanta áhersluna á forskeytið eða fyrsta orðið, perfomance.“ 

Hugmyndafræðin er sú að tengja saman stefnuþætti, fjármagn og árangur. Sami 

viðmælandi bætir svo við: „Það er ekkert verið að hlusta á, eru þið með markmið og 

tengja peningana við. Þannig finnst mér einhvern veginn performance orðið og hugtakið 

verið gjaldfellt í þessari innleiðingu.“ Viðmælendur eru nokkuð sammála um að 

markmiðum og mælikvörðum í fjármálaáætlun sé ekki fylgt eftir. Þetta er ekki þannig 

tæki sem nýtist til eftirfylgni. Viðmælandi nr. 6 bendir á mikilvægi eftirfylgni og segir:  

...annars ertu bara að setja fram einhver markmið og skiptir engu máli hvort 
þú náir þeim eða ekki. Því þá getur þú bara skipt um markmið næst ... eða þú 
bara nærð þeim ekki og það hefur engar afleiðingar. Þannig að það vantar 
þessa eftirfylgni og ábyrgð. 
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Niðurstöður árangursmælinga hafi ekkert að segja þegar teknar eru ákvarðanir um 

útdeilingu fjárheimilda að mati viðmælenda enda séu mælikvarðarnir ekki enn orðnir 

góðir eða eins og viðmælandi nr. 4 segir: „...mælikvarðarnir eru ekki orðin þannig tól að 

þeir séu mælikvarði á hvernig gengur hjá stofnunum“. Viðmælandi nr. 6 bendir á að það 

sé formfast ferli þegar skýrð eru frávik frá fjárveitingum en það hafi engar afleiðingar að 

ná ekki markmiðum sem sett eru fram í fjármálaáætlun. 

Lögin eru merkileg að mati viðmælenda því þau kveða á um útdeilingu yfir 900 

milljarða kr. af almannafé á hverju ári. Viðmælandi nr. 3 bendir á að lögin geri ráð fyrir 

að tengja saman stefnur og aðgerðir við niðurstöður mælinga miðað við það fjármagn 

sem er til ráðstöfunar. Til að geta sýnt fram á árangur þurfi þessi tenging að vera til 

staðar. Vægið sé ekki það sem það á að vera samkvæmt lögunum en viðmælendur tala 

um að lögin gefi tækifæri til að sýna hvaða árangri sé náð í ríkisrekstrinum og sýna 

samfélagslegan ábata fyrir alla. Viðmælandi nr. 4 bendir auk þess á að það sé tækifæri til 

að skoða hvernig árangur í ríkisrekstri sé metinn og spyr hvort árangur felist í að halda 

rekstri og starfsemi innan fjárheimilda og bætir við að það eigi að færa sig frá þeirri 

hugsun að lausn við öllu sé að fá aukið fé. Ef stofnun skili miklum afgangi sé kannski 

verið að gera ranga hluti eða veita lélega þjónustu. Heldur svo áfram og segir:  

Já og í hverju felst árangurinn. Ég hef trú á því að það eigi að mæla annað en 
krónur og aura. Já og það eigi að mæla árangurinn með einhverjum öðrum 
hætti en bara að þú sért bara í plús eða mínus.  

Í viðtölunum bárust kjarnamarkmið ríkisstjórnarinnar í tal. Í tíð núverandi 

ríkisstjórnar voru um 30 markmið valin úr öllum markmiðum málefnasviða og 

málaflokka sem birtust í fjármálaáætlun áranna 2018–2022 og þau síðan samlesin við 

stjórnarsáttmálann. Þessi markmið séu þó ákveðnum takmörkunum háð. Almennt séð 

byggist markmið í fjármálaáætlun ekki á vel útfærðri stefnumótun og það hafi því áhrif á 

gæði þessara kjarnamarkmiða. Viðmælandi nr. 6 bendir á að ríkisstjórn hafi samþykkt 

þessi kjarnamarkmið en þau hafi hingað til ekki verið gerð opinber. Það yrði sýnilegra ef 

þessi markmið væru birt og púlsinn á þeim tekinn reglulega.  

7.3.2 Ársskýrsla ráðherra 

Ein af spurningum í viðtalsrammanum snýr að ársskýrslu og hvernig hún nýtist til 

eftirfylgni. Í ársskýrslunni á að gera grein fyrir nýtingu fjármuna og gera upp mælikvarða. 
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Viðmælandi nr. 5 bendir á að í ársskýrslu eigi að vera hægt að rekja áætlanir og stefnur 

sem ríkisstjórn er að setja sér. Það eigi að vera hægt að draga saman helstu mælikvarða 

og nota þá sem tæki til að hafa eftirlit með framkvæmdinni. Sami viðmælandi sér 

tækifæri til umbóta við gerð ársskýrslna. Viðmælendur eru nokkuð sammála um að 

ársskýrslan hafi enn sem komið er litla þýðingu því þetta sé eitt af þeim verkefnum sem 

unnið er til að haka í box sem sé alls ekki tilgangurinn sem eigi að liggja að baki því að 

taka saman ársskýrslu ráðherra. Viðmælandi nr. 2 bendir á að ársskýrslan nýtist ekkert 

sérstaklega því það þurfi að gera Alþingi grein fyrir framgangi allra áætlana og stefna 

sem eru lagðar fram á Alþingi í formi þingsályktunartillögu. Núna sé kerfið því orðið 

tvöfalt og það þurfi að finna út hvernig þessi kerfi geti spilað betur saman. Viðmælandi 

nr. 4 greinir frá því að ársskýrslan gefi færi á ítarlegri umfjöllun um hvaða árangri hafi 

verið náð en á meðan að þær byggist á veikum gögnum, veikum mælikvörðum og 

úreltum hlutum telja viðmælendur ekki að það sé ástæða til að rýna þessi gögn með 

eftirfylgni í huga. Reynsla viðmælanda nr. 1 er á svipuðum nótum þegar hann segir að 

hann skammist sín fyrir að segja setja á blað í ársskýrslu ráðherra mörg ár í röð að 

mælikvarði sé í þróun. Sami viðmælandi segir að það sé losarabragur á eftirfylgni með 

markmiðum og mælikvörðum og þeim ekki fylgt eftir og bætir svo við: „...við höfum ekki 

gert mikið af því í, frá því að markmiðin eru sett og þar til við förum að skoða eða í 

baksýnisspeglinum við gerð ársskýrslu“. Viðmælandi nr. 6 bendir á að tímasetning 

útgáfunnar, samhliða útgáfu ríkisreiknings, geri það að verkum að skýrslan þjóni ekki 

tilgangi sínum og segir: „...því hún [innskot rannsakanda, ársskýrslan] kemur svo seint út. 

Hún þyrfti að koma út í mars ef hún ætti að nýtast, milli febrúar mars til að nýtast sem 

input í mat á næstu fjármálaáætlun sem er lögð fram 1. apríl“. Að auki bendir 

viðmælandi á að upplýsingar í ársskýrslu 2018 séu orðnar heldur gamlar þegar þær 

koma út og umfjöllun Alþingis um þær eigi sér stað þegar búið er að leggja fram 

fjárlagafrumvarp 2020. Því er einnig velt upp varðandi ársskýrsluna hvers vegna 

fagnefndir þingsins fjalli ekki um efni hennar. Eins og verklagið er í dag þá sé það 

eingöngu fjárlaganefnd sem taki ársskýrsluna til umfjöllunar.  

7.3.3 Upplýsingatækni  

Í viðtalsramma var spurt hvernig upplýsingatæknikerfi væru þróuð til að halda utan um 

árangursmælingar. Viðmælendur voru sammála um að það væru engin sérstök kerfi í 
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notkun til að halda utan um árangursmælingar. Í því ráðuneyti þar sem 

stefnumótunarvinnan er hvað lengst komin séu stefnumótandi áætlanir lagðar fyrir 

Alþingi í formi þingsályktunartillögu en haldið utan um árangursmælingar í word- og 

excelskjölum. Það er í raun ekki annað að skilja á viðmælendum en að einstök ráðuneyti 

búi ekki yfir nauðsynlegri tækniþekkingu til að þróa upplýsingakerfi til að halda utan um 

árangursmælingar. Viðmælendur ræddu um nýja vefútgáfu af tillögukerfi (tillögukerfið 

er gagnagrunnur þar sem fjárlagatillögur eru færðar inn) sem er notað við gerð fjárlaga 

og viðmælandi nr. 2 sagði: „En við náttúrulega vonum líka að þetta kerfi 

fjármálaráðuneytisins verði einhvern veginn starfhæft almennilega.“ Það gætti óánægju 

hjá viðmælendum með kerfið og að við þróun þess hafi ekki verið rætt við væntanlega 

notendur þess til að kanna hverjar þarfir þeirra væru. Viðmælandi nr. 4 sagði um þetta 

nýja kerfi:  

En að setja gögnin inn í kerfið eins og það er gert núna er flókið, þungt í 
vöfum og vandamál er að þegar við erum að vinna þessi gögn erum við að 
vinna undir gríðarlegri tímapressu og við megum ekki við neinni viðbót. Við 
megum ekki við þessum viðbótarhandtökum.  

Viðmælandi nr. 2 ræðir einnig um nýja kerfið og telur að það gæti nýst til 

heildarutanumhalds og segir:  

...ef eitthvað vit er í okkur þá notum við þetta kerfi líka fyrir ársskýrslurnar. 
Við erum að setja allt inn varðandi áætlanir okkar að hausti og 
fjármálaáætlun og stefnurnar okkar og mælikvarða og aðgerðir. Auðvitað 
eigum við að gera kerfið þannig að það gubbi út úr sér ársskýrslu ráðherra.  

Í viðtölum komu fram hugmyndir um mælaborð þar sem hægt væri að fylgjast með 

árangursmælingum og hvernig gengi að ná markmiðum. Viðmælandi nr. 6 segir um 

sameiginlegt mælaborð: „Það væri flott að hafa eitthvað sameiginlegt mælaborð sem 

búið er að tala um frá upphafi og að þetta sé miklu opinberra og aðgengilegra. Til að 

gefa þessu þá aukna vigt.“ Viðmælandi nr. 1 lýsir framtíðarsýn sinni um mælaborð og 

segir:  

...það er náttúrulega draumurinn að tengja það við fjármálaáætlunina og 
markmið og mælikvarða sem þar eru sett fram, þannig að það sé hægt að 
fylgja því og jafnvel varpa upp á skrifstofustjórafundum og skoða hvernig 
staðan er ... hvernig markmiðum miðar og hver og einn skrifstofustjóri gerir 
þá grein fyrir því hvernig hans aðgerðum miðar, eða þeim aðgerðum sem 
hann ber ábyrgð á. Hvernig þeim miðar og hvað árangri þær eru að skila. 
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Tveir viðmælendur segja frá hugmyndum sem hafa komið upp í ráðuneytum um 

þróun á upplýsingakerfum. Þessar hugmyndir séu þó afar ólíkar og fyrirhuguð útfærsla 

þeirra sömuleiðis. Það sé ekki samstarf milli þessara aðila um væntanlega kerfisþróun.  

7.3.4 Samantekt  

Lög um opinber fjármál eiga að tengja saman stefnuþætti, fjármagn og árangur. 

Viðmælendur töldu að þessi tengsl væru ekki til staðar, því markmiðum og 

mælikvörðum í fjármálaáætlun væri ekki fylgt eftir. Þegar kæmi að því að útbúa 

ársskýrslu ráðherra þá væri litið í baksýnisspegilinn en frávikin frá stefnumótuninni væru 

ekki skoðuð. Það gegndi öðru máli um fjárveitingar þar sem ástæður frávika frá 

fjárveitingum væru ávallt greindar. Viðmælendur bentu á að það hefði því ekki 

afleiðingar í för með sér þegar í ljós kæmi að árangur væri ófullnægjandi og markmiðum 

og árangursmælikvörðum ekki náð. Þeir bentu auk þess á að ársskýrsla ráðherra hefði 

ekki hingað til nýst sem tæki til eftirlits. Upplýsingatæknikerfi hafi ekki verið þróuð til að 

halda utan um árangursmælikvarða og kjarnamarkmið sem núverandi ríkisstjórn hafi 

sett, þau hafi ekki verið birt opinberlega.    

7.4 Hindranir og tækifæri  

Í viðtölunum kom upp fjöldi atriða sem lúta að framkvæmd innleiðingar og breytinga á 

verklagi svo eitthvað sé nefnt án þess að um það hafi verið spurt sérstaklega. Þessi atriði 

eru flokkuð í fjóra kóða. Þó að þessi umfjöllun lýsi veikleikum í innleiðingarferlinu gefur 

hún engu að síður tækifæri til að endurmeta og gera breytingar á ýmsu sem tengist 

núverandi framkvæmd á stefnumótunarhlið ríkisfjármála. Hér á eftir er gerð grein fyrir 

þessari umfjöllun.  

7.4.1 Hamstrar á hjóli  

Vinnuálagi sérfræðinga í ráðuneytum, við að framleiða afurðir tengdar lögum um 

opinber fjármál, var líkt við hamstra sem hlaupa án afláts á hjóli. Viðmælendur tala um 

að það sé mikil vinna að halda utan um þær afurðir sem bættust við með gildistöku 

laganna. Með afurðum er átt við fjármálaáætlun, ársskýrslu ráðherra, fjárlagafrumvarp 

auk þess sem nýjar skýrslur vegna árshlutauppgjörs ríkissjóðs hafa bæst við. Viðmælandi 

nr. 6 segir: „fólkið á gólfinu og það getur verið að hamast eins og hamstur á hjóli, sko 57 

vikur á ári af því það er að vinna svo mikla yfirvinnu“ og bætir við: „Það er svo mikil 
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framleiðsla í kringum allar þessar greinar. Þá hefur þetta verið, þessi ár frá innleiðingu, 

alltaf keppni að koma næstu afurð út.“ Þessu er viðmælandi nr. 4 sammála og segir að 

það séu stöðugt ný gögn sem þurfi að útbúa og bætir svo við:  

Já einmitt og iðulega koma einhver tímabil, það er fjármálaáætlun og þá fer 
allt annað til hliðar. Þannig að þegar maður er búinn að skila henni bíður 
eftir manni bara bunki af öðrum hlutum sem þarf bara að komast í að vinna. 

Viðmælendur velta því sömuleiðis fyrir sér hvernig unnt sé að gera lífið einfaldara 

fyrir starfsfólk Stjórnarráðsins því það sé í rauninni fámennur hópur í ráðuneytunum  

sem heldur utan um gerð allra þessara skýrslna og gagna. Það sé mikilvægt að staldra 

við og velta fyrir sér hvort hægt sé að einfalda verklagið og um leið öll þau gögn sem 

búin eru til. Hér er átt við fjármálaáætlun að vori og fjárlagafrumvarp að hausti. Þessar 

skýrslur eru hvor um sig um 700 blaðsíður. Viðmælandi nr. 1 bendir á að það sé verið að 

endurskrifa greinargerð fjármálaáætlunar á hverju ári og segir:  

...við erum alltaf að endurskrifa fjármálaáætlunina, það er allt undir, öll 
fimm árin eru undir. Þetta er ekki þannig að þegar ný ríkisstjórn tekur við þá 
komi bara þeirra áherslur og forsendur í fjármálaáætlunina. Svo sé bara 
svona einu sinni á ári aðeins lagfært og leiðrétt. 

Viðmælandi nr. 5 tekur í sama streng og spyr hvernig megi fækka umfjöllunum um 

málefnasviðin sem sjást í greinargerðinni því þetta sé allt of mikið. Það þurfi meiri 

grimmd við að flokka markmiðin. Megináherslur eða áform þurfi þó alltaf að sjást og 

vera í aðalhlutverki.  

Viðmælandi nr. 3 bendir á þetta: „Ég held líka að starfsfólkið í Stjórnarráðinu sé orðið 

nokkuð þreytt á því að vera árlega að taka þrjá, fjóra, fimm mánuði í það endurskoða 

markmið og mælikvarða þegar þetta er hvergi birt og hvergi sýnt og enginn talar um 

þetta.‟ Mikið vinnuálag á fjórða ár eins og viðmælandi nr. 6 bendir á og bætir við:  

...er búið að vera hamast núna á fjórða ár og er að missa trúna á verkfærinu. 
Það er að missa trúna á tilgangnum af því að það er svo mikið ístöðuleysi í 
innleiðingunni. Og það vantar stuðninginn að ofan og niður og það vantar 
skilninginn á mikilvæginu og þá fer fólk að spyrja sig af hverju er ég að gera 
þetta.  

Til viðbótar við mikla vinnu sem hefur einkennt innleiðingarferli og framleiðslu afurða 

laga um opinber fjármál þá bendir viðmælandi nr. 4 á að það sé lítill framgangur í 

stefnumótunarhlutanum. Það gefist ekki tími til að vinna að umbótum og breytingum 
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sem eru nauðsynlegar. Það sé óraunhægt að ætla sérfræðingum að halda utan um 

stefnumótunarvinnu til viðbótar við dagleg störf. Umfangið sé orðið of mikið og ekki 

bolmagn til að sinna því án þess að fá utanaðkomandi aðstoð. Viðmælandi nr. 6 er á 

sama máli og telur að ekki hafi gefist tími til að vinna að umbótum eða koma á 

breytingum því það sé stöðugt verið að hamast við að framleiða skýrslur, öll innleiðingin 

hafi einkennst af þessu.  

7.4.2 Rýni afurða 

Viðmælendur nefndu að sú umræða hefði ekki átt sér stað að skilgreina lesendahóp 

allra þessara skýrslna sem eru gefnar út á hverju ári. Fyrir hverja er verið að skrifa og 

hvað er verið að segja þeim. Undanfarin ár hafi útgáfa á skýrslum og gögnum sem 

tengjast lögum um opinber fjármál verið svo hröð að ekki hafi gefist ráðrúm til að velta 

þessum spurningum fyrir sér. Útgáfa á skýrslum eða framleiðsla eins og viðmælendur 

kölluðu þetta hafi verið svo hröð, sífellt verið að tikka í box eins og það var orðað, að 

gæði útgefins efnis hafi aldrei verið rýnd. Viðmælandi nr. 5 bendir á að það sé mikilvægt 

að skilgreina þá sem hafi gagn af því að lesa viðkomandi skýrslur. Viðmælandi nr. 4 segir: 

„Það hefur kannski verið fullmikið kapphlaup og kannski þyrfti stundum að stoppa sig af 

og segja nú viljum við bara aðeins meta hvað erum við með í höndunum“ og telur að 

það vanti sýn á það hverju útgáfa á enn einni skýrslunni eigi að skila. Viðmælandi nr. 6 

talar um skilningsleysi stjórnenda á vinnunni sem liggur að baki hverri skýrslu sem er 

gefin út vegna ríkisfjármála. Bendir svo á að það sé fólkið á gólfinu sem hamist við að 

vinna þessar skýrslur og segir: „Ef yfirstjórnin er ekki að skilja þá þýðir það að það er 

fámennur hópur fólks á gólfinu að hamast og hamast við að innleiða einhverjar afurðir 

sem enginn skilur.“ Viðmælandi nr. 4 bendir á fastmótað verklag þegar unnið er með 

talnabálkinn við gerð fjárlaga. Ráðuneyti eigi að skila tölum til fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins í ákveðnum sniðmátum, samkvæmt ákveðnu formi og eftir 

ítarlegum leiðbeiningum á tilteknum skiladegi, en þegar kemur að því að skila 

stefnumótunarhlutanum þá sé hvergi lagt mat á gæði þess efnis sem þar kemur fram.  

7.4.3 Stefnumótunareining/miðjueining 

Viðmælendur ræddu talsvert um það hvernig unnt væri að innleiða stefnumótunarferli 

með betri hætti og hvernig hægt væri að styðja sérfræðinga í ráðuneytunum við 

innleiðingu á stefnumótunarákvæði laganna. Viðmælendur bentu á að það virtist vera 
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togstreita milli fjármála- og efnahagsráðuneytisins og forsætisráðuneytisins vegna 

innleiðingarferlis laganna. Það þyrfti einhver að taka að sér stefnumótunarákvæði 

laganna til að efla framgang þeirra. Í því sambandi var talað um að einhver þyrfti að taka 

að sér leiðtogahlutverkið. Viðmælandi nr. 1 segir í tengslum við þessa umræðu:  

...það vantar að gefa þessu rými. Og ef yfirstjórn og þá tala ég ekki bara um 
yfirstjórn í hverju ráðuneyti en ríkisstjórnarinnar, gefur þessu „mandat“ og 
segir: Við ætlum að skipta hérna pínulítið um gír og við ætlum að vera meira 
svona stefnumótandi og taka þetta aðeins skrefinu lengra. Það vantar 
aðeins að einhver taki þetta leiðtogahlutverk að sér, sem væri þá 
væntanlega forsætisráðuneytið.  

Viðmælandi nr. 4 lýsir fyrirkomulagi á markaðsdeild í stærri fyrirtækjum og bendir á 

að það sé ein markaðsdeild sem heldur utan um öll markaðsmálin en ekki margar litlar 

markaðsdeildir um allt fyrirtækið og bendir svo á: „Þetta er soldið keimlíkt. Þú ert með 

miðju af sérfræðingum sem sjá um ákveðinn hluta af verkefninu.“ Sami viðmælandi 

stakk upp að það væri lögð áhersla á miðjueiningu innan Stjórnarráðsins þar sem hægt 

væri að leita til sérfræðinga í stefnumótun svo betur væri unnt að innleiða 

stefnumótunarákvæði laganna, sem vel að merkja eigi líka við um ríkisstofnanir. 

Viðmælandinn benti á eftirfarandi: „Hvernig ætlum við að gera þetta og svona aðeins að 

stoppa sig af með það ... það er ekki alveg nóg og að setja bara fólk inn í ráðuneytin og 

svo á bara að hlaupa af stað. Það hefur vantað svona miðjueiningu.“ Viðmælandi nr. 1 

tekur í sama streng og telur að það þurfi að koma upp rýnihópum sem hafi ákveðið 

„mandat“ til að rýna afurðir með tilliti til stefnumótunarinnar og gefa þá rýni út. 

Viðmælandi nr. 4 kom með aðra tillögu til úrbóta til að gera stefnumótun hærra undir 

höfði. Hann benti á að til að setja áherslu á stefnumótun væri hægt að beita sömu 

aðferð og var notuð í sambandi við verkefnastofu um stafrænt Ísland þar sem lögð er 

áhersla á stafræn verkefni. Í því verkefni væri fjármála- og efnahagsráðuneytið að setja 

áherslu á stafræna innleiðingu og verkefni því tengd og það þyrfti kannski að gera það 

sama vegna stefnumótunar.  

7.4.4 Úttekt á innleiðingu 

Í viðtölum barst í tal að þarft væri að taka út innleiðingarferli laga um opinber fjármál. 

Viðmælandi nr. 1 bendir á í tengslum við þessa umræðu: „...og fá hlutlausan aðila sem 

horfir á þetta ofan frá og það er þá mjög eðlilegt að skoða hvort að það þurfi að breyta 
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eða aðlaga lögin eitthvað örlítið til að sníða af þeim helstu agnúa“. Viðmælandi nr. 6 er 

sama sinnis og segir: „...það vantar heildstæða úttekt á ferli innleiðingar laga um 

opinber fjármál og stefnumótunarferlinu“ og bætir svo við:  

Það þarf úttekt óháðs aðila svo þetta sé hafið yfir vafa á þessari innleiðingu, 
hvar hún er stödd og hvað þarf að gera til þess að hún virki. En þá þurfa 
þessir aðilar sem koma að þessu, það er yfirstjórn fjármálaráðuneytisins og 
fjármálaráðherra að vera viljugir að fara í slíka úttekt. 

Viðmælandi nr. 2 rifjar upp ráðstefnu sem fjármála- og efnahagsráðuneytið hélt árið 

2018 í Hannesarholti sem átti að marka lok innleiðingar laga um opinber fjármál. Bendir 

á að það sé verið að stíga fyrstu skref í innleiðingu laganna og telur að það sé 

nauðsynlegt að meta árangurinn aftur og sjá hver staðan er eftir eftir 5–7 ár og bætir 

svo við: „Þetta er svo mikil breyting. Þetta er ein stærsta kerfisbreyting í Stjórnarráðinu 

ever og hefur viðtækari áhrif en nokkur gerir sér grein fyrir.“   

7.4.5 Samantekt  

Viðmælendur lýsa ýmsum veikleikum í innleiðingarferlinu og við framkvæmd ferlis 

ríkisfjármála sem sé að festa sig í sessi. Þessi atriði gefa tækifæri til að staldra við og gera 

úrbætur á verklagi ríkisfjármálanna. Fyrsta atriðið snýr að fjölda skýrslna og gagna sem 

starfsfólk ráðuneyta keppist við að útbúa þar sem ein skýrslan tekur við af annarri sem 

sé mjög tímafrekt. Það hafi ekki verið staldrað við og skilgreint fyrir hverja væri verið að 

skrifa og hver sé lesendahópurinn. Annað atriði tengist hinu fyrra og snýr að rýni á efni 

þeirra skýrslna sem teknar eru saman. Þær hafi ekki verið rýndar efnislega og tekin 

afstaða til gæða þess efnis sem þar er sett fram. Þriðja atriðið snýr að þörf á miðlægri 

einingu sem gæti veitt ráðuneytum aðstoð við þau verkefni sem þarf að takast á við og 

kalla á að mótuð sé stefna með tilheyrandi markmiðum og mælikvörðum. Að lokum er 

talið mikilvægt að innleiðingarferli á lögum um opinber fjármál, sem stýrt var af 

fjármála- og efnahagsráðuneytinu, verði tekið út af óvilhöllum aðilum.   
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8 Umræður  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða innleiðingu stefnumótunarákvæðis laga 

um opinber fjármál, nr. 123/2015, umfjöllun um stefnumótun málefnasviða og hvernig 

eftirfylgni með árangri af stefnumarkandi aðgerðum hafi verið háttað. Rannsókninni var 

ætlað að svara þremur rannsóknarspurningum sem voru settar fram í inngangi og í 

þessum kafla verða dregin saman svör við þessum spurningum, byggð á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Hverri rannsóknarspurningu er svarað í undirkafla hér á eftir.   

1. Hver er staða innleiðingar á stefnumótunarákvæði 20. gr. laga um opinber 

fjármál, nr. 123/2015?  

2. Hver er upplifun viðmælanda af umfjöllun um stefnumótun málefnasviða sem 

birtist árlega í fjármálaáætlun? 

3. Hver er upplifun viðmælanda af eftirfylgni með árangri af stefnumótandi 

markmiðum og hvernig nýtist ársskýrsla ráðherra til þeirrar eftirfylgni? 

 

8.1 Staða innleiðingar á 20. gr. laga um opinber fjármál  

Í rannsókn McNab og Melese (2003) kemur fram að frammistöðutengd ríkisfjármál 

snúist um breytingu á stjórnun og stjórnunarháttum ásamt breyttri framsetningu 

ríkisfjármála. Hið hefðbundna ferli við fjárlagagerð einblínir á útdeilingu fjármuna og 

þegar frammistöðutengingu hefur verið bætt við ríkisfjármálin er horft til áhrifa og 

árangurs af ákvörðun um dreifingu fjármuna. Vinnulag fer frá reglumiðaðri stjórnun í átt 

að árangursstjórnun (Behn, 2002). Þetta hefur í för með sér að verklagið við 

ríkisfjármálin gjörbreytist. Til að festa það í sessi þarf að koma til nýtt verklag og ekki síst 

breytt menning innan skipulagsheilda. Að mati Curristne (2005) þarf innleiðingarferlið 

að festa í sessi breytt verklag við opinber fjármál. 

Í lögum um opinber fjármál er ákvæði 20. gr. laganna þýðingarmikill hluti af 

frammistöðutengingu ríkisfjármálanna. Með stefnumótun málefnasviða birtist svo 

forsmekkur þess hvaða árangri skuli stefnt að, hverjar séu áherslur og forgangsröðun 
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sérhvers ráðherra, hvaða stefnumótandi aðgerðir verði ráðist í og hvernig árangur verði 

metinn. Að mati OECD (2019) teljast þetta vera grundvallarbreytingar á fjárlagagerð og 

ríkisfjármálaferli.  

Í niðurstöðum er lýst upplifun viðmælenda af almennu innleiðingarferli laga um 

opinber fjármál sem hófst skömmu eftir gildistöku laganna í upphafi árs 2016. Þar kemur 

fram að undirbúningi fyrir sjálfa innleiðingu á stefnumótunarákvæði laganna hafi verið 

ábótavant enda lýsa viðmælendur upplifun sinni af innleiðingarferlinu með þeim hætti 

að því hafi verið hvolft yfir starfsfólk Stjórnarráðsins. Bent var á að aðferðafræði 

breytingastjórnunar (Kotter, 1996) hefði getað nýst til að skapa brýnan hvata breytinga 

en slíkur hvati sé eitt af lykilatriðum í aðferðafræði Kotters til að ná víðtækum stuðningi 

við þær breytingar sem í bígerð eru. Upplifun viðmælanda bendir til að innleiðingarferli 

sem snýr að ráðuneytum hafi verið einhliða og miðast einungis við það að breyta 

verklagi. Robinson og Last (2016) benda á að innleiðing árangurstengdra ríkisfjármála 

takmarkist ekki við að innleiða nýtt verklag heldur sé það hluti af stærri breytingum í 

ríkisrekstrinum sem lýsi sér meðal annars í því að nýir stjórnunarhættir verði teknir upp. 

Í niðurstöðum kom fram að viðmælendur töldu að almennt hefði skort stuðning og ekki 

síst skilning stjórnenda og yfirstjórnar í ráðuneytum á þeim breytingum á ríkisfjármálum 

sem innleiðingaferlið hafi snúist um. Bent var á að ráðuneytisstjórar hefðu vart vitað um 

hvað málið snerist.  

Eignarhald yfirstjórnar á breytingaferli innan ráðuneyta hafi einnig skort og 

sérfræðingar ráðuneytanna hefðu drifið áfram nýtt verklag án þess að skilningur á því 

sem liggja þurfi að baki hafi skilað sér til yfirstjórnar. Curristine (2005) benti á tregðu við 

breytingar hjá hinu opinbera og að sú tregða hafi áhrif á hversu vel gengi að innleiða 

jafn umfangsmiklar breytingar og árangurstengd ríkisfjármál eru. Það er niðurstaða 

fjölda rannsókna varðandi innleiðingu sambærilegra laga meðal ríkja OECD að 

leiðtogafærni og stuðningur stjórnenda, og ekki síður stuðningur stjórnmálamanna, sé 

lykilatriði til að ná árangri. Steck (2007) bendir á reynslu af innleiðingu á 

árangurstengdum ríkisfjármálum. Til að breyta kerfinu sem liggur að baki framsetningu 

ríkisfjármála þurfi breytta menningu og aðra stjórnunarhætti. Ef ekki sé ráðist í þær 

breytingar megi gera ráð fyrir að ný framsetning ríkisfjármála felist einungis í nýjum 
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fjárlagaskjölum. Kelly og Rivenbark (2015) benda á að án stuðnings stjórnenda sé 

frammistöðutengd fjárlagagerð ekkert annað en sýndarmennska (e. window dressing).   

Eins og áður hefur komið fram hafa árangurstengdar breytingar á ríkisfjármálum í för 

með sér breyttar aðferðir við stjórnun, ásamt því að árangursstjórnun er tekin upp. Til 

þess að það gangi eftir þarf menning innan skipulagsheilda að taka breytingum (OECD, 

2016). Í niðurstöðum kemur fram að innleiðing laga um opinber fjármál hafi ekki leitt til 

breyttrar menningar innan ráðuneyta. Það hafi ekki verið hugað að þessu í 

innleiðingarferlinu og einstaka viðmælendur veltu því hreinlega fyrir sér hvar hin breytta 

menning hafi verið. Þetta atriði tengist stuðningi stjórnenda því aðferðafræði Kotter 

(1996) gerir ráð fyrir því að hvati til breytinga þurfi að koma að ofan og fara niður eftir 

allri skipulagsheildinni. Það virðist sem sagan af innleiðingu árangursstjórnunarsamninga 

sé að endurtaka sig varðandi innleiðingu stefnumótunarákvæðis laga um opinber 

fjármál. Í úttekt Ríkisendurskoðunar (2003) var bent á að hugarfarsbreytingar hefðu ekki 

fylgt kerfisbreytingunum.  

Það sama gildir um viðamiklar breytingar á menningu og stjórnunarháttum. Slíkar 

breytingar þurfa stuðning stjórnenda; verða í raun að koma frá æðstu stjórnendum. Lög 

um opinber fjármál fela ekki í sér einangraðar breytingar á verklagi ráðuneyta heldur  

varða þessar breytingar allan ríkisrekstur A-hluta ríkissjóðs með ríkisstofnunum og 

verkefnum sem falla þar undir. Innleiðing laganna hefur í för með sér breytta 

stjórnunarhætti á fleiri stöðum en hjá ráðuneytum. Curristine (2005) bendir á að 

innleiðing á nýrri menningu hjá skipulagsheildum og í raun öllu kerfi hins opinbera sé 

gríðarleg áskorun og sú erfiðasta sem blasir við varðandi innleiðingu á 

frammistöðutengdum ríkisfjármálum.  

Til að svara fyrstu rannsóknarspurningunni, um hver sé staða innleiðingar á 

stefnumótunarákvæði 20. gr. laga um opinber fjármál, nr. 123/2015, benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til að innleiðing ákvæðis 20. gr. laganna sé ekki enn orðin að veruleika. 

Heildstæð innleiðing á stefnumótunarákvæði málefnasviða hafi ekki átt sér stað á þeim 

fjórum árum sem eru liðin frá því að lögin tóku gildi. Árið 2016 hafi verið uppi áætlanir 

um að stefnumótunarvinnu málefnasviða yrði lokið 2020 en þær hugmyndir dottið upp 

fyrir. Í niðurstöðum kemur einnig fram að viðmælendur upplifi innleiðingu laganna sem 
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brotakennda og að ráðuneyti hafi almennt verið illa búin undir gildistöku þessa 

stefnumótunarákvæðis laganna.  

8.2 Stefnumótun málefnasviða 

Eins og fram kemur í kafla 8.1 hefur ákvæði 20 gr. laga um opinber fjármál, nr. 

123/2015, um stefnumótun ekki verið innleitt sem skyldi. Í niðurstöðum kemur fram að 

sú umfjöllun sem árlega kemur fram í stefnum málefnasviða í fjármálaáætlun sé 

almennt ekki byggð á stefnumótun eins og þetta tiltekna lagaákvæði gerir ráð  fyrir.   

Í niðurstöðum kom fram að einn viðmælandi af fjórum benti á að stefnur um helstu 

verkefni hans ráðuneytis væru lagðar fram sem þingsályktunartillögur og þannig 

samþykktar á Alþingi. Í þeim væru lögbundin markmið sem væri fylgt eftir með 

tilteknum árangursvísum og aðgerðum. Auk þess væri Alþingi reglulega gerð grein fyrir 

hvernig staðan væri á innleiðingu á stefnum sem væru samþykktar með þessum hætti. 

Sú umfjöllun sem birtist í fjármálaáætlun hjá þessu tiltekna ráðuneyti sé því úrdráttur úr 

stærri stefnum og sýnishorn allra þeirra aðgerða sem á að ráðast í og liggi til grundvallar 

árangursvísum.  

Hinir þrír viðmælendurnir höfðu aðra sögu að segja. Þegar ekki liggur fyrir greining, 

og stefnumörkun um verkefni og starfsemi, eins og meðal annars er gert ráð fyrir í 

leiðbeiningum um stefnumótun í 20. gr. laganna, má gera ráð fyrir að markmiðasetning 

og gerð mælikvarða í málaflokkum og á málefnasviðum verði tilviljanakennd. Enda 

kemur það fram í niðurstöðum að vinna við gerð markmiða og árangursmælikvarða er 

oft unnin meðan á gerð fjármálaáætlunar stendur af þeirri einföldu ástæðu að ekki er til 

stefnumótun eða greiningarvinna um þessi tilteknu verkefni og málefni. Við slíkar 

aðstæður verður útkoman ekki nægilega ígrunduð. Enda hefur komið ljós að markmið 

og/eða árangursmælikvarðar nýtast ekki eins og gert var ráð fyrir í upphafi og er þá skipt 

út ári síðar í næstu fjármálaáætlun. Það hafi komið í ljós að markmið og mælikvarðar 

sem útbúnir hafi verið á þennan hátt hafi reynst, þegar betur var að gáð, mjög 

óheppilegir eða ónothæfir því þeir mæli ekki þann árangur sem að var stefnt. Stundum 

hafi það jafnvel verið þannig að aðgerðir tiltekins ráðuneytis hafi ekki hreyft við 

mælikvarðanum. Ráðuneyti séu enda mislangt komin í almennri stefnumótunarvinnu. Í 

niðurstöðum kom einnig fram að einstaka ráðuneyti hafi nýtt sér vinnu ríkisstofnana og 



 

74 

þannig þá mælikvarða sem stofnanirnar nota til að meta árangur því að oft séu 

aðgerðirnar sem á að framkvæma einmitt útfærðar og framkvæmdar af stofnununum.  

Í niðurstöðum kemur fram að ráðuneyti hafi almennt verið illa búin undir gildistöku 

þessa stefnumótunarákvæðis laganna. OECD (2016) nefndi nokkrar hindranir varðandi 

innleiðingu árangurstengdra ríkisfjármála og meðal þeirra er skortur á 

árangursmenningu sem og fræðslu og getu. Sterck og Scheers (2006) drógu einnig fram 

áskoranir í innleiðingarferlinu og að ein af þeim væri skortur á nothæfum 

árangursupplýsingum. Hugmyndafræðin sem lögð er til grundvallar árangurs-

stjórnunarsamningum er lík þeirri sem liggur að baki árangurstengingu ríkisfjármála 

enda bendir Schieck á að árangurstengd ríkisfjármál séu einn þáttur í árangursstjórnun 

(Schick, 2014). 

Í úttekt Ríkisendurskoðunar (2003) og fjármálaráðuneytisins (2011) kemur fram að 

árangursstjórnunarsamningar og árangursstjórnun hafi ekki staðið undir væntingum og 

margs konar vandkvæði og ágallar við undirbúning og framkvæmd samninganna komið 

fram. Það þurfi reynslu af árangursstjórnun til að geta innleitt árangurstengd fjármál og 

almennt virðist þá reynslu skorta í Stjórnarráðinu. Í úttekt fjármálaráðuneytisins (2011) 

kom fram að einungis örfá ráðuneyti höfðu góða reynslu af árangurs- 

stjórnunarsamningum en önnur ekki og dæmi voru um ráðuneyti sem aldrei höfðu gert 

slíka samninga. Schieck (2014) bendir á að árangurstengd fjárlagagerð feli í sér 

breytingar á stjórnun og stjórnunarháttum. Það er því ekki óeðlilegt að ráðuneytin hafi 

almennt verið illa undirbúin fyrir innleiðingu stefnumótunarákvæðis laganna. Ef ekki er 

reynsla af árangursstjórnun innan ráðuneyta má gera ráð fyrir að þar sé ekki heldur mikil 

þekking eða skilningur á langtímastefnumótun og gerð árangursmælikvarða. Downes 

o.fl. (2017) benda á að breytt menning í opinberri stjórnsýslu sé hluti af ávinningi við 

árangurstengd ríkisfjármál. Það felur í sér að breyta vinnubrögðum og móta menningu 

sem horfir á árangur í stað hefðbundinna aðferða við dreifingu á opinberu fjármagni. 

McNab og Melese (2003) benda á að nauðsynlegar breytingar á verkferlum, 

upplýsingatækni og mannauði þurfi að eiga sér stað svo hægt sé að tengja saman 

áætlanagerð og árangursstjórnun með árangursríkum hætti.  
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Mynd 7:  Staða stefnumótunar málefnasviða og árangurstenging ríkisfjármála. Eigin framsetning 
rannsakanda.  

Á mynd 7 má sjá hvar íslensk stjórnvöld eru staðsett ef horft er til stefnumótunar og 

árangurstengingar málefnasviða. Almennt má draga þá ályktun að stefnumótun 

málefnasviða sé takmörkuð og hefur það í för með sér litla árangurstengingu 

ríkisfjármálanna.  

Í upphafi var sett fram rannsóknarspurning um upplifun viðmælanda af umfjöllun um 

stefnumótun málefnasviða sem birtist árlega í fjármálaáætlun. Það sem einkennir 

upplifun viðmælenda af þeirri umfjöllun er að almennt byggist hún ekki á heildstæðri 

stefnumótun enda hafi ákvæði 20. gr. laganna ekki enn verið innleitt. Það sé því 

handahófskennt á hverju markmiðasetning og árangursmælikvarðar málefnasviða í 
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fjármálaáætlun byggist. Enda hefur raunin verið sú að markmiðum og 

árangursmælikvörðum hefur verið skipt út fyrir nýja milli fjármálamálaáætlana þegar í 

ljós kemur að hvort tveggja reynist óheppilegt til að meta árangur og framkvæmd 

aðgerða.   

8.3 Eftirfylgni  

Þegar mótuð er stefna málefnasviða ber að meta hvaða leiðir er best að fara til að ná 

settum markmiðum og huga að kostnaði og ávinningi við hverja leið áður en hafist er 

handa. Að teknu tilliti til þess sem kemur fram í köflum 8.1 og 8.2 um stöðu 

stefnumótunar verður eftirfylgni ómarkviss enda kom það fram í niðurstöðum að 

losarabragur væri á allri eftirfylgni með markmiðum og mælikvörðum fjármálaáætlunar. 

Ef horft er til flokkunar fræða samkvæmt Mauro o.fl. (2017) má gera ráð fyrir að bið 

verði á að ráðuneyti geti hagnýtt árangursupplýsingar til ákvarðanatöku í ríkisfjármálum. 

Það er einnig óvíst hvaða vægi árangursupplýsingar fá í fjárlagagerðinni (sjá nánar kafla 

3.3). Hvort árangursupplýsingum sé ætlað að vera til kynningar, upplýsinga eða eigi að 

sýna fram á beina árangurstengingu ríkisfjármálanna (OECD, 2007; Downes o.fl., 2017).  

Ársskýrslur ráðherra hafa nú verið gefnar út í tvígang en í niðurstöðum kemur fram 

að ársskýrslan nýtist ekki til eftirfylgni og sé ekki það innlegg í stefnumótun ráðherra 

sem henni er ætlað (Þingskjal nr. 148/2015). Upplýsingar sem ársskýrslan byggist á 

spretta upp úr veikum gögnum eins kemur fram í niðurstöðum. Í almennum 

athugasemdum við 62. gr. frumvarpsins er fjallað um að gera eigi grein fyrir niðurstöðu 

útgjalda sem og samanburð þeirra við fjárheimildir fjárlaga. Það kemur auk þess fram að 

meta eigi ávinning af ráðstöfun fjárveitinga til ákveðinna verkefna og aðgerða. Í 

ársskýrslu á einnig að vera heildstæð úttekt á útgjaldaþróun (Þingskjal nr. 148/2015). 

Downes o.fl. (2017) og OECD (2017) benda á ýmsan ávinning af árangurstengdum 

ríkisfjármálum. Sá helsti felst í auknu gagnsæi, skýrari ábyrgð og aukinni hagkvæmni. 

Það kemur samt ekki fram í almennum athugasemdum við 20. gr. laganna (Þingskjal nr. 

148/2015) með hvaða hætti eigi að meta ávinning fjárveitinga. Þegar losarabragur er á 

markmiðasetningu verður erfitt að meta ávinning af ráðstöfun fjárveitinga með 

gagnsæi, ábyrgð og hagkvæmni í huga. Það er skýrt verklag við framkvæmd ríkisfjármála 

eins og kemur fram í IV. kaflanum (Þingskjal nr. 148/2015) en þess hvergi getið hvað 

gera eigi ef frávik verða frá markmiðasetningu. Í þessu sambandi er rétt að benda á að 
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fjármálaráð taldi það ekki hlutverk sitt að fylgja eftir stefnumótun málefnasviða eins og 

kom fram í kafla 2.4.2 hér að framan auk þess sem það verður vandasamt að meta 

ávinning af ráðstöfunum fjármuna þegar forsenda matsins og staða árangursmælikvarða 

er ekki fyrir hendi eða mælikvarðanum hefur verið breytt frá fyrra ári.  

Tímasetning útgáfu ársskýrslunnar er eitt af þeim atriðum sem kemur fram í 

niðurstöðum. Útgáfa ársskýrslu samhliða útgáfu ríkisreiknings veldur því að ársskýrslan 

nær ekki að vera innlegg í fjármálaáætlun en skv. 62. gr. laganna á ársskýrslan að koma 

út 1. júní ár hvert. Tímasetningin hefur einnig í för með sér að Alþingi er að fjalla um 

fjárlagafrumvarp 2020 þegar ársskýrsla ráðherra 2018 kemur til umræðu í þinginu.  

Eins og áður hefur komið fram eru árangurstengd fjármál og árangursstjórnun 

nátengd. Með tilkomu laga um opinber fjármál þarf að koma til breytt vinnulag við að 

meta árangur af starfi hins opinbera. Það vinnulag þurfi að felast í öðru en að telja 

krónur og aura.  Þess í stað þurfi að horfa til samfélagslegs ábata af ráðstöfunum 

opinberra fjármuna og það felur í sér nýja og breytta menningu sem er hægara sagt en 

gert að koma á (Curristine, 2005). Hér má benda á úttekt á árangursstjórnun hjá 

Lögreglunni en það tók embættið 10 ár að koma á nothæfu árangursstjórnunarkerfi  

(Pétur Berg Matthíasson, 2008).  

Það er ýmislegt sem hefur áhrif á utanumhald árangursmælikvarða og 

árangursmælinga. Upplýsingatækni gegnir þar veigamiklu hlutverki. Hammerschmid o.fl. 

(2013) benda á miklvægi þess að samtengja upplýsingatækni og stjórnunarkerfi svo unnt 

sé að safna árangursupplýsingum og benda á að upplýst ákvarðanataka byggist á þeim. 

Curristine (2005) bendir á mikilvægi árangursupplýsinga svo hægt sé að meta og bæta 

stefnumótun. Robinson og Last (2009) benda á að árangursupplýsingar séu ein helsta 

áskorunin þegar kemur að árangurstengdum fjárlögum. Söfnun upplýsinga þurfi að vera 

einföld og ekki of kostnaðarsöm. Í niðurstöðum koma einnig fram upplýsingar sem lýsa 

stöðu upplýsingatæknimála í Stjórnarráðinu. Sú staða veldur áhyggjum. Ekki eru til kerfi 

til að halda utan um árangursupplýsingar. Það ráðuneyti sem hafði mesta reynslu af 

gerð stefna og áætlana notaði excel- og wordskjöl í þeim tilgangi. Einhliða ákvarðanir um 

þróun kerfis, sem nota átti við fjárlagagerð án samráðs við notendur kerfisins, féllu ekki í 

góðan jarðveg eins og kemur fram í niðurstöðum. Í niðurstöðum kemur einnig fram að 

tvö ráðuneyti eru að hugsa um kerfisþróun varðandi upplýsingasöfnun og eftirfylgni 
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með árangursupplýsingum án samráðs sín á milli um kerfisþróunina. Í þessu er falin 

sóun, bæði fjárhagsleg og einnig sú sem snýr að tækifærum til að samræma verklag og 

framsetningu upplýsinga hjá ráðuneytunum. Þá var einnig bent á nauðsyn kerfisþróunar 

svo að unnt væri að koma einhvers konar mælaborði um notkun til að halda utan um 

árangursmælingar sem birtar væru á vefsíðum ráðuneyta. Kjarnamarkmið 

ríkisstjórnarinnar voru nefnd í þessu sambandi en þau gefa færi á að veita aðhald og 

fylgja eftir áherslumálum ríkisstjórnarinnar.  

Í upphafi var sett fram rannsóknarspurningin um hver væri upplifun viðmælenda af 

eftirfylgni með árangri af stefnumótandi markmiðum og hvernig ársskýrsla ráðherra 

nýttist til þeirrar eftirfylgni. Samandregið svar við þeirri spurningu er að ekki er 

reglubundin eftirfylgni með markmiðum og mælikvörðum málefnasviða milli ára. 

Ársskýrsla ráðherra nýtist ráðuneytum heldur ekki í nægilega vel sem innlegg í þá 

eftirfylgni.     

8.4 Tækifæri til úrbóta  

Eins og niðurstöður benda til þá eru ýmsir vankantar á framkvæmd og innleiðingu 

stefnumótunarákvæðis málefnasviða í lögum um opinber fjármál. Nær öll aðildarlönd 

OECD hafa innleitt árangurstengd ríkisfjármál (Pollitt og Bouckaert, 2004) og íslenskum 

stjórnvöldum gefst því færi á að læra af reynslu annarra þjóða. Um næstu áramót verða 

liðin fjögur ár frá gildistöku laganna og tímabært að staldra við og meta hvernig bæta 

megi framkvæmdina frá því sem nú er. Í niðurstöðum rannsóknarinnar koma fram ýmis 

atriði sem hjálpa til við að rýna innleiðingu laganna og núverandi framkvæmd þeirra. 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um þessi atriði en þau eru flokkuð í tækifæri til úrbóta 

sem hægt er að vinna á skömmum tíma og önnur sem tekur lengri tíma að hrinda í 

framkvæmd. Röð atriðanna er tilviljanakennd fyrir utan fyrsta atriðið, úttekt á 

innleiðingarferlinu, sem viðmælendur töldu tímabært að ráðast í.  

8.4.1 Tækifæri til úrbóta – Til skemmri tíma  

1. Gerð verði óháð úttekt á heildarinnleiðingu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á 

lögum um opinber fjármál sem hófst árið 2016 og telst vera lokið, sbr. ráðstefnu 

vorið 2018 í Hannesarholti.  
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2. Gert verði mat á stöðu stefnumótunar málefnasviða. Hvaða málefnasviðum og 

málaflokkum fylgi stefnur og hverjum ekki. Gera tímasetta áætlun um hvenær 

eigi að vera búið að vinna það sem upp á vantar og setja það í forgang.  

3. Rýni á útgefnum skýrslum og gögnum sem tengjast nýju ferli ríkisfjármála fari 

fram. Í því felst mat á því hvort endurskoða þurfi stefnumótun málefnasviða í 

heild sinni á hverju ári. Þessi rýni skoði einnig hvort nauðsynlegt sé að gefa út 

mörg hundruð blaðsíðna rit tvisvar á hverju ári (fjármálaáætlun og 

fjárlagafrumvarp). Samhliða þessu verði metið betur en nú er gert hver sé 

lesendahópurinn og hvaða skilaboðum sé verið að koma á framfæri.  

4. Horfa til reynslu Hollendinga en þar var markmiðum og árangursmælikvörðum í 

fjárlagaskjölum fækkað verulega. Það þarf að meta hvort hægt sé að ná árangri 

með því að hafa færri markmið og færri árangursmælikvarða á málefnasviðum en 

nú er raunin.  

5. Skýrt verði og sett í formfastar skorður hver beri ábyrgð á stefnumótun 

málefnasviða innan Stjórnarráðsins. Þetta snýr bæði að einstökum ráðuneytum 

og fjármála- og efnahagsráðuneytinu.   

6. Fagnefndir Alþingis fjalli um ársskýrslu ráðherra. Með þeim hætti ætti að vera 

mögulegt að fá umræðu á faglegum grunni um stefnumótun málefnasviða og 

málaflokka og þau markmið og mælikvarða sem þar er að finna.  

7. Starfsfólki Stjórnarráðsins, sem heldur utan um stefnumótunarvinnu í 

ráðuneytum, verði gefið tækifæri til að forma og taka þátt í rýnihóp/um sem hafa 

það að markmiði að fara í gegnum málefnasviðin eitt af öðru. Þannig verði gerð 

tilraun til að meta efnið sem þar er sett fram með tilliti til gæða þess, hvort til séu 

alþjóðlegir mælikvarðar á starfsemi málefnasviðsins og fleira í þeim dúr.   

8. Í tilraunaskyni taki fjármálaráð eitt málefnasvið og rýni efnislega umfjöllum um 

stefnumótun, markmið og mælikvarða sem þar koma fram.  
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9. Miðlæg stefnumótunareining Stjórnarráðsins í forsætisráðuneytinu taki að sér 

verkefni sem snúa að stefnumótunarákvæði 20. gr. laga um opinber fjármál, 

hvort sem það er rýni á efnislega umfjöllum málefnasviða eða gerð 

árangursmælikvarða.  

10. Stefnumótun málefnasviða verði gerð jafn sýnileg og umfjöllunin um fjárveitingar 

til að gefa henni meira vægi. Þetta er  áherslubreyting og þarf víðtækan stuðning 

frá stjórnmálamönnum, til dæmis við umfjöllun Alþingis á fjármálaáætlun.   

11. Útbúið verði mælaborð með kjarnamarkmiðum ríkisstjórnar á vef Stjórnarráðsins, 

og uppfært reglulega.   

12. Útbúin verði umfjöllun fyrir fjölmiðla þegar fjármálaáætlun kemur út, 1. apríl ár 

hvert, þar sem stefnumótun málefnasviða er dregin saman á einfaldan hátt. 

13.  Ef lögð verður áhersla á stefnumótun málefnasviða verði sama formfesta viðhöfð 

við skil á stefnumótunarköflum fjármálaáætlunar og nú er þegar fagráðuneyti 

skila talnabálki til fjármála- og efnahagsráðuneytisins við vinnslu 

fjárlagafrumvarps. Þannig verði stefnur málefnasviða rýndar efnislega með tilliti 

til gæða.  

8.4.2 Tækifæri til úrbóta – Til lengri tíma  

1. Fjármála- og efnahagsráðuneytið og forsætisráðuneytið komist að samkomulagi 

um að forsætisráðuneytið taki við samræmingar- og samhæfingarhlutverki hvað 

varðar stefnumótun málefnasviða samkvæmt lögum um opinber fjármál.  

2. Greindar verði þarfir vegna upplýsingatæknimála; heildstæð úttekt fari fram á því 

hverjar eru þarfir ráðuneyta varðandi utanumhald árangursmælinga. Þar má líta 

til reynslu annarra þjóða því að þær hafa verið í sömu sporum og íslensk 

stjórnvöld eru nú.    

3. Kannað verði samstarf við Hagstofu Íslands um utanumhald og reglulegar 

mælingar mælikvarða sem tengjast málefnasviðunum 35.   
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4. Mælaborð með meginmarkmiðum ráðuneyta verði á vefsíðum þeirra eða aðrar 

árangursmælingar sem eru áreiðanlegar og samanburðarhæfar við útlönd. Þetta 

krefst ítarlegrar greiningar.  

5. Tekin verði meðvituð ákvörðun um að hefja innleiðingu stefnumótunarákvæðis 

20. gr. laga um opinber fjármál í öllu Stjórnarráðinu. Að því er þó ekki hægt að 

vinna nema samhliða verði gerðar breytingar á stjórnunarháttum og menningu 

sem krefst víðtæks stuðnings stjórnmálamanna og allra stjórnenda.  

6. Ef tekin verður ákvörðum um að hefja innleiðingu á 20. gr. þarf á sama tíma að 

vinna að stórtækum breytingum á árangursstjórnun í ráðuneytunum.  

7. Fjármála- og efnahagsráðuneytið taki ákvörðun um að setja stefnumótun í 

forgang, rétt eins og þegar verkefnið um Stafrænt Ísland var sett af stað.  
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9 Lokaorð 

Í þessari rannsókn er varpað ljósi á innleiðingu stefnumótunarákvæðis laga um opinber 

fjármál, nr. 123/2015. Rannsóknin veitir innsýn í upplifun starfsfólks hjá fjórum 

ráðuneytum, auk tveggja annarra starfsmanna Stjórnarráðsins, af innleiðingu þess.  

Helsta fræðilega framlag rannsóknarinnar er innsýnin í upplifun starfsfólks 

Stjórnarráðsins af vinnu við gerð fjármálaáætlunar og eftirfylgni með stefnumótandi 

markmiðum sem kemur fram í ársskýrslu ráðherra. Þessi innsýn er einnig helsta nýmæli 

rannsóknarinnar en rannsakanda er ekki kunnugt um að þessi tilteknu 

stefnumótunarákvæði laganna hafi verið rannsökuð áður. Í niðurstöðum komu fram 

ýmis atriði sem lýsa veikleikum í framkvæmdinni en hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að 

taka saman þessi atriði og setja fram tillögur til úrbóta.   

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að það sé mikið verk óunnið innan 

ráðuneytanna því að innleiðingu skortir á grunnatriðum laganna varðandi 

árangurstengingu ríkisfjármálanna. Það er því vandasamt að meta ávinning af 

ráðstöfunum hins opinbera þegar að grunnatriðin eru ekki fyrir hendi. Í niðurstöðum 

kemur fram gagnrýni á fjármála- og efnahagsráðuneytið vegna innleiðingarferlis 

laganna. Við vinnslu gagna var leitast við að draga fram og túlka svör viðmælenda svo 

hægt væri að setja fram útbótatillögur sem byggjast á ábendingum viðmælenda og 

fræðilegri umfjöllun. Rannsakandi áleit það ekki viðfangsefni rannsóknarinnar að leita 

sjónarmiða starfsfólks fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna þeirrar gagnrýni.  

Annmarkar á rannsókninni geta falist í fjölda viðmælenda en þeir voru sex talsins. 

Staða rannsakanda gæti sömuleiðis verið talin til annmarka en eins og fram kemur í 

kafla 6 var gerð grein fyrir þeim aðferðum sem rannsakandi studdist við til að tryggja 

réttmæti rannsóknarinnar.  

Þrátt fyrir þá vankanta sem lýst er í niðurstöðum komst einn viðmælanda þannig að 

orði að hann vildi ekki fara til baka í gamla verklagið. Það nýja væri betra því það hvetti 

bæði starfsfólk Stjórnarráðsins og ríkisstofnana til að hugsa lengra fram í tímann. Nýtt 

verklag væri að sama skapi betra því að það sýndi að besti árangurinn fælist ekki 

endilega í því að vera réttu megin við núllið og skila afgangi af fjárheimildum. Þetta 
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viðhorf er lýsandi fyrir þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað þegar horfa skal til 

árangurs við ráðstöfun opinberra fjármuna. Árangurstengd fjárlagagerð miðar að því að 

auka gagnsæi við ráðstöfun á skattfé, auka skilvirkni og ekki síst að fara betur með 

opinbera fjármuni. Tilgangur laganna er að öðlast betri yfirsýn yfir ríkisfjármál til lengri 

tíma litið svo unnt sé að sjá hvort aðgerðir ríkisins muni stuðla að heildstæðum 

umbótum og aukinni skilvirkni. Helsta markmiðið er að samfélagslegur ávinningur af 

ráðstöfun opinbers fjár skili sér til samfélagsins.   
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Viðauki I 

 

Nr.  Málefnasvið og málaflokkar  Ábyrgt ráðuneyti  

1 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess Alþingi  

 
1.1 Alþingi.  

 
 

1.2 Eftirlitsstofnanir Alþingis. 
 2 Dómstólar DMR 

 
2.1 Hæstiréttur. 

 
 

2.2 Héraðsdómstólar 
 

 

2.3 Landsréttur 
 

 

2.4 Dómstólasýslan 
 3 Æðsta stjórnsýsla FOR 

 
3.1 Embætti forseta Íslands 

 
 

3.2 Ríkisstjórn. 
 

 

3.3 Forsætisráðuneyti 
 4 Utanríkismál UTN 

 
4.1 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála 

 
 

4.2 Utanríkisviðskipti. 
 

 

4.3 Samstarf um öryggis- og varnarmál 
 

 

4.5 Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarf 
 5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla FJR 

 
5.1 Skattar og innheimta 

 
 

5.2 Eignaumsýsla ríkisins 
 

 

5.3 Fjármálaumsýsla ríkisins 
 

 

5.4 Stjórnsýsla ríkisfjármála. 
 6 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál FOR/FJR/SRN/UAR 

 
6.1 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál  

 7 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar FOR/MMR/ANR 

 
7.1 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum. 

 
 

7.2 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar. 
 8 Sveitarfélög og byggðamál SRN/UAR 

 
8.1 Framlög til sveitarfélaga 

 
 

8.2 Byggðamál. 
 9 Almanna- og réttaröryggi DMR/FOR 

 
9.1 Löggæsla 

 
 

9.2 Landhelgi 
 

 

9.3 Ákæruvald og réttarvarsla. 
 

 

9.4 Réttaraðstoð og bætur 
 

 

9.5 Fullnustumál 
 10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála DMR 

 
10.1 Persónuvernd 

 
 

10.2 Trúmál. 
 

 

10.3 Sýslumenn. 
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10.4 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis. 
 

 

10.5 Útlendingamál 
 11 Samgöngu- og fjarskiptamál SRN 

 
11.1 Samgöngur 

 
 

11.2 Fjarskipti, netöryggi og póstmál 
 

 

11.3 Stjórnsýsla samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis 
 12 Landbúnaður ANR 

 
12.1 Stjórnun landbúnaðarmála 

 
 

12.2 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum. 
 13 Sjávarútvegur og fiskeldi ANR 

 
13.1 Stjórnsýsla fiskveiða og fiskeldis 

 
 

13.2 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi og fiskeldi 
 14 Ferðaþjónusta ANR 

 
14.1 Ferðaþjónusta  

 15 Orkumál ANR 

 
15.1 Stjórn og þróun orkumála 

 16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála ANR 

 
16.1 Markaðseftirlit og neytendamál. 

 
 

16.2 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar 
 17 Umhverfismál UAR 

 
17.1 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla 

 
 

17.2 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands 
 

 

17.3 Meðhöndlun úrgangs 
 

 

17.4 Varnir gegn náttúruvá 
 

 

17.5 Stjórnsýsla umhverfismála 
 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál MMR 

 
18.1 Safnamál. 

 
 

18.2 Menningarstofnanir 
 

 

18.3 Menningarsjóðir 
 

 

18.4 Íþrótta- og æskulýðsmál 
 19 Fjölmiðlun MMR 

 
19.1 Fjölmiðlun  

 20 Framhaldsskólastig MMR 

 
20.1 Framhaldsskólar 

 
 

20.2 Tónlistarfræðsla 
 

 

20.3 Vinnustaðanám og styrkir 
 

 

20.4 Jöfnun námskostnaðar 
 21 Háskólastig MMR 

 
21.1 Háskólar og rannsóknarstarfsemi 

 
 

21.3 Stuðningur við námsmenn 
 22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála MMR 

 
22.1 Leikskóla- og grunnskólastig 

 
 

22.2 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig 
 

 

22.3 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála 
 23 Sjúkrahúsþjónusta HBR 

 
23.1 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 

 
 

23.2 Almenn sjúkrahúsþjónusta 
 

 

23.3 Erlend sjúkrahúsþjónusta 
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24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa HBR 

 
24.1 Heilsugæsla 

 
 

24.2 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun 
 

 

24.3 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun 
 

 

24.4 Sjúkraflutningar 
 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta HBR 

 
25.1 Hjúkrunar- og dvalarrým 

 
 

25.1 Endurhæfingarþjónusta 
 26 Lyf og lækningavörur HBR 

 
26.1 Lyf 

 
 

26.2 Lækningatæki 
 

 

26.3 Hjálpartæki 
 27 Örorka og málefni fatlaðs fólks FRN 

 
27.1 Bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir 

 
 

27.2 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, örorka 
 

 

27.3 Málefni fatlaðs fólks 
 

 

27.4 Aðrar örorkugreiðslur (önnur velferðarmál, lífeyristryggingar) 
 

 

27.5 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða 
 28 Málefni aldraðra FRN 

 
28.1 Bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar, lífeyrir aldraðra 

 
 

28.2 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, öldrun 
 

 

28.3 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, ótaldar 
 29 Fjölskyldumál FRN/FJR/HRN/SRN/FOS 

 
29.1 Barnabætur 

 
 

29.2 Fæðingarorlof 
 

 

29.3 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur 
 

 

29.4 Stuðningur við einstaklinga, fjölskyldur og börn 
 

 

29.5 Bætur til eftirlifenda 
 

 

29.6 Bætur vegna veikinda og slysa 
 

 

29.7 Málefni innflytjenda og flóttamanna 
 30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi FRN 

 
30.1 Vinnumál og atvinnuleysi 

 
 

30.2 Vinnumarkaður 
 31 Húsnæðisstuðningur FRN/FJR 

 
31.1 Húsnæðisstuðningur  

 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála HBR/FRN/FOR 

 
32.1 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit 

 
 

32.2 Jafnréttismál. 
 

 

32.3 Stjórnsýsla heilbrigðismála 
 

 

32.4 Stjórnsýsla félagsmála 
 33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi FJR 

 
33.1 Fjármagnskostnaður 

 
 

33.2 Ríkisábyrgðir 
 

 

33.3 Lífeyrisskuldbindingar 
 34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir FJR 

 
34.1 Almennur varasjóður 

 
 

34.2 Sértækar fjárráðstafani 
 

 

34.3 Afskriftir skattkrafna 
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35 Alþjóðleg þróunarsamvinna UTN 

 

35.1 Alþjóðleg þróunarsamvinna  
 
 
 
 

 
   

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ANR

Dómsmálaráðuneytið DMR

Forsætisráðuneyti FOS

Fjármála- og efnahagsráðuneyti FJR

Félagsmálaráðuneytið FRN

Heilbrigðisráðuneytið HRN

Mennta- og menningarmálaráðuneytið MMR

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið SRN

Utanríkisráðuneytið UTN

Umhvefis- og auðlindaráðuneytð UAR

Heiti ráðuneyta 
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Viðauki II 

 

Til A-hluta ríkissjóðs telst sú starfsemi sem að stærstum hluta er fjármögnuð 
af skatttekjum ríkissjóðs og skiptir þá ekki máli hvort ráðstöfun þeirra er 
bundin ákveðnum verkefnum. Flokkun í A-hluta starfsemi tekur bæði mið af 
verkefnunum og hvernig þau eru fjármögnuð. Hér undir fellur rekstur æðstu 
stjórnar ríkisins, ráðuneyta og ríkisstofnana auk verkefna af samfélagslegum 
toga og fjárframlög til ýmissa aðila í hagkerfinu. Ríkisaðilar í A-hluta geta þó 
haft eigin rekstrartekjur og lögbundnar þjónustutekjur fyrir veitta þjónustu til 
að standa undir kostnaði af henni. Þá geta þessir aðilar þegið innlend eða 
erlend fjárframlög til að fjármagna hluta af kostnaði sínum, t.d. 
rannsóknarstyrki. Almennt er miðað við að ef starfsemi er að stærstum hluta 
fjármögnuð með tekjum af frjálsum viðskiptum við aðila utan ríkisins skuli 
hún flokkuð utan A-hluta. 

Ríkisstofnanir í A-hluta eru oftast nátengdar ráðuneytunum þótt þeim sé 
ætlað að starfa sjálfstætt. Um stjórnun þeirra, fjármál, starfsmannahald og 
rekstur gilda sérstök lög og reglur ásamt sérlögum um hverja stofnun eða 
stofnanahópa. Yfir hverri stofnun er forstöðumaður, skipaður af ráðherra, en 
hjá sumum er einnig stjórn sem fæst við stefnumótun og eftirlit með 
rekstrinum. 

Undir A-hluta flokkast um 160 stofnanir ríkisins. Sem dæmi um stofnanir í A-
hluta eru framhaldsskólar, háskólar, sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, 
sýslumanns- og lögreglustjóraembætti. 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, e.d)  
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Viðauki III 

Viðtalsrammi nr.  1 

 Hvernig er stefnumótun málefnasviða og málaflokka í fjármálaáætlun unnin í 

ráðuneytinu.  

 Getur þú lýst hvernig mótun markmiða málaflokka ráðuneytisins er háttað ?  

 Getur þú lýst hvernig mótun mælikvarða málaflokka ráðuneytisins er háttað ?  

 Hvernig fylgið þið í ráðuneytinu eftir markmiðum málaflokka í fjármálaáætlun  

 Hvernig fylgið þið í ráðuneytinu eftir mælikvörðum málaflokka í fjármálaáætlun  

 Hvernig nýtist ársskýrsla ráðherra í eftirfylgni með málaflokkum/málefnasviðum 

 Hvernig bregst ráðuneytið við ef markmiðum hefur ekki verið náð?  

 Með hvaða hætti nýtast niðurstöður árangursmælinga ?  

 Hvernig eru upplýsingakerfi þróuð til að halda utan um árangursmælingar ?  

 Hvernig hefur LOFið breytt verklagi innan ráðuneytisins í átt að 

árangursstjórnun?  

 Hvaða áhrif hefur LOFið haft stefnumótunarmenningu innan ráðuneytis? 

 Hver er stuðningur stjórnenda við breytingar sem LOFið boðar (varðandi 

stefnumótun) ?  

 Hvernig er ráðuneyti í stakk búin að tileikna sér svona breytingar ? 

 Hvernig er eignarhald verkefnis innan ráðuneytis ?  

 Hvernig telur þú að innleiðing LOF varðandi stefumótunarhlutan hafi gengið ? 

 Er eitthvað sem þér dettur í hug að lokum ?  
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Viðauki IV 

Viðtalsrammi nr. 2  

 

 Mig langar til að byrja á að spyrja þig um innleiðingu 20. gr. laga um opinber 

fjármál, sem fjallar um stefnumótun málefnasviða, hvernig finnst þér innleiðingin 

á þessu tiltekna ákvæði hafa tekist til  

 Hvert er mat þitt á því efni sem birtist í markmiðum og aðgerðum á 

málefnasviðum í árlegum greinargerðum greinargerðum fjármálaáætlunar  

 Hvernig nýtist ársskýrsla ráðherranna sem tæki til eftirfylgni með árangri af 

markmiðum og aðgerðum þeirra?  

 Lög um opinber fjármál nr 123/2015 eru lög fjármálaráðherra ef svo má að orði 

komast og þá mætti hugsa sér að  að fjármálaráðherrar frá því að lögin tóku gildi, 

væru boðberar breytinga, hvernig finnst þér þeim hafa tekist til við að vera 

boðberar breytinga er snúa að stefnumótun A-hluta ríkissjóðs (málefnasviðanna 

35)  

 Viðmælendur mínir telja að hvati til breytinga þurfi að koma að ofan frá þeim 

sem gegna æðstu stöðum. (urgencyið þarf að koma að ofan). Varðandi 

stefnumótunarhluta laganna hvernig metur þú þennan hvata til breytinga hjá 

þeim sem gegna æðstu stöðum (ráðherrar og ráðuneytisstjórar) 

 Fjöldi erlendra rannsókna kemst að þeirri niðurstöðu að performance budget feli 

í sér miklar breytingar á stjórnun og stjórnarháttum (managerial reform um leið 

og þetta er bugdet reform, breyting á framsetningu ríkisfjármála), Hvernig metur 

þú áhersluna á slíkar breytingar við innleiðingu laga um opinber fjármál  

 Viðmælendur mínir sögðu að lög um opinber fjármál væri stærsta kerfisbreyting í 

stjórnarráðinu, hvernig metur þú undirbúninginn fyrir þessa stóru 

kerfisbreytingu (hjá stórnarráðinu og þá eftir atvikum alþingis fyrir þessa stóru 

kerfisbreytingu   
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 Viðmælendur mínir eru sammála um að lög um opinber fjármál feli í sér mikla 

kúlturbreytingu, hvernig finnst þér þessi kúlturbreyting hafa skilað sér ( til 

stjórnarráðsins og til alþingis og fjárlaganefndar ) 

 Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum ?  

 

 

 


