SKIL, SAM
MÞYKK
KT OG SKRÁN
NING REKST
R
RARÁÆ
ÆTLAN
NA
ÁBEN
NDING FRÁ
Á RÍKISEND
DURSKOÐU
UN
Inngangur
Samkvvæmt reglugeerð um framkkvæmd fjárla
aga og ábyrgðð á
fjárreiðum ríkissto
ofnananna í A‐hluta
A
nr. 1061/2004
1
eiiga
allar stofnanir að sskila ráðuneyytum rekstraráætlunum fyyrir
esember ár h
hvert. Ráðun
neyti skulu taka afstöðu til
lok de
áætlan
na fyrir miðjaan janúar og samþykkja þær með eða án
breytinga.
Þann 31. janúar ssl. sendi Ríkissendurskoðun fyrirspurn til
r
a þar sem óskað var eftir upplýsinguum
allra ráðuneytanna
um skkil, samþykkt og skráningu
u rekstraráættlana. Var þeeim
veittur frestur til 8.. febrúar til að svara.
Umhverfisráðuneytið veitti Ríkisendurrskoðun ekkki
ðnar upplýsingar þrátt fyyrir að hafa fengið til þeess
umbeð
fimm daga viðbótaarfrest. Skýring ráðuneytiisins er að ekkki
A mati Ríkisendurskoðunnar
hafi gefist tími til að svara. Að
ö
eftirlit rráðuneyta með framkvæm
md fjárlaga m
m.a.
felst öflugt
í því að halda skiipulega utan um þær up
pplýsingar seem
unin óskaði efftir. Því gerir Ríkisendurskkoðun alvarleega
stofnu
athugaasemd við að ráðuneytið
ð hafi ekki veitt
v
umbeðnnar
upplýssingar. Ríkiseendurskoðun hefur þar með
m engar uppp‐
lýsingaar um stöðu
u mála hjá ráðuneytinu. Þó er ljóst að
engin rekstraráætlun stofnanaa þess hefurr verið skráðð í
bókhaaldskerfi ríkisiins.
ðnar upplýsingar dagana 77.‒
Önnurr ráðuneyti vveittu umbeð
10. feb
brúar og er gerð grein fyriir þeim hér á eftir.

Skil ogg samþykkt innan tímam
marka
Ekki er
e ætlast til aað gerðar séu rekstraráæ
ætlanir fyrir aalla
fjárlaggaliði. Í flestu
um tilfellum eru aðeins gerðar
g
rekstraar‐
áætlan
nir fyrir sto
ofnanir. Þó eru
e
nokkur dæmi um að
ráðuneyti krefjist áætlana fyyrir aðra fjjárlagaliði, tt.d.
u
ríkisins. Hér er ástæ
æða
tilfærsslur og greiðsslur til aðila utan
til að taka fram að Ríkisendurskoðun ogg fjárreiðu‐ og
agt til að gerððar
eignasskrifstofa fjárrmálaráðuneyytisins hafa la
verði áætlanir fyyrir sem fleesta fjárlaga
aliði. Að m ati
nnarra en um
mhverfisráðun
neytisins – á að
ráðuneytanna – an
m, eða um 511%.
skila áætlunum fyrir 192 af 375 fjárlagaliðum
ætlunum skilaað fyrir lok desember 20111,
Samtaals var 152 áæ
eða 79%
7
áætlana. Til samanb
burðar má nefna
n
að í llok
desem
mber 2008 haafði aðeins 4%
4 áætlana verið
v
skilað. ÞÞví
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err ljóst að skilin hafa batna ð verulega á síðustu árum
m en þó
err enn nokkuð í land með aað farið sé að gildandi regllum.
Tafla
T
1 – Skil og
o samþykkt
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U
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U
neyti

Samtals
S

anúar sl. haafði aðeins þriðjungur
þ
áætlana
Um miðjan ja
kkt ráðuneytiis. Engu að síður
s
er það hærra
hllotið samþyk
hllutfall en und
danfarin ár. Í janúar 2009 var hlutfalllið t.d.
einungis 6%. Þrátt
Þ
fyrir þesssa jákvæðu breytingu gaggnrýnir
ðun að tvær af hverjum þremur stofn
nunum
Rííkisendurskoð
faari inn í fjárlag
gaárið án sam
mþykktrar rekkstraráætlunaar.
s
þessaraa mála er mjö
ög mismunan
ndi eftir
Þáá er ljóst að staða
rááðuneytum. Hjá forsætisrráðuneytinu – þar sem gerðar
erru áætlanir fyrir alla fjárlaagaliði – var t.d. staðið við
v alla
tím
mafresti.

Skkráning í bók
khaldskerfi
Ekkki eru í gildii samræmdarr reglur um hvernig stand
da skal
að
ð skráningu rekstraráæt lana í bókhaldskerfi ríkisins. Í
su
umum tilfellu
um senda ráððuneytin áætlanir til skrááningar
hjjá Fjársýslu ríkisins
r
þegarr þær hafa verið
v
samþykkktar. Í
öð
ðrum tilfellum
m ætlast ráððuneytin til þess að stofnaanirnar
se
endi eigin áætlanir til skrá ningar.
þ
líður telur Ríkise
endurskoðun mjög
Hvvað sem þessu
mikilvægt
m
að áætlanir sséu skráðarr í bókhaldskerfið
jafnóðum og þær hafa verið samþyykktar. Samkvæmt
pplýsingum úr bókhaldsskerfinu haffa 22 samþ
þykktar
up

rekstraráætlanir ekkki verið skrááðar í kerfið. Einkum er uum
eytisins, en þþað
að ræða áætlanir sstofnana innaanríkisráðune
ætlastt til þess að sstofnanirnar sendi sjálfar inn áætlanir til
skráningar. Ríkisendurskoðun hvetur ráðuneytið til að
a
að tryyggja tímanleega
endurskoða þá afsstöðu, eða a.m.k.
nhverjum hæ
ætti. Ljóst err að núveranndi
skráningu með ein
verklag skilar ekki ttilætluðum árangri.

Áætla
anir umfram fjárheimildiir
Í fyrrggreindri fyrirsspurn Ríkisen
ndurskoðuna
ar til ráðuneyyt‐
anna var jafnfram
mt óskað efttir upplýsinggum um hvoort
erjar áætlaniir sem ekki rúmast inna
an fjárheimillda
einhve
hafi ve
erið samþykkktar. Í reglugeerð um framkkvæmd fjárlaaga
segir að
a rekstraráæ
ætlanir skuli rúmast inna
an fjárheimildda.
Fjárhe
eimild í þessu
u sambandi merkir
m
fjárveiiting ársins aauk
heimillda fluttra fráá fyrra ári, en þær geta verrið jákvæðar og
neikvæ
æðar.
m hafa áætla nir
Samkvvæmt upplýsingum frá rááðuneytunum
eftirfarandi stofnana verið sam
mþykktar þó að þær rúm
mist
ekki in
nnan fjárheim
milda:









Tilraunastö
öð Háskólanss að Keldum
Persónuveernd
Lögreglusttjórinn á höfu
uðborgarsvæð
ðinu
Lögreglusttjórinn á Suðu
urnesjum
Sýslumaðu
urinn í Borgarrnesi
Sýslumaðu
urinn á Sauðáárkróki
Sýslumaðu
urinn á Selfosssi
Rannsóknaanefnd sjóslyysa.

ða er til að árrétta að ráðu
uneytin hafa ekki heimild til
Ástæð
að samþykkja rekstraráætlanirr sem kveða
a á um útgjööld
dir.
umfram fjárheimild

Ósam
mþykktar áættlanir
Enn eru
e
60 rekkstraráætlanirr ósamþykktar hjá ráððu‐
neytunum. Mestu munar þar um 28 áætla
anir framhaldds‐
skóla, en engin sslík áætlun hafði verið samþykkt 110.
febrúaar sl.
Meðal ósamþykkttra rekstraráætlana eru áætlanir efttir‐
di stofnana þ
þar sem safn
nast hefur up
pp mikill hall i á
farand
undan
nförnum árum
m:





Landbúnað
ðarháskóli Íslands
Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
Flensborgaarskóli
Fjölbrautaskóli Vesturlaands





Fjölbrautaskóli Snæ
æfellinga
Landspítali
ugæsla höfuð borgarsvæðissins
Heilsu

Notkun fluttra
a fjárheimildda
Á undanförnum
m árum hefuur Ríkisendurskoðun ítrekað lagt
milda milli ára
á verði veerulega
till að flutningur fjárheim
taakmarkaður (sjá
( t.d. skýrssluna Framkvvæmd fjárlag
ga árið
20
007 og ársáæ
ætlanir 2008).. Frá hruni fjá
ármálakerfisins árið
20
008 hefur verrklag við flutnning fjárheim
milda breyst nokkuð.
n
Þaannig hafa um
mtalsverðar óónýttar fjárhe
eimildir verið felldar
niiður í lokafjárlögum endda nú almennt miðað við að
ón
nýttar fjárheimildir fari ekkki yfir 10% af fjárheimild ársins.
Umfang ónýttra fjárheimildda hefur þvíí minnkað veerulega
frá árunum fyrir hrun. Ríkisendurskkoðun telur þetta
n enda skipti r miklu máli að fjárlög hvvers árs
jákvæða þróun
éu því sem næ
æst tæmandi um fjárheim
mildir ársins.
sé
áðra rekstrarráætlana í bó
ókhaldskerfi ríkisins
Aff skoðun skrá
sýýnist ljóst að
ð á yfirstanddandi ári muni mjög gaanga á
ón
nýttar fjárheimildir stofn ana, en fjölm
margar hafa fengið
saamþykki ráðu
uneyta til að nnýta þær að miklu eða öllu leyti
á árinu. Þar með
m má telja nokkrar líku
ur á að heildargjöld
mfram samþyykkt fjárlög ársins.
á
Þar seem ekki
árrsins verði um
err útlit fyrir að
ð fjárveitingarr stofnana ve
erði almennt auknar
á næsta ári ka
ann mikil nottkun ónýttra fjárheimilda nú að
gar þeirra nýtur ekki lengur við verði
þýýða að þeg
saamdráttur í re
ekstri viðkom
mandi stofnan
na meiri en an
nnars.

RÍKISENDURSKKOÐUN ÍTRREKAR TILMÆ
ÆLI SÍN UM
M AÐ
GERÐAR VERÐ
ÐI REKSTRARRÁÆTLANIR FYRIR ALLA FJÁR‐
AGALIÐI AÐR
RA EN TILFÆRRSLUR OG GR
REIÐSLUR TIL AÐILA
LA
UTAN RÍKISINS
S. ÞAR VERÐ
ÐI GREIÐSLUÁ
ÁÆTLANIR LÁ
ÁTNAR
DUGA.

MIKILVÆGT ER
E AÐ TÍMAFR
FRESTIR SEM TILGREINDIR
R ERU Í
REEGLUGERÐ UM
U FRAMKV
VÆMD FJÁRLLAGA UM SK
KIL OG
SA
AMÞYKKT RE
EKSTRARÁÆTTLANA VERÐII VIRTIR.

RÁÐUNEYTI ÞURFA
Þ
AÐ TR
TRYGGJA AÐ ALLAR REKSSTRAR‐
ÁÆ
ÆTLANIR SÉU
U SKRÁÐAR Í BÓKHALDSKERFI RÍKISIN
NS UM
LEEIÐ OG ÞÆR HAFA
H
VERIÐ SAMÞYKKTA
AR.

REKSTRARÁÆTLANIR SEM
M EKKI RÚM
MAST INNAN FJÁR‐
HEEIMILDA EIGA
A EKKI AÐ HLLJÓTA SAMÞYKKI RÁÐUN
NEYTIS.
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