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FORMÁLI FJÁRSÝSLUSTJÓRA
Árið 2019 var krefjandi ár fyrir starfsfólk Fjársýslunnar þar sem
unnið var að fjölbreyttum verkefnum og margbreytilegri þjónustu til
viðskiptavina sinnt. Með lögum um opinber fjármál (LOF) og innleiðingu
þeirra eru gerðar nýjar kröfur til verklags, upplýsingagjafar og þróunar
kerfa. Á árinu var lögð áframhaldandi áhersla á þróun ferla og skráningu
þeirra og samþættingu við rafrænar áherslur.
Aðhaldskröfur sem gerðar eru til ríkisaðila leggja enn ríkari skyldur
á stofnunina um hagkvæmni í rekstri. Mikilvægt er fyrir Fjársýsluna
að finna nýjar leiðir til að standa undir þjónustustigi sem uppfyllir
væntingar viðskiptavina. Nauðsynlegt er að gera þetta til að hagræða
í rekstri stofnunarinnar. Einnig þarf að horfa til þess með hvaða hætti
Fjársýslan geti hjálpað ríkisaðilum að takast á við þessar sömu kröfur í
eigin rekstri.
Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra
fjármála þar sem gildin eru þekking, áreiðanleiki og þjónusta.
Grundvöllur þeirra er öflugur hópur starfsfólks enda ljóst að sú þekking

Ingþór K. Eiríksson
fjársýslustjóri

og reynsla sem það býr yfir, er mesta auðlind stofnunarinnar. Nokkur
endurnýjun varð í starfsmannahópnum á árinu. Í stað reynslumikils starfsfólks sem hætt hefur störfum sökum aldurs,
hefur verið ráðið fólk með reynslu og viðbótarþekkingu sem gagnast meðal annars í áskorunum við nýjar kröfur. Við
leggjum áherslu á að Fjársýslan sé eftirsóknarverður vinnustaður fyrir öflugt og metnaðarfullt fólk með áherslu á
tækifærum til að þróast áfram í starfi og þannig stuðla að aukinni skilvirkni.
Fjársýslan leggur áherslu á að vera í fararbroddi í vinnubrögðum í fjármálaumsýslu og mannauðsmálum. Starfsfólk
stofnunarinnar mun áfram takast á við áskoranir í rekstri og kröfur um aukna þjónustu með áherslu á virði þjónustunnar
og lausnamiðaða hugsun að leiðarljósi.
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STARFSEMI ÁRSINS
Starfsemi Fjársýslu ríkisins (FJS) var fjölbreytt á
árinu 2019. Haldið var áfram vinnu við innleiðingu

hefur meðalaldurinn verið að lækka af þessum sökum.
Stofnunin hefur búið að því að haldast

á lögum um opinber fjármál (LOF) og breyttum

vel á fólki og starfsaldur almennt hár. Við þá

reikningsskilaaðferðum og vinnu við þróun á rafrænni

endurnýjun sem á sér stað núna er mikilvægt

þjónustu og þróun á kerfum og verkferlum sem unnið

að tryggja yfirfærslu þekkingar sem liggur hjá

er eftir. Auk þess var fjöldinn allur af nýjum verkefnum

einstökum starfsmönnum, en tækifæri felst í því

innleiddur samhliða því að sinna hefðbundinni

að fá inn fólk með reynslu og menntun sem nýtist

þjónustu stofnunarinnar. Ríkisreikningur fyrir árið 2018

stofnuninni til framþróunar. Háskólamenntaðir

var gefinn út í lok júní.

starfsmenn eru 47 talsins eða 55% og af þeim eru
viðskiptafræðingar í meirihluta. Skammtímaveikindi
voru hjá 35 starfsmönnum, miðlungsveikindi hjá

REKSTUR STOFNUNARINNAR
Afkoma FJS á árinu 2019 var í heild jákvæð um 29
millj. kr. Rekstrargjöld ársins námu 2.014,5 millj. kr. og
þar af voru útgjöld vegna upplýsingakerfa 911,4 millj.
kr. Tekjur vegna seldrar þjónustu námu 106,8 millj.
kr. og tekjufært framlag úr ríkissjóði 1.937,1 millj. kr.
Þá voru gjaldfærðar afskriftir 36,8 millj. kr. sem voru
fjármagnaðar með tekjufærslu frestaðra tekna. Í árslok
var eigið fé stofnunarinnar jákvætt um 165 millj. kr.
Varðandi aðrar upplýsingar um fjárhag stofnunarinnar
vísast til ársreiknings FJS sem fylgir hér á eftir.

33%

KARLAR

67%

KONUR

MANNAUÐUR

34 starfsmönnum og langvarandi veikindi hjá 13
starfsmönnum. Veikindadagar sem flokkast undir
skammtíma- og miðlungsveikindi voru 7,1 dagur að
meðaltali samanborið við 6,9 daga árið 2018. Við
mat á veikindum er stuðst við skilgreiningu frá Virk
starfsendurhæfingu um veikindadaga.
Eins og fyrri ár tók FJS þátt í könnuninni „Stofnun
ársins”. Meðaleinkunnin var 4,18 sem er hækkun
úr 4,17 frá fyrra ári og hefur einkunn FJS hækkað
síðustu ár. Upplýsingar úr þessari könnun gefa
mikilvægar vísbendingar um ánægju starfsmanna og
leiðbeiningar fyrir stjórnendur um hvar má gera betur.
Starfsmannafélag FJS var mjög virkt á árinu eins
og undanfarin ár og stóð fyrir fjölmörgum viðburðum
má þar helst nefna, þorrablót, undirbúning og
skipulag árshátíðar o.fl.

Í árslok 2019 voru starfsmenn 86 og stöðugildi 84,5 en
voru árið áður 80,2. Fjöldi karla var 28 og konur 58. Á
meðal stjórnenda eru fimm karlar og tvær konur.
Á árinu hættu átta starfsmenn, þar af fjórir vegna
aldurs. Þrettán starfsmenn voru ráðnir á árinu, níu
konur og fjórir karlar. Starfsmannavelta var 9,3%
samanborið við 8,5% á árinu áður og meðalaldur
starfsmanna í lok árs 2019 var 49,7 ár. Töluverð
endurnýjun hefur átt sér stað hjá stofnuninni þar sem
margir starfsmenn hafa hætt störfum vegna aldurs og

JÖFN TÆKIFÆRI
Á vormánuðum fékk FJS vottun á jafnlaunakerfi
stofnunarinnar. Því til staðfestingar var afhent skírteini
frá vottunar- og faggildingarstofunni BSI á Íslandi og
einnig jafnlaunamerki frá Jafnréttisstofu.
Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna
gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti
kynjanna á vinnumarkaði. Einnig á vottunin að tryggja
að málsmeðferð og ákvörðun í launamálum byggist á
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málefnalegum sjónarmiðum.
FJS hefur því fengið staðfestingu á að stofnunin
uppfyllir þessi skilyrði.

en verkefnið á að hvetja til reglulegrar hreyfingar
og þess að nota virkan ferðamáta, þ.m.t. hjólreiðar,
almenningssamgöngur og ganga til og frá vinnu.

Útbúin var Jafnréttisáætlun FJS á árinu og
samþykkt af Jafnréttisstofu. Hún tekur við af eldri
jafnréttisáætlun. Áætlunin verður endurskoðuð á
þriggja ára fresti og er næsta endurskoðun 31. júlí
2022.

KYNNING OG FRÆÐSLA
FJS tók eins og áður þátt í Framadögum sem haldnir
voru í Háskólanum í Reykjavík. Þar gafst tækifæri til
að ræða við ungt og áhugasamt fólk um kosti þess að
vinna hjá opinberum stofnunum auk þess að kynna

UMHVERFIÐ
Umhverfisstefna er hluti stefnumörkunar FJS

starfsemi Fjársýslunnar.
Auk námskeiða og heimsókna, sem FJS stóð fyrir

um samfélagslega ábyrgð. FJS hefur fært grænt

á árinu fyrir notendur kerfa ríkisins, var einnig haldin

bókhald frá árinu 2011. Stofnunin tók sín fyrstu

fjölmenn ráðstefna þann 6. september. Meginþema

skref sem vinnustaður í Grænum skrefum sem er

ráðstefnunnar var „Horft til framtíðar“.

leið fyrir opinbera aðila til að vinna markvisst að

Vinnustofa með starfsmönnum var haldin í

umhverfismálum. Stofnunin náði á árinu fyrstu

nóvember en meginmarkmið var að virkja starfsmenn

tveimur skrefunum af fimm talsins. Á árinu nýttu 13%

til að deila hugmyndum sínum um hvernig má bæta

starfsmanna sér samgöngustyrk samanborið við 15%

líðan á vinnustað, efla markmiðasetningu og bæta

árið áður.

þjónustu. Ráðgjafar frá Attentus stýrðu vinnustofunni.

Stofnunin tók þátt í átakinu „Hjólað í vinnuna“

Reglulega voru haldnar örkynningar fyrir

starfsmenn FJS. Á örkynningum kynna sviðin sína

eru m.a. almennt eftirlit með húsnæði og lóð, tilfallandi

starfsemi, ýmist almennt eða afmörkuð áhugaverð

smáviðhald og ýmis önnur þjónusta. Jafnframt var

verkefni, eða fengnir eru gestafyrirlesarar um málefni

gerð breyting á ræstingu húsnæðis, sem nú fer alfarið

sem snerta stofnunina eða líðan starfsfólks.

fram á dagtíma og hefur tekist mjög vel.

JIRA

ÞJÓNUSTA

Á árinu hófst vinna við stefnumörkun og innleiðingu

Á árinu 2019 voru 282 fjárlagaliðir í þjónustu FJS, þar

á þjónustukerfinu JIRA. Þróunar- og þjónustusvið

af 106 ráðuneyti og stofnanir. Í þjónustu FJS felst m.a.

FJS var notað í tilraunaverkefni á árinu sem lauk með

færsla alls bókhalds, bókun og greiðsla reikninga,

innleiðingu. Önnur svið FJS munu síðan taka upp

ferðauppgjör, færsla sjóðbóka, færsla innkaupakorta,

þjónustukerfið í byrjun árs 2020 og er stefnt á að öll

útbúa reikninga fyrir stofnanir, framtal, afstemmingar

sviðin verði búin að taka upp kerfið í lok mars 2020.

og uppgjör ásamt afgreiðslu launa fyrir þær stofnanir

Kerfið á að bæta og halda utan um þjónustu FJS

sem þess óska.

við viðskiptavini. JIRA þjónustukerfið er í rekstri hjá
Umbra, Rekstrarfélagi Stjórnarráðsins.

Miklar breytingar hafa átt sér stað með tilkomu
rafrænna reikninga, verulegar breytingar hafa orðið á
ýmsum verkferlum við afgreiðslu reikninga. Samhliða

SKJALASTJÓRN
Stofnunin hefur notað skjalastjórnunarkerfið GoPro
undanfarin ár. Það var orðið löngu tímabært að

eru aðrir ferlar skoðaðir með það að markmiði að
fækka pappírsfylgiskjölum og auka rafræn aðsend skil
gagna til bókhalds.

endurskoða málalykil stofnunarinnar og taka í
framhaldi ákvörðun um hvort taka skyldi upp nýtt

UPPLÝSINGAKERFI

skjalakerfi eða halda áfram í GoPro. Farið var í

Veigamikill þáttur í starfsemi FJS lýtur að umsjón með

viðamikla skoðun á skjalakerfum og leitað tilboða.

þróun og rekstri upplýsingakerfa fyrir ríkissjóð og

Í árslok var tekin ákvörðun um að taka upp nýja

allar ríkisstofnanir. Að þeim verkefnum koma öll svið

vefútgáfu af GoPro sem nefnist GoPro Foris.

stofnunarinnar með einum eða öðrum hætti. Hér á

Skjalastjóri var ráðinn til FJS á árinu.

eftir verður fjallað um helstu þætti sem snúa að þróun
á Orra og TBR á árinu.

RAFRÆNIR REIKNINGAR
Frá og með áramótum 2020 verður eingöngu tekið

ORRI

við reikningum á rafrænu formi en nú þegar eru flestir

Unnið var að þróun Orra í samvinnu við notendur. Í

reikningar sem berast til FJS frá birgjum vegna vöru

aðalatriðum gekk rekstur kerfisins vel. Eitt veigamesta

og þjónustu á því formi. Tvöfalt samþykki var tekið

verkefnið var að bæta aðgengi stofnana að

upp á samþykkt reikninga hjá stofnuninni á árinu.

upplýsingum.
Þar má helst nefna:

UMSJÓN HÚSNÆÐIS
Um mitt ár 2019 var gerður tímabundinn samningur
við Daga um húsumsjón til reynslu. Helstu verkefni

•

Stór hluti starfsemi Fjársýslunnar snýr að
hagnýtingu og miðlun gagna sem geymd
eru í fjárhags- og mannauðskerfum sem
stofnunin hefur umsjón með. Til að auðvelda
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nýtingu þessara upplýsinga hefur markvisst

öflugt tæki til að skipuleggja vinnutíma þeirra. Kerfið

verið á undanförnum árum unnið að þróun

er sérsniðið að þörfum ríkisstofnana og tengist beint

vöruhúss gagna FJS. Á árinu 2019 hélt sú

við mannauðskerfi Orra. Stofnanir ríkisins sem nú

vinna áfram ásamt innleiðingu og gegna

þegar hafa tekið upp Vinnustund eru 121 talsins og eru

þau nú lykilhlutverki í miðlun upplýsinga úr

með um 89% af starfsmannafjölda ríkisstofnana. Lögð

fjárhags- og mannauðskerfum til ráðuneyta

er rík áhersla á að sem flestar ríkisstofnanir innleiði

og stofnana. Mikil áhersla var lögð á rekstrar-

kerfið. því samkvæmt lögum um opinber fjármál

og öryggismál. Úttekt var gerð af óháðum

ber að reikna út og færa áfallið orlof starfsmanna

aðila til að fara yfir þau vöruhús sem þegar

mánaðarlega. Kerfið er stöðugt í þróun og á árinu

eru komin í rekstur og jafnframt mótun

2019 var unnið við breytingar á reikniverki vegna nýrra

stefnu um hvaða leiðir skyldi fara til þess að

kjarasamninga.

svara þörfum um aukinn sveigjanleika, betri

•

þjónustu og möguleika til hagræðingar. Ein

ár og var haldið áfram með innleiðingu þess hjá

af niðurstöðum þessarar úttektar var að nýta

stofnunum. Um 63 stofnanir notuðu kerfið til að

skyldi skýjalausnir til þess að hægt væri að

taka á móti umsóknum á árinu. Á árinu var unnið að

ná þessum markmiðum. Í framhaldi af því

gerð rafrænna ráðningarsamninga sem hægt er að

voru hafnar prófanir á slíkum lausnum og er

undirrita rafrænt. Ýmsar aðrar umbætur voru gerðar,

þess að vænta að á árinu 2020 verði slíkar

umsóknarhlutinn var tengdur við Ísland.is, kerfið

lausnir komnar í rekstur hjá FJS.

skalað fyrir snjalltæki og hægt að sækja um störf á

Áfram var unnið að þróun á ASK skýrslum

ensku.

sem er nýlegt skýrslukerfi fyrir notendur

•

Akra rekstraráætlanakerfið gekk vel á árinu.

Orra. Gert var sérstakt átak í skýrslum

Helstu breytingar voru nýtt útlit á þeim hluta kerfisins

fyrir launakerfi og mannauðskerfi. Einnig

sem snýr að samþykkt og yfirferð ráðuneyta,

var unnið að þróun á almennu viðmóti og

sem einfaldar og bætir upplifun notenda þess.

skýrslum fyrir fjárhag og í kjölfarið haldin

Einnig var búið til nýtt viðmót fyrir breytingar á

námskeið fyrir notendur.

rekstraráætlunum til að einfalda og auka skilvirkni

Oracle býður upp á nýjar kerfiseiningar

við uppfærslu áætlana. Um 99% ríkisaðila skiluðu

sem eiga að auðvelda yfirsýn og stjórnun

rekstraráætlun fyrir árið 2020 í gegnum kerfið.

undirkerfa. Á árinu voru þær opnaðar
fyrir Viðskiptakröfur, Viðskiptaskuldir og
Eignakerfi. Viðtökur notenda hafa verið mjög
jákvæðar og kerfið fyllilega staðið undir
væntingum.
Opnuð var ný kerfiseining á árinu þar
sem hægt er að nálgast PDF-útgáfu af
ársreikningum stofnana.
Vinnustund er vaktaáætlunar- og viðverukerfi
sérhannað af Advania. Kerfið heldur utan um tíma- og
fjarvistarskráningar starfsmanna ásamt því að vera
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Ráðningarkerfið hefur verið í notkun í nokkur
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MILLJARÐAR KRÓNA
GREIDDIR ÚT

307

ÞÚSUND MANNS Á
SKATTGRUNNSKRÁ

RAFRÆN ÞRÓUN
Fjármála- og efnahagsráðuneytið í samvinnu við
FJS hafa unnið að bættri þjónustu við almenning og
fyrirtæki með því að birta upplýsingar á Ísland.is. Þar
geta viðskiptavinir séð stöðu sína við ríkissjóð og
stofnanir , ásamt birtingu reikninga/greiðsluseðla í

pósthólfi sínu.
Á árinu var unnið að innleiðingu nýrrar útfærslu

(TBR) teknar í notkun og markmið þeirra meðal
annars að auka yfirsýn innheimtumanna yfir gjöld

á stöðu viðskiptavina, birtingu á hreyfingaryfirliti,

og inneignir í kerfinu og að bæta innheimtuvinnslur.

launagreiðendakröfum og útsvari til sveitarfélaga.

Gerðar voru breytingar til að auðvelda vinnslur vegna

Greiningu á umboðskerfi fyrir fjármál á Ísland.is

launagreiðenda. Að auki var unnið að breytingum í

er lokið og mun það nýtast fyrirtækjum vel. Eins

TBR bæði vegna Ísland.is og vöruhúss gagna.

lauk greiningarvinnu vegna birtingar á stöðu- og

Álagningarvinnslu fyrir einstaklinga lauk í

hreyfingayfirlitum fyrir lánadrottna.
Greiningarvinna fyrir nýja greiðslugátt á

lok maí. Greiddar voru út inneignir að upphæð
17 milljarða til rúmlega 144 þúsund einstaklinga.

Ísland.is hófst á árinu og gert ráð fyrir að taka hana í

Einstaklingum sem fá álagningarseðil sendan í pósti

notkun um mitt ár 2020. FJS mun halda áfram þróun

hefur fækkað á milli ára en það eru um 20 þúsund í ár

gagna sem munu birtast á vefnum og veita aukna

á móti um 22 þúsund í fyrra.

þjónustu í samstarfi við Ísland.is.
Stór skref voru tekin á árinu varðandi innleiðingu

Fjöldi einstaklinga á skattgrunnskrá er rúmlega
307 þúsund, bæði þeir einstaklingar sem telja fram

á útsendum rafrænum reikningum og stefnt að

og fengu áætlun. Samhliða álagningu höfum við bætt

því að ríkissjóður og stofnanir sendi einungis

upplýsingaskil til launagreiðenda, sem eru rúmlega

rafræna reikninga til viðskiptavina frá og með 1.

12 þúsund og geta þeir nú sótt launagreiðendakröfur

maí 2020. Vöruhús gagna í TBR er komið í fyrsta

inn á Ísland.is. Um 121 þúsund launagreiðendamerktir

fasa í innleiðingu og stefnt að loka öðrum fasa í

viðskiptavinir eru í skuld við innheimtumann eftir

innleiðingunni í lok september 2020.

álagningarvinnsluna. Um 68% af þeim fá sendar
kröfur rafrænt á launagreiðanda eða um 81 þúsund

TBR
Á árinu voru sjö útgáfur af tekjubókhaldskerfi ríkisins

viðskiptavinir. Jafnframt verður gjaldendum sem ekki
eru merktir launagreiðenda sendur greiðsluseðill í
heimabanka sinn.
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