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Fjárlög næsta árs og samanburður.
Í skýrslu þessari er hefðbundið að fjalla fyrst um tekjur þjóðkirkjunnar í frumvarpi til
komandi fjárlaga og bera saman við gildandi fjárlög. Nú er hins vegar svo sem kunnugt er
uppi sú óvenjulega staða að frumvarp til fjárlaga næsta árs hefur ekki verið lagt fram. Þetta
veldur auðvitað ákveðinni óvissu en eftir sem áður er ljóst hverjar grunnforsendur þær eru
sem hefðbundið er að ganga út frá varðandi framreikning á gildandi fjárlagaramma. Þar er
miðað við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Hún gerir ráð fyrir að vísitala neysluverðs muni
hækka milli áranna 2016 og 2017 um 3,9%. Það er því sú grunnforsenda sem miðað er við
varðandi verðlagsbreytingar fjárlaganna milli ára á öllum rekstrartölum nema launum.
Launavísitalan mælir þær breytingar en nú háttar svo til að kjarasamningar og úrskurðir
Kjararáðs eru að baki með umtalsverðum launabreytingum og ekki gert ráð fyrir neinum
launabreytingum á næsta ári.
Taflan á næstu bls. sýnir væntanlegt fjárlagafrumvarp 2017 í samanburði við gildandi
fjárlagaramma og ramma síðasta árs. Hér er sú breyting á hefðbundinni töflu í þessari skýrslu
að á síðasta ári var bætt við fjárlagarammann framlagi með fjáraukalögum, alls 370 m.kr. og
rétt þykir að sýna endanlegan fjárlagaramma þess árs að teknu tilliti til þessa ásamt því að
sýna þá fjárhæð sem enn þarf að koma til leiðréttingar svo staðið sé að fullu við
kirkjujarðasamkomulagið. Þá er í töflunni sýndur rammi gildandi fjárlaga að teknu tilliti til
sams konar breytinga sem gerð hefur verið krafa um að gerðar verði á þessu ári til
leiðréttingar enda um samningsbundnar greiðslur að ræða vegna eignasölu kirkjunnar til
ríkisins. Áætlunin um sóknargjöldin byggir á að staðið verði við samkomulagið um 165 m.kr.
árlega hækkun á þeim á árunum 2015 - 2018. og þau síðan verðbætt.
Lykilstærðir í töflunni eru eftirfarandi: Fjárveitingar fjárlaga 2015 til þjóðkirkjunnar voru
1.507,6 m.kr. Við þær bættust með fjáraukalögum 370 m.kr. og með millifærðum launabótum
64,7 m.kr. Heildarfjárveitingarnar voru því 1.942,3 m.kr. Til að uppfylla
kirkjujarðasamkomulagið að fullu vantar enn 60,4 m.kr. Þá vantar 45,7 m.kr. í Kristnisjóð og
skýrist sú fjárhæð einkum af því að 370 m.kr. aukafjárveitingin var öll sett á Biskupsembættið
en hefði að hluta til átt að renna til Kristnisjóðs. Samtals á því eftir að leiðrétta fjárveitingar
síðasta árs um 106,1 m.kr. Sömu leiðréttingartölur fyrir yfirstandandi ár eru 444,1 m.kr. 394,6
m.kr. vantar til Biskupsembættisins og 49,5 m.kr. vantar í Kristnisjóð. Samkvæmt reiknilíkani
því sem notað er til að ákvarða fjárveitingar samkvæmt kirkjujarðasamkomulaginu eiga
fjárveitingar næsta árs til biskupsembættisins að vera 2.250,5 m.kr. og fjárveitingar

Kristnisjóðs eiga að vera 129,5 m.kr. Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar og til annarra trúfélaga
eru á gildandi fjárlögum 2.453,8 m.kr. Sé sú fjárhæð leiðrétt samkvæmt samkomulaginu og
síðan framreiknuð með þjóðhagspá Hagstofunnar skal hún á næsta ári (árið 2017) vera 2.689
m.kr. Ef gjaldendur sóknargjalda eru 225.507 eins og reiknað er með er sóknargjald hvers
einstaklings 994 kr. Reiknað sóknargjald var 925 kr. árið 2009. Það ár var
meðaltekjuskattstofn 3.295.489 kr. Hann er í ár 4.206.421 kr. og ef þjóðhagsspá Hagstofunnar
um hækkun launavísitölu um 6,3% til næsta árs gengur eftir verður hann 4.739.581 kr. Þá
verður innheimt sóknargjald á næsta ári 15.964 kr. sem gerir 1.330 kr. pr. gjaldanda pr.
mánuð. Sá gjaldendafjöldi sem hér er reiknað með mun því greiða 3,6 milljarða króna í
sóknargjöld og þá er sömuleiðis ljóst að enn renna 911 m.kr. af þeim í ríkissjóð þrátt fyrir
leiðréttingar síðustu tveggja ára og vænta leiðréttingu næsta árs.
Fjárveiting
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06 - 701 - Þjóðkirkjan
701 - 101 - Biskup Íslands
701 - 621 - Skálholtsstaður
701 - 622 - Hallgrímskirkja
701 - 623 - Hóladómkirkja
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06 - 735 - Sóknargjöld Total
06 - 736 - Jöfnunarsjóður sókna
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06 - 736 - Jöfnunarsjóður sókna Total
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Afkoma síðasta árs
06-701 Þjóðkirkjan
Afkoma fjárlagaliðar 06-701 Þjóðkirkjan var jákvæð um 260,7 m.kr. Sértekjur voru 181,3
m.kr. framlag, eða endurgjald, ríkissjóðs var 1.942,3 m.kr. og gjöld voru 1.862,9 m.kr.
Ársreikningurinn eins og hann birtist í endurskoðuðum ríkisreikningi er sýndur hér að neðan.

06-705 Kirkjumálasjóður
Endurskoðaður ársreikningur Kirkjumálasjóðs barst fyrir skömmu og var hann tekinn fyrir á
síðasta fundi kirkjuráðs. Samkvæmt rekstrarreikningi voru tekjur 513,6 m.kr. Gjöld voru
518,1 m.kr. og því tekjuhalli fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 4,5 m.kr. Fjármagnsgjöld
að frádregnum fjármunatekjum voru 20,2 m.kr. og tekjuhalli ársins því 24,6 m.kr.
Samkvæmt efnahagsreikningi voru eignir 3.508,2 m.kr. Varanlegir rekstrarfjármunir voru
3.236,9 m.kr., áhættufjármunir og langtímakröfur voru 46,9 m.kr. og veltufjármunir voru
224,3 m.kr. sem skiptist þannig að skammtímakröfur voru 103,4 m.kr. krafa á ríkissjóð var
22,5 m.kr. og handbært fé var 98,4 m.kr. Skuldir voru alls 328,9 m.kr. sem skiptust þannig að
langtímaskuldir voru 287,5 m.kr. skammtímaskuldir voru 33,3 m.kr. og næsta árs afborganir
langtímalána voru 8 m.kr. Eigið fé í ársbyrjun var 5.741,7 m.kr. Að teknu tilliti til
rekstrarhalla ársins og endurmats eigna er eigið fé í árslok 3.179,3 m.kr.

Kristnisjóður og Jöfnunarsjóður sókna
Í skýringu 2 með ársreikningi Kirkjumálasjóðs kemur fram að framlög til sjóðsins hafi numið
132,7 m.kr. á árinu 2015. Þar beri hæst framlög úr Kristnisjóði og Jöfnunarsjóði sókna. Í
ársbyrjun 2006 hafi verið ákveðið að færa verkefni Kristnisjóðs yfir á Kirkjumálasjóð og því
færist framlagstekjur Kristnisjóðs óskiptar til Kirkjumálasjóðs. Framlög frá Jöfnunarsjóði
sókna séu tvíþætt, annars vegar séu 15% af tekjum hans færðar yfir á Kirkjumálasjóð til styrktar
kirkjulegri félags- og menningarstarfsemi og hins vegar önnur framlög. Þessar ráðstafanir hafi
verið gerðar til einföldunar stjórnsýslu. Í ríkisreikningi er staða sjóðanna birt en þar er
rekstrarafkoma þeirra jafnan núll og ef tekjuafgangur verður á þeim er hann færður í ríkissjóð
með lokafjárlögum. Sjóðirnir hafa ekki efnahag, eiga engar eignir og skulda ekkert.
Samantekt
Svo sem fram kemur af ofangreindri umfjöllun má draga saman afkomu þess sem nefna má
samstæðu þjóðkirkjunnar, þ.e. rekstrarreiknings Biskupsstofu, Kirkjumálsjóðs, Kristnisjóðs og
Jöfnunarsjóðs sókna og er hún jákvæð sem nemur kr. 236.073.296.

Rekstraráætlanir ársins 2017
Biskupsstofa
Gert er ráð fyrir að ríkissjóður standi að fullu við kirkjujarðasamkomulagið enda um
samningsbundið framlag að ræða. Framlag, eða endurgjald, ríkissjóðs verður þá skv.
reiknilíkani því sem notað er til að reikna það út 2.250,5 m.kr. Það skiptist þannig að til
greiðslu launakostnaðar eru 1.981,3 m.kr. og til greiðslu annars rekstrarkostnaðar eru 269,2
m.kr. Fyrstu drög að áætluninni gera ráð fyrir að jöfnuður verði í rekstrinum miðað við þessar
tekjuforsendur, tekjuafgangur verði 9 m.kr. sem er 0,4% af tekjum.
Kirkjumálasjóður
Í drögum að áætlun Kirkjumálasjóðs er gert ráð fyrir að framlag ríkissjóðs verði 309,6 m.kr.
en það er framreiknað framlag gildandi fjárlaga. Rekstrinum er skipt í almenna starfsemi
sjóðsins og starfsemi fasteignasviðs. Rekstrargjöld vegna almennrar starfsemi sjóðsins eru
áætluð 224,4 m.kr. og eru þau alfarið fjármögnuð af framlagi ríkissjóðs. Rekstrargjöld
fasteignasviðsins eru áætluð 155,4 m.kr. Af framlagi ríkissjóðs renna því 85,3 m.kr. til
fasteignasviðsins en 70,2 m.kr. eru fjármagnaðar af sértekjum, þ.e. leigutekjum. Samkvæmt
þessu er því gert ráð fyrir jöfnuði í rekstri sjóðsins en sá jöfnuður fæst með því að
rekstrarkostnaður fasteigna sjóðsins er framreiknaður með áætlun Hagstofunnar um 3,9%
verðlagsbreytingar milli ára og mismunurinn er færður á viðhalds- og stofnkostnaðarliðinn.

Kirkjumálasjóður

ársáætlun 2017 (drög 1)

Almenn starfsemi

tekjur
Framlag ríkisskjóðs............................................................
Flutt á fasteignasvið..........................................................
tekjur samtals

-309.622.000
85.255.153
-224.366.847

gjöld
Kirkjuþing..........................................................................
Kirkjuráð...........................................................................
Kirkjumálasjóður - framlög................................................
Kirkjumálasjóður - nefndir.................................................
Kirkjumálasjóður - laun og lífeyrisskuldbindingar...............
Fjölskylduþjónusta kirkjunnar............................................
Prestastefna, leikmannastefna..........................................
Fjármunatekjur - fjármagnsgjöld........................................
gjöld samtals
Almenn starfsemi samtals

33.235.292
22.024.648
40.044.816
26.465.064
35.739.999
27.430.699
15.900.000
23.526.329
224.366.847
0

Starfsemi fasteignasviðs

tekjur
Framlag ríkissjóðs..............................................................
sértekjur (leigutekjur).......................................................
tekjur samtals

-85.255.153
-70.164.524
-155.419.677

gjöld
Rekstur fasteigna Kirkjumálasjóðs.....................................
Fasteignir Kirkjumálasjóðs, viðhalds- og stofnkostnaður....
gjöld samtals

65.811.322
89.608.355
155.419.677

Starfsemi fasteignasviðs samtals

0

Samtals Kirkjumálasjóður

0

Kristnisjóður
Í drögum að rekstraráætlun Kristnisjóðs er gert ráð fyrir að framlag ríkissjóðs verði 74,2 m.kr.
og er það eins og í tilviki Kirkjumálasjóðs framreiknað framlag gildandi fjárlaga. Þá er gerð
tillaga um ráðstöfun á 59,4 m.kr. af tekjum sjóðsins til reksturs og styrkja. Því er í þessum
fyrstu drögum að ársáætlun óráðstafað af tekjum sjóðsins 14,8 m.kr.

Kristnisjóður

ársáætlun 2017 (drög 1)

tekjur
Framlag ríkissjóðs...................................................................
tekjur samtals

-74.184.600
-74.184.600

gjöld
Fræðsla, fræðslumál - styrkir..................................................
Kærleiksþjónusta, hjálparstarf og boðun - styrkir....................
Samkirkjumál.........................................................................
Menningarmál - styrkir...........................................................
Prests- og djáknaþjónusta - styrkir..........................................
Helgihald og kirkjutónlist - styrkir...........................................

31.232.471
19.197.000
6.000.000
1.500.000
1.000.000
450.000

gjöld samtals

59.379.471

óráðstafað................................................................................

14.805.129

Samtals Kristnisjóður

0

Jöfnunarsjóður sókna
Áætlunin er birt hér að neðan. Gert er ráð fyrir að tekjur verði 401,2 m.kr. Hið sama er að
segja og um Kirkjumálasjóð og Kristnisjóð að um er að ræða framreiknað framlag gildandi
fjárlaga. Sjóðurinn er rekinn á tveimur viðföngum, þ.e. 06-736-10100 Rekstur, almennur og
10200 – Ábyrgðadeild. Engar ábyrgðir eru veittar á næsta ári skv. áætluninni.
Styrkveitingunum er skipt eftir prófastsdæmum en auk þess eru styrkveitingar til
höfuðkirknanna, til kirkjumiðstöðva, Skógarmanna KFUM og til safnaða erlendis. Gerð hefur
verið tillaga um ráðstöfun á 296,3 m.kr. af áætluðum tekjum sjóðsins og því eru enn til
ráðstöfunar 104,9 m.kr. Endanleg úthlutun styrkja úr sjóðnum verður ákveðin í desember.

Jöfnunarsjóður sókna
ársáætlun 2017 (drög 1)

tekjur
Framlag ríkissjóðs....................................................
tekjur samtals

-401.200.000
-401.200.000

gjöld
Höfuðkirkjur..........................................................
Reykjavíkurprófastsdæmi eystra............................
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra............................
Kjalarnesprófastsdæmi.........................................
Vesturlandsprófastsdæmi.....................................
Vestfjarðaprófastsdæmi........................................
Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi..............
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi..................
Austurlandsprófastsdæmi.....................................
Suðurprófastsdæmi...............................................
Aðrir styrkir...........................................................
gjöld samtals
óráðstafað......................................................................
Samtals Jöfnunarsjóður sókna
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27.500.000
44.800.000
26.000.000
18.900.000
20.750.000
16.900.000
27.150.000
14.300.000
19.000.000
296.300.000
-104.900.000
0

