
Viðfangsefni Markmið Einstök verkefni í tengslum við efnahagsáætlun Ábyrgð

Áætluð 

verklok KHF

1 Breytingar á tryggingargjaldi og atvinnutryggingargjaldi FJR 12.2011 kynjasjónarmið
2 Orkustefna mótuð IDN 12.2011

3 Rammaáætlun um nýtingu orkuauðlinda IDN 12.2011

4 Fjármögnunarskilyrði lífeyrissjóða bætt með breytingum á lagaumgjörð þeirra FJR 12.2011 kynjasjónarmið

5 Ný lög um stjórn fiskveiða SLR 12.2011

6 Þingsáætlunartillaga um erlenda fjárfestingu EVR 12.2011

7 Endurskoðun löggjafar um erlenda fjárfestingu EVR 06.2012

8 Verkáætlun um aukna samkeppnishæfni EVR 03.2012

9 Endurskoðun laga um skattlagningu fyrirtækja til að jafna samkeppnsistöðu FJR 06.2012 kynjasjónarmið

10 Hvetja til nýsköpunar og fjárfestingar í menningar- og listagreinum með hagrænum kvötum MRN Ótímasett kynjasjónarmið

11 Skapa umgjörð fyrir bætta viðskiptahætti m.a. til að stöðva kennitöluflakk EVR 02.2012 kynjasjónarmið

12 Atvinnugreinaflokkun verði endurskoðuð m.a. til að skilgreina skapandi greinar EVR,MRN,IDN Hafið kynjasjónarmið

13 Átaksverkefnið "Allir vinna" framlengt FJR 12.2012 kynjasjónarmið

14 Lágmarka skattasniðgöngu í atvinnulífinu og hindra að slíkt festist í sessi FJR Hafið

15 Atvinnustefna mótuð IDN,LSR 07.2012 kynjasjónarmið

16 Lagabreytingar varðandi skattlagningu einstaklinga starfandi í eigin félögum FJR Lokið kynjasjónarmið

17 Lagabreytingar vegna skattafrádráttar arðgreiðslna og söluhagnaðar á milli fyrirtækja FJR Lokið

18 Endurskoðun laga um afdráttarskatt til erlendra aðila FJR Lokið

19 Lög um dreifingu á greiðslu virðisaukaskatts og aðflutningsgjalda FJR Lokið kynjasjónarmið

20 Lagasetning er varðar mat á fyrirtækjum til stofns til skattlagningar auðlegðarskatts FJR Lokið kynjasjónarmið

21 Starfsendurhæfingarsjóður lögfestur og lífeyrissjóðir greiða í sjóðinn VEL Lokið kynjasjónarmið

22 Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki sinni eftirliti með eignamati viðskiptabankanna SÍ,FME Hafið kynjasjónarmið

23 FME setur nýjar reglur um áhættuvog vegna lána í vanskilum FME Lokið kynjasjónarmið

24 Uppbygging gagnasafns vegna stórra áhættuskuldbindinga FME Hafið kynjasjónarmið

25 Samræmd skýrslugjöf fjármálfyrirtækja til FME FME Hafið kynjasjónarmið

26 Fjármálareglur fyrir ríkissjóð FJR 12.2011 kynjasjónarmið

27 Fjármálareglur fyrir sveitarfélög FJR,EVR,IRR 12.2011 kynjasjónarmið

28 Aðlögun sveitarfélaga sem eru í verulegum vanda FJR,IRR,EVR 12.2011

29 Endurskoðun tekjuskatts einstaklinga FJR 12.2011 kynjasjónarmið

30 Reglur verði settar vegna tímabundinnar vinnu erlendis FJR 12.2011

31 Endurskoðun lagaumhverfis um skattlagningu fyrirtækja FJR 12.2012

32 Reglur um þunna eiginfjármögnum FJR 12.2011

33 Reglur um skattlagningu afleiðuviðskipta FJR 12.2011

34 Tekju- og eignatenging vaxta- og barnabóta endurskoðuð FJR,VEL 12.2011

35 Breytingar á bótafjárhæðum og persónuafslætti FJR,VEL 12.2011 kynjasjónarmið

Leiða efnahagsbata Íslands 

með aukningu í fjárfestingum 

þannig að hlutfall 

fjárfestingar af 

landsframleiðslu hækki úr 

13% í 20% árið 2013.  Bæta 

viðskiptaumhverfi með því að 

skerpa á lagaumhverfi 

fyrirtækja

Ná jafnvægi í opinberum

fjármálum, greiða niður

skuldir, lækka vaxtakostnað

ríkissjóðs og hækka lánshæfi

ríkisins og sveitarfélaga

Opinber fjármál

Fjárfestingar og 

starfsumhverfi 

atvinnulífs
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36 Reglur um opinber innkaup verða endurskoðaðar FJR 12.2011

37 Veiðigjald hækkað FJR,LSR 12.2011

38 Lokaskrefið í innleiðingu kolefnisgjalds tekið FJR,UMH 12.2011

39 Samræmd skattlagning auðlinda FJR 12.2011

40 Fjármögnun sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu FJR 12.2011 kynjasjónarmið

Ná jafnvægi í opinberum

fjármálum, greiða niður

skuldir, lækka vaxtakostnað

ríkissjóðs og hækka lánshæfi

ríkisins og sveitarfélaga

Opinber fjármál
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Aðgerðir Ábyrgð

Áætluð 

verklok

Markmið Nr. Aðgerðir Ábyrgð

Áætluð 

verklok

41 Réttarstaða starfsmanna fyrirtækja sem tekin eru til gjaldþrotaskipta verði tryggð VEL,FJR 12.2011 kynjasjónarmið

42 Viðvarandi endurmat bótafjárhæða með hliðsjón af launaþróun VEL,EVR Hafið kynjasjónarmið

43 Endurskoðun almannatryggingarkerfisins VEL 07.2012 kynjasjónarmið

44 Stefnumótun í menntun m.t.t. þarfa atvinnulífs og áherslna í fjárfestingarstefnu MRN Hafið kynjasjónarmið

45 Fólki sem hefur fallið úr námi gert auðveldara að fara aftur í nám MRN,VEL Hafið kynjasjónarmið

46 Menntunarmöguleikar fyrir atvinnuleitendur verði stórefldir MRN,VEL Hafið kynjasjónarmið

47 Samræming lífeyrisréttinda FJR,EVR Hafið kynjasjónarmið

48 Barnatrygging sem leysi barnabóta- og barnalífeyriskerfin af hólmi verði lögfest VEL,FJR 12.2012 kynjasjónarmið

49 Unnið að útfærslu á húsnæðisbótakerfi sem  komi í stað vaxta- og húsaleigubótakerfa VEL,FJR 12.2012 kynjasjónarmið

50 Umgjörð um húsnæðissamvinnufélög mótuð VEL 06.2012

51 Sérstakt átak til þess að hraða afgreiðslu umsókna um greiðsluaðlögun VEL 04.2012 kynjasjónarmið

52 Íbúðalánasjóður ljúki afgreiðslu umsókna vegna 110% niðurfærslu skulda VEL 04.2012 kynjasjónarmið

53 Umgjörð Íbúðalánasjóðs endurskoðuð m.a. til að  auka fjölbreyttni í búsetuformi VEL Ótímasett kynjasjónarmið

54 Eftirlitsnefnd um sértæka skuldaaðlögun hefur verið efld EVR 12.2011

55 Reglulegar skýrslur um stöðu skuldaúrvinnslu EVR Hafið kynjasjónarmið

56 Eftirlit með skilum á endurútreikni fjármálafyrirtækja FME Hafið kynjasjónarmið

57 Eftirlit með fjármálafyrirtækjum varðandi fyrirtæki sem þau leysa til sín FME Hafið kynjasjónarmið

58 Eftirlit með því að fjármálafyrirtæki skili fyrirtækjum ekki ofskuldsettum út úr skuldaúrvinnslu SE Hafið kynjasjónarmið

59 Endurskoðun eiginfjárhlutfalla viðskiptabankanna FME 06.2012

60 Skýrsla um endurskipulagningu fjármálamarkaðar EVR 12.2011

61 Fjármögnun fjármálastofnana FJR,EVR Lokið

62 Styrkja á frekar varúðarreglur og eftirlit með efnahagsreikningum fjármálafyrirtækja FME 06.2012

63 Lög um Tryggingasjóð innstæðueigenda. EVR 12.2011

64 Unnið er að endurskoðun á umgjörð eftirlits á fjármálamarkaði EVR,FME,SÍ 06.2012

65 Ný eigendastefna ríkisins, sérstaklega m.t.t. framtíðar sparisjóðakerfisins FJR,FOR,EVR Hafið

66 Minnka vægi verðtryggingar og skapa umgjörð fyrir óverðtryggð íbúðalán EVR Hafið

67 Mótun á framtíðarumgjörð íbúðalánastarfsemi EVR,VEL 06.2012

68 Endurskipulagning Íbúðalánasjóðs VEL,EVR 06.2012

69 Lög um Seðalabanka Íslands endurskoðuð EVR 03.2012

70 Umgjörð peningastefnu á grundvelli áætlunar um losunar hafta EVR,SÍ 06.2012

71 Unnið verði að þróun þjóðhagsvarúðartækja og áætlun um umgjörð slíkra tækja kynnt
EVR,SÍ 02.2012

72 Unnið verður að afnámi gjaldeyrishafta í samræmi við áætlun EVR,SÍ 12.2013

Losað verði um gjaldeyrishöft 

í samræmi við áætlun 

ríkisstjórnar og 

Seðlabankans. Á sama tíma 

verði umgjörð 

peningastefnunnar styrkt, 

Lágmarka tjón af 

langtímaatvinnuleysi, 

auðvelda atvinnulausum 

atvinnuþátttöku á ný og búa í 

haginn fyrir sköpun nýrra 

starfa.  Atvinnuleysi verði 

komið niður fyrir 5% 2015

Lokið verði við frágang 

skuldamála heimila, lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja fyrir 

lok árs 2011. Öllum tilboðum 

um endurskipulagningu 

skulda fyrirtækja verði lokið 

fyrir árslok 2011.

Áframhaldandi hagræðing 

bankakerfisins, virkari miðlun 

sparnaðar til arðbærra 

verkefna í efnahagslífinu og 

efling fjármálamarkaða.

Umgjörð 

peningastefnu 

og afnám 

gjaldeyrishafta

Vinnumarkaður, 

menntun og 

velferð

Skuldaaðlögun 

heimila og 

fyrirtækja

Endurreist 

fjármálakerfi
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