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Inngangur

Ríkisendurskoðun hefur lokið endurskoðun ársreiknings 

Fæðingarorlofssjóðs fyrir árið 2020. 

Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi Fæðingarorlofssjóðs og öðrum 

upplýsingum stjórnenda. Ríkisendurskoðun vekur athygli á því að 

stjórnendur sjóðsins eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu reikningsskila 

og jafnframt ábyrgir gagnvart notendum reikningsskilanna. Þetta felur 

meðal annars í sér að bókhald og fjárhagslegt eftirlit sé fullnægjandi, að 

réttum reikningsskilareglum sé fylgt og að viðunandi innra eftirlit hafi verið 

innleitt og skjalfest. 

Endurskoðað var á grundvelli alþjóðlegra staðla um opinbera endurskoðun. 

Byggt er á skipulögðu ferli aðgerða og faglegu mati sem miðar að því að 

staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í ársreikningnum. Endurskoðunin 

fól meðal annars í sér áhættugreiningu og áhættumat ásamt almennum 

greiningaraðferðum og úrtakskönnunum og athugunum á gögnum til að 

sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum.  

 

Í samræmi við 5. grein laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og 

endurskoðun ríkisreikninga tók endurskoðunin mið af eftirfarandi: 

Að reikningsskil gefi glögga mynd af rekstri, fjárhagslegri stöðu og 

breytingu á henni á árinu í samræmi við settar reikningsskilareglur 

fyrir opinbera aðila. 

Að kanna innra eftirlit og hvort það tryggir viðunandi árangur. 

Að rekstur og umsvif séu í samræmi við heimildir fjárlaga, 

fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli, samninga og 

starfsvenjur þar sem það á við. 

Fæðingarorlofssjóður var síðast endurskoðaður vegna ársins 2018. 
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1 Ábendingar og athugasemdir 

Endurskoðun á Fæðingarorlofssjóði fyrir árið 2020 er lokið. Eftirfarandi 

ábendingar og athugasemdir eru gerðar: 

Þjónustusamningur 

Ítrekuð er fyrri ábending um að gerður verði þjónustusamningur 

milli félagsmálaráðuneytis og Vinnumálastofnunar um þjónustu 

Vinnumálastofnunar vegna Fæðingarorlofssjóðs. Að mati 

Ríkisendurskoðunar væri eðlilegt að allur kostnaður vegna 

Fæðingarorlofssjóðs væri færður í bókhald sjóðsins. 

 

 

 

Hlutdeild í tryggingagjaldi. 

Staða sjóðsins varðandi uppsafnaða hlutdeild í tryggingagjaldi skv. 

uppgjöri Fjársýslu ríkisins, hefur ekki verið birt með ársreikningi 

eins og bent hefur verið á í fyrri endurskoðunarskýrslum.  

 

Bundið eigð fé 

Ekki liggur fyrir hvernig skuli farið með bundið eigið fé í bókhaldi 

sjóðsins en bundið eigið fé nam 2.375,5 m.kr. í árslok 2020. 
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2 Viðbrögð við ábendingum og 

athugasemdum 

2.1 Viðbrögð Fæðingarorlofssjóðs 

Eftirfarandi viðbrögð bárust frá Fæðingaorlofssjóði vegna ábendinga og 

athugasemda sem gerðar eru vegna endurskoðunar ársins 2020 í 

þessari skýrslu, sjá ábendingar og athugasemdir í kafla 1.  

Ekki voru gerðar efnislegar athugasemdir við endurskoðunarskýrsluna 

en sjóðurinn taldi rétt að bregðast við á eftirfarandi hátt: 

1. „Óskað verður eftir samtali við fagráðuneyti um gerð nýs 

þjónustusamnings.“ 

2. „Fjársýsla ríkisins fer með ársreikningsgerð fyrir sjóðinn samkvæmt 

IPSA stöðlum. Innleiðingin var framkvæmd af Fjársýslu ríkisins í 

samvinnu við fjármálaráðuneytið. Breytingar urðu meðal annars þær að 

hlutdeild sjóðsins í tryggingargjaldi hætti og sjóðurinn er fjármagnaður 

með ríkisframlagi samkvæmt fjárlögum. Stjórnendur 

Vinnumálastofnunar telja að ákvörðun um yfirlit yfir hlutdeild sjóðsins í 

tryggingargjaldi sé í höndum Fjársýslu ríkisins vegna þess að þar fer 

fram öll framkvæmd bæði hvað varðar ársreikningsgerð og meðferð 

tryggingargjalds.“ 

3. „Búið er að yfirfara aðgangsheimildir á Landsbankareikningum og 

loka á starfsmann sem var hættur. Farið verður í að setja upp verkferil 

sem kemur í veg fyrir að fyrrum starfsmenn hafi aðgang að reikningum 

eða kerfum stofnunarinnar.“ 
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3 Fjárveiting og rekstur 

3.1 Fjárveitingar 

3.1.1. Fjárveiting – heimild til rekstrar 

Fjárveiting ársins 2020 til Fæðingaorlofssjóðs nam 16.930,7 m.kr. eins og 

kemur fram í fylgiriti með fjárlögum 2020 sem var jafnframt endanlega 

fjárveiting til sjóðsins það ár.  

Gjöld að frádregnum sértekjum námu samtals 16.486,3 m.kr. og voru því 

444,4 m.kr. innan fjárheimilda eða um 2,6%. Gjöld að frádregnum sértekjum 

hækkuðu um 1.804,7 m.kr. milli ára sem skýrist af auknum greiðslum vegna 

fæðingarorlofs.  Rekstrarniðurstaða Fæðingarorlofssjóðs er jöfnuð í lok árs í 

samræmi við 3. mgr. 30. gr. laga nr. 123/2025 um opinber fjármál (LOF). 

Eftirfarandi tafla sýnir samanburð á fjárheimildum og rekstri á árinu 2020 og 

rekstri 2019:  

 

Tafla 1  Samanburður á fjárveitingum og rekstri 2020 

Í þús. kr. 

Fjárveiting 

2020 

Rekstur 

2020 

Frávik 

2020 

Rekstur 

2019 

Sértekjur 0 -3.185 3.185 -4.125 

Launagjöld 19.600 0 19.600 0 

Önnur 

rekstrargjöld 

120.200 143.500 -23.300 140.266 

Rekstrartilfærslur 16.790.900 16.346.013 444.887 14.545.455 

Samtals 16.930.700 16.486.328 444.372 14.681.596 

     

 

3.1.2  Breytingar á meðferð markaðra tekna í reikningsskilum 

Á árinu 2017 voru gerðar grundvallarbreytingar á reikningshaldslegri 

meðferð markaðra tekna í kjölfar innleiðingar laga um opinber fjármál (LOF) 

og með setningu laga nr. 47/2018 um breytingu á ýmsum lagaákvæðum 

um markaðar tekjur. Með lagasetningunni varð sú breyting að markaðar 

tekjur af ýmissi starfsemi ríkisins eru nú færðar sem ríkistekjur og færast því 

ekki lengur í rekstrarreikningi viðkomandi ríkisaðila. Ríkisaðilar sem höfðu 

markaðar tekjur fá nú framlag úr ríkissjóði samkvæmt fjárlögum.   

Birta þarf yfirlit í skýringum með ársreikningi sjóðsins sem sýnir uppsafnaða 

stöðu sjóðsins í tryggingagjaldi og útgjalda sjóðsins sbr. bréf fjármála- og 
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efnahagsráðuneytis frá 1. apríl 2019 til Vinnumálastofnunar um innheimtu 

atvinnutryggingagjalds. 

3.2 Rekstraráætlun 

Ríkisendurskoðun leggur áherslu á að vandað sé til við gerð 

rekstraráætlunar og hún sé skráð í fjárhagskerfið og reglulega fylgst með 

því hvort gjöld og tekjur séu í samræmi við áætlun ársins.  

Rekstraráætlun Fæðingarorlofssjóðs fyrir árið 2020 var gerð í Akra 

áætlunarkerfi ríkisins niður á fjárheimildir. Afrit af áætlun ársins var sent til 

Ríkisendurskoðunar. Staðfest var að niðurstöðutölur rekstraráætlunar eru í 

samræmi við fjárveitingar til sjóðsins og koma fram í fjárhagskerfi ríkisins 

(Orra).  

 

3.3   Niðurstöður/ábendingar 

 

Á árinu 2020 var Fæðingarorlofssjóður 444,4 m.kr. innan 

fjárheimilda ársins.  Rekstrarniðurstaða er jöfnuð í lok árs í 

samræmi við 3. mgr. 30. gr. LOF. 

 

Staðfest var að rekstraráætlun sjóðsins endurspeglar fjárveitingar 

ársins. 

 

Staða sjóðsins varðandi uppsafnaða hlutdeild í tryggingagjaldi 

hefur ekki verið birt með ársreikningi eins og bent hefur verið á í 

fyrri endurskoðunarskýrslum. 
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4 Innra eftirlit 

4.1 Inngangur 

Forstjóri Vinnumálstofnunar ber ábyrgð á framkvæmd innra eftirlits hjá 

Fæðingarorlofssjóði. Innra eftirlit felur í sér þær reglubundnu aðgerðir og 

ráðstafanir sem hlutaðeigandi aðili gerir til að stuðla að hagkvæmni rekstrar, 

öryggi fjármuna, áreiðanleika upplýsinga og almennt að því að markmiðum 

starfseminnar verði náð og fylgt sé lögum og reglum. 

Ríkisendurskoðun ber skv. lögum að kanna innra eftirlit og meta hvort það 

tryggir viðunandi árangur.  

 

4.2 Umfjöllun 

Fæðingarorlofssjóður er í vörslu Vinnumálastofnunar en skv. 2. mgr. 4. gr. 

laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof skal sjóðurinn vera í vörslu 

Vinnumálastofnunar sem sér um reikningshald og daglega afgreiðslu 

sjóðsins í umboði ráðherra. Fæðingarorlofssjóður er ekki með sjálfstætt 

skipurit heldur tilheyrir sjóðurinn skipuriti Vinnumálastofnunar. Allar 

bókanir fara fram á skrifstofu sjóðsins á Hvammstanga. Útreikningur á 

fæðingarorlofi fer fram hjá sjóðnum en greiðslur fæðingarorlofs fara fram á 

á skrifstofu Vinnumálastofnunar í Reykjavík að frátöldum endurgreiðslum 

og leiðréttingum sem gerðar eru á skrifstofu Fæðingarorlofssjóðs á 

Hvammstanga. Fæðingarorlofssjóður notar Navision kerfið, bæði fyrir 

réttindaskráningu og fyrir fjárhagsbókhald. 

Ríkisendurskoðun gerði könnun á innra eftirliti sjóðsins haustið 2019 með 

gagnaöflun, fyrirspurnum og heimsókn til Hvammstanga. Við endurskoðun 

vegna ársins 2020 var ákveðið að styðjast við þessar athuganir að 

viðbættum fyrirspurnum þar sem ekki hafa orðið veigamiklar breytingar á 

starfsemi sjóðsins og áhrifin af COVID-19 á starfsemi Fæðingarorlofssjóðs 

voru hlutfallslega ekki mikil miðað við aðra þætti í starfsemi 

Vinnumálastofnunar.  

Skriflegar reglur eru til staðar um ýmsa þætti innra eftirlits hjá sjóðnum svo 

sem um skráningu og vinnslu umsókna og starfslýsingar eru til staðar fyrir 

starfsmenn sjóðsins. Áhættumat hefur verið gert vegna vinnslu umsókna 

sem tekur til þess sem gæti farið úrskeiðis, hvaða afleiðingar það hefur og 

hvaða eftirlitsaðgerðir eru til staðar til að sporna við þeim.  

Rekstraráætlun er innan ramma fjárveitinga. Rauntölur eru bornar saman 

við áætlun. Formleg afstemming fer fram á milli Navision og fjárhagskerfis 

ríkisins, Orra, á 3ja mánaða fresti. 
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Afstemmingar efnahagsliða fara fram skv. verklagsreglum 

Vinnumálastofnunar, bæði á skrifstofu sjóðsins á Hvammstanga og á 

skrifstofu Vinnumálastofnunar í Reykjavík.  

Fara þarf yfir hvort prókúra á bankareikningi í Landsbankanum sé rétt skráð 

og loka þarf óviðeigandi aðgangi. Vinna er í gangi við að lagfæra það.  

Unnið hefur verið að tillögum um rafrænar lausnir með Verkefnastofu um 

Stafrænt Ísland. Nú er hægt að sækja um rafrænt um fæðingarorlof á 

heimasíðu Fæðingarorlofssjóðs. Verið er að vinna við stafvæðingu 

Fæðingarorlofssjóðs og er von á að fyrsti fasi verkefnisins fari af stað 

sumarið eða haustið 2021. 

Reglulega eru gerðar samkeyrslur við skrá Ríkisskattstjóra til eftirlits með 

útreikningum um tekjur umsækjenda. Frávik í umsóknum eru send til 

sérfræðinga sem kanna hvert mál og er aðilum tilkynnt ef um frávik er að 

ræða. Ríkisendurskoðun hefur áður bent á að mikilvægt sé að sjóðnum séu 

tryggðar nauðsynlegar eftirlitsaðgerðir til að koma í veg fyrir óréttmætar 

greiðslur úr sjóðnum. Nú hafa ný lög um fæðingar- og foreldraorlof tekið 

gildi sem varða börn fædd 1. janúar 2021 og síðar, sbr. IX kafla laga nr. 

144/2020 um fæðingar- og foreldraorlof. Búið er að styrkja eftirlitsumhverfi 

með greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði og framkvæmd leiðréttinga. Vinna 

við eftirlit hófst í mars 2021. 

Í sambandi við leiðréttingar vegna greiðslna til lífeyrissjóða, stéttarfélög og 

sérstakar leiðréttingar á persónuafslætti þá eru þær nú gerðar innan 

Navision kerfis Fæðingarorlofssjóðs. Leiðréttingarnar eru unnar á skrifstofu 

sjóðsins á Hvammstanga og útbúnar sérstakar launaútborganir. 

Leiðréttingar á iðgjöldum til lífeyrissjóða og félagsgjöldum til stéttarfélaga 

eru greiddar af gjaldkera á Hvammstanga en leiðréttingar á persónuafslætti 

eru greiddar af fjármálasviði í Reykjavík. Aðgreining er milli bókunarstarfa 

og gjaldkera í öllum þessum leiðréttingum.  

4.3 Niðurstöður/ábendingar 

Skoðun leiddi ekki annað í ljós en að innra eftirlit sé almennt í lagi hjá 

Fæðingarorlofssjóði. Aðskilnaður starfa sem snúa að bókun og greiðslu 

reikninga hefur verið aukinn og er það liður í að styrkja innra eftirlit sjóðsins. 

Ríkisendurskoðun leggur til að áfram verði unnið að því að tryggja sterkt 

innra eftirlitsumhverfi sjóðsins.   

Fara þarf yfir aðgang starfsmanna að bankareikningi sjóðsins í 

Landsbanka og loka þarf óviðeigandi aðgangi.  
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5 Fylgni við lög og reglur 

5.1 Inngangur 

Við fjárhagsendurskoðun ber að kanna hvort rekstur Fæðingarorlofssjóðs 

hafi verið í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, 

lögmæt fyrirmæli og samninga þar sem það á við. Fjallað er sérstaklega um 

fjárheimildir og rekstraráætlun í kafla 2. 

5.2 Lög um fæðingar- og foreldraorlof 

Fæðingarorlofssjóður starfar samkvæmt lögum nr. 144/2020 um fæðingar- 

og foreldraorlof. Samkvæmt 2. mgr. 6. gr laganna skal Fæðingarorlofssjóður 

vera í vörslu Vinnumálastofnunar sem sér um reikningshald og daglega 

afgreiðslu sjóðsins í umboði ráðherra. Í fylgiriti með fjárlögum er fjárveiting 

til sjóðsins tilgreind þ.m.t. umsýslukostnaðar Vinnumálastofnunar. 

Samkvæmt 6. mgr. 6. gr. laganna skal kostnaður af rekstri sjóðsins greiðast 

af tekjum hans. Ríkisendurskoðun bendir á að æskilegt væri að  gerður yrði 

sérstakur þjónustusamningur milli ráðuneytis og Vinnumálastofnunar þar 

sem nánar væri kveðið á um þá þjónustu sem Vinnumálastofnun er ætlað 

að veita. 

 

 

 

 

 

5.2 Niðurstöður/ábendingar 

Eftirfarandi ábendingar eru gerðar vegna laga um fæðingar- og 

foreldraorlof: 

Lagt er til að gerður verði þjónustusamningur milli 

félagsmálaráðuneytis og Vinnumálastofnunar um þjónustu 

Vinnumálastofnunar vegna Fæðingarorlofssjóðs. Eðlilegt væri að 

allur kostnaður vegna Fæðingarorlofssjóðs sé færður á fjárlagalið 

sjóðsins. 
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6 Endurskoðun rekstrarliða 

Tafla 2 Rekstraryfirlit 2020 

 

Samkvæmt yfirliti um afkomu ársins 2020 námu tekjur Fæðingarorlofssjóðs 

að frátöldu framlagi ríkissjóðs 3,2 m.kr. og gjöld námu 16.489,5 m.kr., sjá 

sundurliðun í töflu 2. 

 

 

6.1 Rekstrartekjur 

Rekstrartekjur Fæðingaorlofssjóðs eru óverulegar. Þær samanstanda af 

álagi vegna endurgreiðslna og tekjum vegna ættleiðingarstyrkja frá 

félagsmálaráðuneyti.  

6.2 Rekstrargjöld 

6.2.1 Framlög og tilfærslur 

Framlög og tilfærslur eru gjaldfærslur vegna greiðslu fæðingarorlofs og 

fæðingastyrkja. Við endurskoðun á greiðslum Fæðingaorlofssjóðs voru 

framkvæmdar greiningaaðgerðir og mánaðarlegar tölfræði- og 

stjórnendaskýrslur skoðaðar.  

Við endurskoðun gjalda er stuðst við fyrri kannanir á ferlum með úrtökum 

greiðslna á skrifstofu sjóðsins þar sem kannað var hvernig viðkomandi 

umsóknir voru færðar í tölvukerfi sjóðsins og hvaða eftirlitsaðgerðir voru 

framkvæmdar og borið saman við skráða verkferla.  

Gjaldfært fæðingarorlof, þ.e. framlög og styrkir, vegna ársins 2020 man 

16.346,0 m.kr. en var 14.545,5 m.kr. árið áður sem er aukning um 1.800,6 

m.kr. eða 12,4% sem skýrist einkum af því að grunnréttur móður og föður, 

með börnum fædd 1. janúar 2020 og síðar, jókst um einn mánuð þannig að 

réttur hvors foreldris varð fjórir mánuðir í stað þriggja áður. Nokkuð 

Í þús.kr. 2020 2019 Breyting

Rekstrartekjur:    

Rekstrartekjur 3.185 4.125 -940

 Rekstrartekjur samtals 3.185 4.125 -940

Rekstrargjöld:   

Framlög og tilfærslur 16.346.013 14.545.455 1.800.559

Annar rekstrarkostnaður 143.500 140.266 3.234

Rekstrargjöld samtals 16.489.513 14.685.721 1.803.793

Framlag ríkissjóðs 16.930.700 14.939.500 1.991.200

Tekjur umfram gjöld 444.372 257.904 186.468
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veigamikill óvissuþáttur í áætlun sjóðsins varðandi greiðslur fæðingaorlofs 

er hvort báðir foreldrar taki fæðingaorlof en það stjórnast samkvæmt 

upplýsingum frá sjóðnum töluvert af efnahagsástandi hvers tíma. 

6.3 Önnur rekstrargjöld 

Fæðingarorlofssjóður greiðir Vinnumálastofnun umsýslukostnað í samræmi 

við það sem ákveðið er í fylgiriti með fjárlögum en vegna ársins 2020 var 

umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar 139,8 m.kr.  Gjaldfærður 

viðbótarkostnaður á árinu nam 3,7 m.kr. Það voru þjónustugjöld 

Landsbanka og tapaðar kröfur. Annar gjaldfærður kostnaður sem falla kann 

til vegna sjóðsins er færður hjá Vinnumálastofnun. Að mati 

Ríkisendurskoðunar væri eðlilegt að félagsmálaráðuneyti og 

Vinnumálastofnun gerðu þjónustusamning sín á milli um þá þjónustu sem 

Vinnumálastofnun veitir vegna sjóðsins, sjá umfjöllun í kafla 4.2.   

6.4 Niðurstöður/ábendingar 

Endurskoðun rekstrarliða gaf ekki tilefni til ábendinga eða athugasemda. 
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7 Endurskoðun efnahagsliða 
 

Tafla 3  Efnahagsreikningur 31. desember 2020 

 

 

Í árslok 2020 námu eignir 3.305,6 m.kr., eigið fé nam 2.819,0 m.kr. og skuldir 

námu 486,6 m.kr.  

 

 

7.1 Eignir 

7.1.1 Tengdir aðilar 

Krafa á tengda aðila nam 2.655,3 m.kr. í árslok 2020. Krafan er að stærstum  

hluta vegna uppgjörs á tekjum af tryggingagjaldi fyrir gildstöku laga um 

opinber fjármál nr. 123/2015 að fjárhæð 2.424,7 m.kr. Þá var greiðslustaða 

við ríkissjóð jákvæð um 230,6 m.kr.  

7.1.2 Handbært fé  

Handbært fé sjóðsins nam 650,4 m.kr. í árslok 2020 en var 141,8 m.kr. í 

árslok 2019. Bankareikningar sjóðsins eru í Seðlabanka Íslands og 

Landsbankanum. Við endurskoðun Fæðingarorlofssjóðs voru beiðnir um 

staðfestingar sendar til bankastofnana og komu fram upplýsingar um stöðu 

reikninga í árslok og um aðgang starfsmanna. Bankareikningar voru 

afstemmdir í árslok.  

Þá þarf að yfirfara aðgang starfsmanna að bankareikningum sjóðsins. Vinna 

er í gangi við að lagfæra það. 

 

 

 

 

Í þús. kr. 31.12 2020 31.12 2019 Breyting

Eignir:

Viðskiptakröfur 0 9.489 -9.489

Tengdir aðilar 2.655.252 2.912.926 -257.674

Handbært fé 650.368 141.805 508.563

Eignir alls 3.305.620 3.064.220 241.400

Eigið fé og skuldir:

Hrein eign 2.819.012 2.632.245 186.768

Ýmsar skammtímaskuldir 486.608 431.976 54.632

Eigið fé og skuldir alls 3.305.620 3.064.220 241.400
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7.2 Eigið fé og skuldir 

7.2.1 Höfuðstóll 

Hrein eign í árslok var jákvæð um 2.819,0 m.kr.. Annars vegar er um að ræða 

rekstrarniðurstöðu ársins sem var jákvæð um 444,4 m.kr. Rekstrarniðurstaða 

sjóðsins 2019 var jöfnuð að mestu en mismunur í jöfnun var 300 þús.kr. sem 

þarf að skoða. 

Hins vegar var um að ræða bundið eigið fé nam 2.375,5 m.kr. í árslok 2020. 

Fjárhæðin er óbreytt frá árslokum 2016 en um er að ræða færslu og 

ráðstöfun markaðra tekna sjóðsins fyrir gildistöku LOF, sjá umfjöllun í kafla 

2.1.2. Ákvörðun hefur ekki verið tekin um hvernig skuli farið með bundið 

eigið fé i bókhaldi sjóðsins. 

7.2.2 Ýmsar skammtímaskuldir 

Ýmsar skammtímaskuldir námu samtals 486,6 m.kr. í árslok 2020. Um er að 

ræða afdregna staðgreiðslu skatta af fæðingarorlofi í árslok, skuldir við 

lífeyrissjóði og stéttarfélög og aukaútborganir í ársbyrjun sem tilheyra árinu 

á undan. Staðfest var að skuldir í árslok 2020 voru að mestu leyti greiddar í 

upphafi árs 2021.   

Afstemming milli fjárhagsbókhalds í Navision á Hvammstanga og 

fjárhagsbókhalds ríkisins, Orra liggur fyrir.  

 

7.3 Niðurstöður/ábendingar 

Taka þarf eftirfarandi atriði til skoðunar: 

 

Yfirfara þarf aðgang starfsmanna að bankareikningum sjóðsins og loka 

aðgengi sem ekki er viðeigandi.    

 

Ekki liggur fyrir hvernig skuli farið með bundið eigið fé í bókhaldi 

sjóðsins en bundið eigið fé nam 2.375,5 m.kr. í árslok 2020.  
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8 Önnur atriði 

8.1 Óhæðisyfirlýsing 

Fyrir liggja undirritaðar óhæðisyfirlýsingar þeirra starfsmanna 

Ríkisendurskoðunar sem sáu um endurskoðun hjá Fæðingarorlofssjóði. 

. 
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