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Útdráttur 

Rannsókn þessari er ætlað að varpa ljósi á reiknilíkan menntamálaráðuneytisins 

sem notað er til útdeilingar á fjármagni til rekstrar framhaldsskólanna. Aðdragandi 

líkansins er skoðaður sem og þróun þess á tímabilinu um 1990 til þessa dags. Þá er 

reynt að greina þá þætti sem hafa haft áhrif á þróun líkansins og breytingar á því 

undanfarinn áratug. Leitað er fræðilegrar tengingar við bæði fjárlagagerð í opinberri 

stjórnsýslu og við aðferðir til fjármögnunar skólastarfi. Rannsóknin er starfstengd 

og studd megindlegum gögnum, birtum sem óbirtum auk þess sem beitt var 

hálfformuðum viðtölum við þá sem gerst þekkja til málsins. Helstu niðurstöður eru 

að líkanið virðist vera afrakstur rannsóknar- og þróunarstarfs meðal starfsmanna 

menntamálaráðuneytis og skólastjórnenda og er þróun þess enn í gangi. Þótt 

eitthvað skorti á gegnsæi líkansins virðist það endurspegla hlutlæga og vísindalega 

aðferð við mat á fjármögnun en vera um leið sveigjanlegt tæki sem stjórnmálamenn 

geta og hafa hlutast til um breytingar á. Líkanið virðist standast vel samanburð við 

erlendar aðferðir en árangursmælikvarðar sem tengjast því geta varla talist til þess 

fallnir að meta árangur af skólastarfi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi fjallar um reiknilíkan framhaldsskólanna og er 15 eininga 

lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu. Markmiðið með umfjölluninni 

er að varpa ljósi á tilurð, þróun og hlutverk líkansins í þeirri von að hún verði 

innlegg í umræðu um fjármögnun skóla. Vinnan við verkefnið hófst í september 

2007 og lauk í ágúst 2008 og er unnið undir leiðsögn dr. Ómars H. 
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1. Inngangur 

 

Fjármögnun opinberra stofnana verður ávallt umdeild, ekki síst þar sem féð kemur 

úr vösum almennings. Í nútímasamfélögum er sú regla viðurkennd að stjórnvöldum 

sé skylt að gera sómasamlega grein fyrir ástæðum þess að viðkomandi stofnun þurfi 

ákveðna fjárupphæð til að sinna skyldum sínum á viðunandi hátt. Ekki er lengur 

talið nægjanlegt að fjárframlög séu veitt eftir bestu vitund einstaklinga, hvort sem 

um er að ræða embættismenn eða stjórnmálamenn. Við þessar aðstæður reyna 

starfsmenn stjórnsýslunnar að finna leiðir til skotheldra aðferða sem réttlæta 

opinber framlög og byggja á faglegu mati og rannsóknum á viðkomandi sviði. 

Dæmi um slíkt er reiknilíkan menntamálaráðuneytisins sem hér verður skoðað. 

Rakinn verður aðdragandi þess að líkanið varð til, hvers vegna það var innleitt og 

hvernig það hefur þróast þann áratug sem það hefur verið í notkun um leið og leitað 

verður skýringa á þeirri þróun. Einnig verður reynt að meta hlutverk þess og 

hvernig það virkar jafnframt sem það er borið saman við sambærilegar 

fjárveitingaraðferðir erlendis.  

 

1.1. Rannsóknarspurning og aðferðir 

Meginrannsóknarspurningin er: Hvers vegna var reiknilíkanið innleitt, hvernig 

hefur það mótast og hvað hefur haft áhrif á þróun þess?  

Ritgerðin byggir að mestu á megindlegum gögnum og ber helst að nefna 

sögulegar heimildir og birt sem óbirt plögg. Gagnanna var að mestu aflað með 

tilstyrk starfsmanna ráðuneytisins og var einkum um að ræða skýrslur, 

fundargerðir, bréf, greinargerðir og minnisblöð. Þá voru tekin viðtöl, alls 12 talsins 

við sjö manns til að fylla í eyður þar sem skrifleg gögn þraut. Viðmælendur voru 

valdir með það í huga að þeir hefðu komið að þróun líkansins á sem flestum stigum 
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og voru fjórir þeirra starfsmenn menntamálaráðuneytis en þrír úr hópi 

skólameistara. Viðtölin voru hálfformuð og var yfirleitt notaður gátlisti með 

atriðum sem afla þurfti upplýsinga um, teknir niður punktar og viðmælanda síðan 

sendur texti til umsagnar. Í einstaka tilvikum var þeirri aðferð beitt að senda 

heimildarmönnum texta til umsagnar án viðtals. Þessar aðferðir þjónuðu einkum 

þeim tilgangi að fá sem gleggsta mynd af annars vegar aðdraganda þess að 

reiknilíkanið varð til og hins vegar til að bregða ljósi á virkni líkansins. Gagnaöflun 

og vinna við viðtöl fór að mestu fram á tímabilinu september til desember 2007 en 

einnig lítillega í júní og júlí 2008. Auk þessa er rýnt í fræði um fjárlagagerð og 

aðferðir sem tíðkast hafa við fjárhagsáætlanir, bæði almennt og með sérstöku tilliti 

til menntamála.  

 

1.2. Bakgrunnur 

Eftir að framhaldsskólum tók að fjölga á síðustu áratugum 20. aldar og fjölbreytni 

þeirra að aukast, komu upp vaxandi áhyggjur skólastjórnenda af fjárveitingum, 

ásamt ríkari kröfum um hlutlæga mælikvarða á fjárþörf og fjárveitingar til skóla í 

gagnsæju kerfi. Árið 1993 var starfshópur settur á laggirnar með skólameisturum 

og starfsmönnum menntamálaráðuneytis. Um svipað leyti hefst innleiðing 

nýskipunar í ríkisrekstri þar sem hugtökin samningsstjórnun og árangursstjórnun 

koma fram. Þar er t.d. gert ráð fyrir samningi ráðuneytis og stofnana m.a. um 

fjárveitingu eða kaup á þjónustu og hafði þetta áhrif á vinnu við líkanið. Þessi vinna 

féll að ýmsu leyti saman við undirbúning að lögum nr. 80/1996, um 

framhaldsskóla, en í 39. grein þeirra laga er kveðið svo á að ráðherra skuli gefa út 

reglugerð um reiknilíkan um kennslukostnað skóla (Lög um framhaldsskóla, 1996). 

Í þeirri reglugerð (nr. 335/1999) er nánar fjallað um hlutverk líkansins, form, 

almennar og sértækar forsendur, auk ákvæða um upplýsingaskil skóla og 

endurskoðun líkans á fjögurra ára fresti (Reglugerð um reiknilíkan, 1999). Líkanið 

var fyrst notað við fjárlagagerð árið 1995, þá til ákvörðunar á rekstrarþáttum án 

launakostnaðar, en árið 1998 var það fyrst notað til ákvörðunar um skiptingu 
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heildarfjárveitingar til skólanna. Það var endurskoðað 2002–2003 samkvæmt 

ákvæðum í reglugerð og árið 2007 hófst önnur endurskoðun og stendur hún enn.  

 

1.3. Tilgangur rannsóknar 

Frá því notkun reiknilíkans við fjárlagagerð framhaldsskóla landsins hófst hefur 

umræða verið töluverð um það meðal skólamanna. Segja má að með tilkomu þess 

sé gerð tilraun til að beita hlutlægu mati á almennan kostnað skólahalds og 

útdeilingu fjárframlaga til einstakra skóla. Þó er líkanið umdeilt enda sjónarhornin 

mörg og erfitt að meta nákvæman raunkostnað hvers skóla með fullnægjandi hætti. 

Þá eru uppi tvö ólík sjónarmið um hlutverk líkansins, þ.e. annars vegar að það meti 

raunkostnað og sé þar með grundvöllur fjárveitinga og hins vegar að það skipti því 

fé sem fjárveitingarvaldið skammti framhaldsskólunum. Bæði þessi sjónarmið má 

rökstyðja og jafnvel einnig það viðhorf að líkanið gegni báðum hlutverkunum. Það 

er þó ljóst að líkanið gegnir veigamiklu hlutverki í rekstri framhaldsskóla nútímans 

og því mikilvægt að það sé rannsakað. Með því að skoða tilurð, þróun og hlutverk 

líkansins, svo og það sem haft hefur áhrif á það, vænti ég þess að ritgerðin verði 

innlegg í umræðuna, bæði í fræðilegum og hagnýtum skilningi.  

 

1.4. Umfjöllun annarra og fræðileg tengsl 

Þótt margt hafi verið rætt og jafnvel ritað um efnið, hefur líkanið ekki verið 

rannsakað að marki. Sveinn Agnarsson og Harpa Guðnadóttir unnu skýrslu á 

vegum Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands 2004, fyrir vinnuhóp um fjárlagagerð 

vegna framhaldsskóla. Þar eru raktir helstu þætti líkansins, bent á gagnrýni sem það 

hefur hlotið og á leiðir til úrbóta (Sveinn Agnarsson og Harpa Guðnadóttir, 2004).  

Hvað fræðilegu þættina varðar þá virðist fjárlagagerð íslenska ríkisins falla 

undir þá aðferð sem ruddi sér rúms í USA á 9. áratugnum og hefur verið nefnd Top-

Down Budgeting (Henry, 1999) en er hér nefnd rammafjárlagagerð. Við þau 

skilyrði standa ráðuneytin betur að vígi ef fyrir liggja áreiðanlegar og hlutlægar 

upplýsingar frá þeim um kostnað einstakra málaflokka og er reiknilíkanið tilraun til 

að meta þann kostnað sem hver nemandi hefur í för með sér. Þá má segja að 
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hugmyndafræðileg tenging sé við nýja opinbera stjórnun (New Public 

Management), þar sem áhersla er lögð m.a. á árangur í ríkisrekstri. Þannig er gert 

ráð fyrir að líkanið virki hvetjandi á skólana og þeir skili árangursríkara starfi. 

Mælikvarðar á árangur hafa hins vegar ekki verið settir fram, utan einn, brottfall 

nemenda, þ.e. hversu mörgum nemendum skólinn skilar til prófs. Hér ber þó að 

geta þess að árangurskrafan um lítið brottfall er ekki innbyggð í sjálft líkanið, 

heldur er það sá mælikvarði sem samkomulag hefur orðið um á milli 

menntamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis að nota skuli. 

Að frátöldum athugunum innan menntamálaráðuneytisins má segja að 

rannsóknir hafi ekki svarað því hvernig reiknilíkanið virkar og hvað hefur mótað 

það og kallað á breytingar á því frá því það var tekið í notkun. Rannsókninni er því 

ætlað að afla gagna um þessi atriði og vonandi varpa einhverju ljósi á þau. 

 

1.5. Efnistök 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla að meðtöldum inngangi. Í öðrum kafla er skoðaður 

fræðilegur og hagnýtur grunnur opinberrar fjárlagagerðar sem og fjárveitinga til 

menntamála og þeirra aðferða sem tíðkast hafa. Varpað er ljósi á þróun 

fjárlagagerðar á síðustu áratugum með tilliti til alþjóðlegrar þróunar í opinberri 

stjórnsýslu og hvernig hún tengist menntamálum. Einnig eru skoðuð 

rannsóknargögn frá stofnuninni International Institute of Educational Planning 

(IIEP) sem er fjármögnuð af Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 

(UNESCO) og hefur m.a. þróað aðferðir í notkun reiknilíkana við fjármögnun skóla 

(formula funding) víða um heim. Í þriðja kafla er farið yfir helstu niðurstöður, fyrst 

um tilurð líkans og í öðru lagi um virkni líkansins, hlutverk og tilgang. Í fjórða 

kafla eru niðurstöður ræddar með vísun í fræðilega kaflann og reynt að svara þeim 

spurningum sem settar voru fram. Fimmti kaflinn er síðan lokaþáttur verksins sem 

inniheldur samantekt helstu niðurstaðna og lokaorð.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður rýnt í fræði sem tengjast fjárlaga- og áætlanagerð í opinberri 

stjórnsýslu. Skoðað verður upphaf fræðigreinarinnar og tilraunir til umbóta sem 

gerðar voru í bandarískri stjórnsýslu og tengdust rannsóknum fræðimanna sem 

spurðugrundvallarspurninga um hvað lægi að baki ákvarðana um fjárveitingar til 

einstakra verkefna opinberrar þjónustu og rekstrar. Þá verður litið til þróunar í 

fjárlagagerð hérlendis. Síðast en ekki síst verður reynt að svara því hver fræðileg 

staða viðfangsefnisins er á alþjóðlegum vettvangi um leið og farið er yfir nokkur 

dæmi frá öðrum þjóðum.  

 

2.1. Fjárlagagerð 

Fjárlagagerð er talin vera mikilvægasta ákvörðunarferli í opinberri stjórnsýslu og 

fjárlögin sjálf þau gögn sem ríkisstjórnir hverju sinni vitna mest í eða vísa til (Hyde, 

1992). Gunnar Helgi Kristinsson tekur í sama streng þegar hann telur fjárlagagerð 

íslenska ríkisins vera víðtækasta og flóknasta stefnumótunarferli þess (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 1999). Hin opinberu fjárlög eru almennt talin þjóna ferns konar 

tilgangi. Þau eru í fyrsta lagi pólitískt tæki til að úthluta takmörkuðu fé til félags- og 

efnahagslegra þarfa samfélagsins og í öðru lagi stjórnunartæki til að skilgreina 

hvernig þjónustan er veitt og hvað hún kostar. Í þriðja lagi hafa þau það 

hagfræðilega hlutverk að hafa áhrif á efnahagsþróun og hagvöxt og að síðustu eru 

fjárlögin tæki í opinberri fjármálastjórnun sem er háð ábyrgð opinberra 

embættismanna (Hyde, 1992). Viðfangsefni þessarar ritgerðar snertir fyrst og 

fremst fjárlög sem stjórnunartæki er skilgreinir þjónustuna og ákveður kostnað 

hennar, þótt þessir fjórir þættir tengist á flestum stigum fjárlagagerðar og er sú 

tenging í raun talin lykilatriði ef vel á að standa að fjárlagagerð (Hyde, 1992). Þar 
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sem þessi þáttur tengist fagráðuneytum og undirstofnunum fer oftast betur á að nota 

afmarkaðra hugtak, fjárhagsáætlun, en í ensku er notað orðið budget/budgeting sem 

nær yfir hvers kyns fjárhagsáætlanir/áætlanagerð og þar með fjárlög. Hugtökin 

verða þó notuð nokkuð jöfnum höndum eftir því sem við á hverju sinni því líta má 

svo á að gerð fjárhagsáætlana hjá ráðuneytum og/eða stofnunum sé eins konar 

smækkuð mynd af fjárlagagerð hins opinbera. 

Segja má að tilraunir til fræðimennsku í gerð fjárhagsáætlana hafi litið dagsins 

ljós í Bandaríkjunum snemma á 20. öld. Í grein sem hagfræðingurinn Frederick A. 

Cleveland skrifar árið 1915 setur hann í upphafi fram skilgreiningu á 

fjárhagsáætlun (budget):  

 

Áætlun um að fjármagna ríkisafskipti innan ákveðins tímaramma og er 

hún unnin og lögð fram af ábyrgum framkvæmdaaðila til þar til kjörins 

fulltrúa sem verður að samþykkja hana áður en hún kemur til 

framkvæmda. (Cleveland, 1915, bls 15). 

 

Hann lítur á fjárlög sem áætlun og telur að þörf sé á vandaðri, skiljanlegri og 

ábyrgri áætlanagerð. Þegar slíkt er ekki fyrir hendi séu ríkisstjórnir ósýnilegar eða 

óábyrgar. Á nútímamáli væri hér talað um ógegnsæi í vinnubrögðum opinberra 

aðila. 

Öllu styttri skilgreining er sett fram af Aaron Wildavsky árið 1964 og telst nú 

sígild vegna einfaldleika (Henry, 1999). Þar segir að um sé að ræða röð markmiða 

sem verðmiðar hafa verið settir á (Wildavsky, 1964). 

  

2.1.1. Þróun aðferða í Bandaríkjunum 

Þar eð mest er til af rannsóknum og fræðilegri umfjöllun um opinbera stjórnsýslu í 

Bandaríkjunum er hér stuðst við gögn frá þarlendum fræðimönnum. Af 

rannsóknum og lýsingum þeirra á reynsluþekkingu má álykta að mikil vinna hafi 

verið lögð í umbætur á gerð opinberra fjárhagsáætlana og verður nú greint frá 

helstu hugtökum sem tengjast fjárlagagerð og raktar helstu aðferðir sem notaðar 

hafa verið þar í landi frá fyrri hluta 20. aldar. 
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Lína fyrir lið  

Fyrir 1940 tíðkuðust helst aðferðir sem nefndar voru lína fyrir lið (Line-Item 

Budgeting) og miðuðust eingöngu við beina kostnaðarþætti af einstökum einingum 

og gjaldatilefnum. Meira var lagt upp úr bókhaldshlutverki áætlunargerðar en því 

að hún væri tæki í höndum stjórnenda og ekki var hugað að árangurshvötum. 

Einungis var litið til aðfanga (input) sem tilefna til útgjalda. Þessi nálgun er 

vissulega enn í notkun að hluta þótt takmörkuð sé því með þessum hætti er haldið 

tryggilega til haga hve mikið hver hlutur kostar. 

 

Frammistöðutenging 

Með tilkomu New Deal stefnu Roosewelts Bandaríkjaforseta varð veruleg breyting 

á og urðu áherslur nú meiri á stjórnunar- en bókhaldshlutverk fjárlagagerðar. Hin 

nýja leið fékk nafnið frammistöðutengd fjárlagagerð (Performance Budgeting). 

Aukin áhersla var á afköst (output) í stað aðfanga sem var eina viðmiðið áður. 

Stefnt var að skilvirkni og frekar en að einblína á kostnað hvers þáttar var spurt 

hverju rekstrarþættir og verkefni skiluðu. Fjárhagsáætlanir urðu því mikilvægari 

stjórntæki í höndum stjórnenda en áður. Svo virðist sem þessi háttur sé enn að 

töluverðu leyti hafður á við gerð fjárhagsáætlana. 

 

Áætlana- og verkefnamiðuð fjárlagagerð 

Þegar leið á sjöunda áratuginn kom fram gagnrýni á síðastnefndu aðferðina og 

síðari hluta hans kom fram ný aðferð sem nefna má áætlana- og verkefnamiðuð 

fjárlagagerð (Planning-Programming-Budgeting). Robert McNamara, þáverandi 

varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, var helsti upphafsmaður þessarar stefnu enda 

var hún m.a. ættuð úr hergagnaiðnaði og tengdist umbótum hans á Bandaríkjaher. 

Fylgismenn hennar töldu að í frammistöðutengdri fjárlagagerð væri einblínt á 

útkomu verkefna án þess að spyrja hvort verkefnið sjálft væri gagnlegt og fyrst 

þyrfti að skoða og forgangsraða verkefnum áður en hægt væri að meta frammistöðu 

við hvert þeirra. Því þyrfti að skilgreina og velja markmið og leiðir (Planning), 

skipuleggja verkefnin á sem hagkvæmastan hátt (Programming), og kostnaðarmeta 
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hvert markmið, áætlun og verkþátt (Budgeting). Með þessari breytingu var 

kastljósinu beint frá kostnaði einstakra liða og hverju verkefnin skiluðu en meira 

lagt upp úr því hvort þessi tilteknu verkefni væru raunverulega gagnleg. Þessi 

aðferð lifir enn góðu lífi í Bandaríkjunum. 

 

Markmiðastjórnun 

Á fyrri hluta áttunda áratugarins urðu háværari þær raddir sem töldu áætlana- og 

verkefnakerfið leiða til mikillar miðstýringar og ofskilgreininga á mörgum sviðum 

sem urðu til þess að hillumetrar af pappírum söfnuðust upp til lítils gagns. Ný 

aðferð þróaðist sem átti rætur í einkageiranum og var nefnd markmiðastjórnun 

(Managament by Objectives). Dreifstýring varð keppikefli og voru markmiðin sett 

af þeim sem næst stóðu verkefnunum og var sérstakt tillit tekið til árangurs 

verkefna. Að hluta var um afturhvarf til frammistöðutengingar að ræða en einnig 

var áhersla á verkefnastjórnun (Project Management). Spurt var hversu markvirk 

einstök verkefni væru í því að ná ætlunarverki stofnunar og jafnvel samfélagsins 

alls. Líkt og frammistöðutengd fjárlagagerð er þessi aðferð allmikið notuð enn. 

 

Núllgrunnur 

Með komu Jimmy Carters í Hvíta húsið varð stefnubreyting og hann innleiddi nýja 

aðferð sem nefnist núllgrunnsáætlanir (Zero-Based Budgeting). Aðalatriðið var að 

meta frá grunni öll verkefni sem falin eru stofnunum og þær endurmeta frá toppi til 

táar allt sem þær gera. Síðan raða yfirmenn stofnana í forgangsröð þeim verkum 

sem vinna þarf. Að því loknu er metið af yfirvöldum hver fjármögnunin þarf að 

verða. Almennt virðist þessi aðferð á undanhaldi. 

 

Óviðráðanleg útgjöld  

Frá því um 1980 hefur þróun aðferða miðast við að yfirvöld telja í æ ríkara mæli að 

fjárlögum verði ekki stjórnað nema að litlu leyti og er bent á að um 74% opinberra 

útgjalda í Bandaríkjunum séu óviðráðanleg skylduútgjöld (uncontrollables). Þessi 

útgjöld ráðast af formúlum fyrir útgjöldum, skuldagreiðslum og fyrri 

skuldbindingum eða skyldum sem ákvarða sjálfvirkt upphæðir í fjárlögum. Því má 
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bæta viða að á níunda og tíunda áratugnum fór halli ríkissjóðs vaxandi í 

Bandaríkjunum og miðaðist þróun aðferða einnig við þá staðreynd.  

 

Rammafjárlög og árangurstengd áætlunargerð 

Við þessar aðstæður þróaðist rammafjárlagagerð (Top-Down Budgeting) sem 

virðist vera ríkjandi enn. Æðsta stjórnvald (ríkisstjórn) setur þá útgjaldarammann 

og er stofnunum og ráðuneytum ætlað að ná settum markmiðum innan hans og 

stjórnendum eða embættismönnum eftirlátið að finna skilvirkustu leiðir að þeim. Í 

framhaldinu urðu til aðferðir sem miðuðust við að útfæra rammafjárlagagerð. Á 

sama tíma er vaxandi fylgi við nýja opinbera stjórnun og verður árangurstengd 

áætlunargerð (Budgeting for Results) til í þessu ljósi. Þessari aðferð var ætlað að 

gera ríkisrekstur skilvirkan, markvirkan, sveigjanlegan og ábyrgan. Að einhverju 

leyti er um að ræða afturhvarf til frammistöðutengdrar fjárlagagerðar sem lýst er að 

ofan. Þó er hún í ýmsu frábrugðin og er nú meiri áhersla á dreifstýringu og 

þátttökustjórnun. Áhersla er lögð á afköst (output) eins og í fyrrnefndu aðferðinni 

en þó er meira horft á eðli þeirra og gæði og þess vegna vísað til árangurs frekar en 

frammistöðu (Henry, 1999). 

  

2.1.2. Fjárlagafræði  

Árið 1940 skrifar V.O. Key grein undir heitinu Fræðikenningu vantar í 

fjárlagagerð (The Lack of Budgetary Theory). Þar lýsir hann eftir rannsóknum á 

fjárlagagerð sem taki bæði mið af hagfræði og stjórnmálaheimspeki og telur hann 

æskilegt að nákvæm greining sé gerð á áætlunarferlinu. Grundvallarspurning hans 

er þessi: Á hverju byggjum við ákvörðun um að veita X krónur til verkefnis A 

frekar en verkefnis B? Þá þurfi m.a. að spyrja hvaða öfl stýri fjárlagagerð, hvaða 

þættir hafi áhrif á ákvarðanir þeirra embættismanna sem fást við fjárhagsáætlanir og 

hvert sé hlutverk löggjafans í ferlinu. Hann telur að hagfræði hins frjálsa markaðar 

nýtist ekki í opinberri fjárlagagerð þar sem valkostir séu meira háðir gildismati. Þá 

leggur hann áherslu á að þeir sem vinni við fjárlagagerð séu ekki aðeins menntaðir í 

bókhaldi eða hagfræði og tryggja þurfi að starfsmenn séu á öllum tímum meðvitaðir 

um að fjárlög skuli endurspegla almannahagsmuni (Key, 1940). 
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Tólf árum eftir að Key ritar áskorun sína um fræðikenningu birtir Verne B. 

Lewis grein í Public Administration Review sem hann nefnir Í átt að fræðikenningu 

um fjárlagagerð (Toward a Theory of Budgeting). Þar gengur hann út frá 

grundvallaratriðum eins og því að opinber fjárlagagerð sé nauðsynleg aðeins vegna 

þess að óskir okkar um opinbera þjónustu og rekstur eru dýrari en sem nemur því fé 

sem til ráðstöfunar er. Þess vegna þurfi að velja og hafna og spurningin sé því 

hvernig við veljum, á hverju við byggjum ákvörðun um að verkefni A fái fé en 

verkefni B ekki. Hann telur að svara sé að leita í hagfræðinni og setur fram 

kenningar byggðar á henni og staðhæfir að hagfræðilegt markmið með fjárlagagerð 

sé að ná fram bestu nýtingu á þeim björgum sem við höfum. Til að svo verði þarf 

hagur af hverjum einstökum útgjöldum að vera kostnaðarins virði með hliðsjón af 

öðrum útgjaldakostum sem ekki voru teknir eða þeim fórnað. Til að nálgast málið á 

þennan hátt þarf að skoða og greina með hugtökum rekstrarhagfræðinnar og vísar 

hann til jaðarnytja (marginal utility) og lögmálsins um minnkandi jaðarnyt. Á sama 

hátt og neytandinn, sem hefur gagn af fimmta hjólbarðanum sem varadekki en mun 

minna gagn af þeim sjötta, þótt það kosti jafnmikið, þá þurfa þeir sem fást við 

fjárlagagerð að horfa til jaðarnytja. Þannig er lítið gagn af meðal- eða heildarábata 

af framlögum fyrir tiltekinn málaflokk, það þarf að greina ábatann af viðbótinni 

(increment) á framlögin. Eins þarf samanburður á viðbótargagnsemi/ábata að vera 

á, eða nálægt, jaðrinum og spyrja þarf hve miklu sé fórnað ef verkefni A fær 

milljón minna en áður og hvort fórnin verði minni eða meiri ef milljónin fer til B 

eða C. Þá vakna spurningar um hvernig eigi að bera saman valkosti og álítur Lewis 

að bera megi saman virði þeirra með því að finna hlutfallslega virkni þeirra í að ná 

sameignlegum tilgangi og það kalli á þátttöku stjórnvalda sem vinni að 

almannaheill. Hann viðurkennir að hagfræðileg nálgun hafi sínar takmarkanir en 

heldur því fram að hún sé nauðsynleg og besta samvinnan sé sú að 

stjórnmálaheimspekin hjálpi til við ákvörðun markmiða en hagfræðin finni 

skilvirkustu leiðir að þeim markmiðum (Lewis, 1952). 

Lewis leggur síðan fram eins konar forskrift að því hvernig standa eigi að 

fjárlagagerð og kallar hana annars konar áætlanagerð (alternative budgeting) og 

byggir hana á þeim niðurstöðum sem lýst var að ofan. Hann segir í lok greinar 
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sinnar að e.t.v. sé hann haldinn oftrú á mannlegri skynsemi og við fjárlagagerð í 

raunveruleikanum komi ýmsir þættir við sögu svo sem hroki og hleypidómar, 

nesjamennska (provincialism) og pólitísk afskipti. Þessir þættir þarfnist íhugunar en 

það sé ekki viðfang greinarinnar, heldur sé hann að hvetja til skoðunar á 

hagfræðilegum þáttum fjárlagagerðar. 

 

 2.1.3. Skynsemisvandi 

Nálgun Lewis í rannsókninni er augsýnilega forskriftarlegs eðlis, normatíf, þar sem 

reynt er að finna skothelda aðferð við að veita opinberu fé til hinna ýmsu verkefna. 

Aaron Wildavsky bendir á þetta í grein u.þ.b. áratugi síðar og fullyrðir að ekki sé 

hægt að búa til forskriftarkenningu um fjárlagagerð því þá væri eins hægt að búa til 

forskrift að því hvernig ríkisstjórnir eigi að vinna. Fjárlagagerð sé lífæð stjórnvalda 

og endurspegli fjárhagslega hlið þess sem ríkisstjórnir geri eða ætli að gera og sé 

því pólitískt en ekki hagfræðilegt viðfangsefni. Því þurfi að rannsaka á lýsandi 

(descriptive) hátt hvað við vitum, kunnum og gerum í áætlunargerð og fyrr en það 

liggur fyrir sé ekki grundvöllur fyrir forskriftarlegri nálgun. Enn fremur leggur 

hann áherslu á að breytingar á gerð fjárlaga verði ekki nema með því að breyting 

verði á pólitískum hefðum því fjárlög séu, eins og hann orðar það, aðeins eitt af 

tjáningarformum stjórnvalda (Wildavsky, 1961). Rannsóknir á fjárlagagerð sé eitt 

form eða öllu heldur einn þáttur í rannsóknum á stjórnmálum og viðtöl sem 

höfundur tók við þá sem starfa við fjárlagagerð benda til að um flókið ferli sé að 

ræða þar sem persónuleg sambönd, valdahlutföll og gagnkvæm aðlögun skipti 

meiru en vísindalegar aðferðir til nálgunar á niðurstöðu. Því þurfi að byggja 

rannsóknir á að skoða þessa þætti líka til að greina hvað hefur áhrif á ákvarðanir um 

fjárveitingar. 

Hér má greina áhrif frá Charles Lindblom og reyndar vitnar Wildavsky í fræga 

grein hans The Science of Muddling Through þar sem á sannfærandi hátt eru leidd 

rök að því að opinber stefnumótun geti ekki farið fram án tillits til þess (pólitíska) 

jarðvegs sem hún er sprottin úr. Allar tilraunir til að byggja ákvarðanir um stefnu 

eingöngu á kerfisbundinni og vitsmunalegri (rational) nálgun á flóknum 

vandamálum sé dæmd til að mistakast því mannshugurinn ráði ekki við slíkt 
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(Lindblom, 1959). Þetta hefur verið nefnt skynsemisvandinn í opinberum rekstri og 

má m.a heimfæra á vandamál sem blasa við þeim sem fást við gerð fjárlaga og 

fjárhagsáætlana. Herbert Simon fjallar einnig um þennan vanda rúmlega tveim 

áratugum síðar í bók sinni Reason in Human Affairs þar sem hann vefengir þá 

bjartsýni að öll vandamál verði leyst með því að beita skynseminni einni (Simon, 

1983).  

 

2.2. Íslenskar aðstæður 

Segja má að framangreind umræða sé sígild og þetta grunnþema kemur fyrir í 

umfjöllun fræðimanna sem fjalla um opinbera stjórnsýslu á síðari helmingi 20. 

aldar. Ef litið er til heimahaganna þá tekur Gunnar Helgi Kristinsson undir það sem 

haft er eftir Wildavsky og segir að fjárlagaferlið verði ekki byggt alfarið á 

skynsemisákvörðunum því vitsmunalegri getu mannsins séu takmörk sett (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 1999). Þá má enn í dag greina togstreitu meðal þeirra sem koma 

að gerð fjárhagsáætlana þar sem tæknilegar og pólitískar áherslur togast á.  

 

2.2.1. Smáskrefaaðferðin 

Á Íslandi sem og í mörgum öðrum löndum hefur fjárlagagerð mótast af samspili 

þessara tveggja þátta, þ.e. skynsemisákvörðunum og pólitískum ákvörðunum og úr 

verður það sem kallað er smáskrefalausnin (Incrementalism). Sú kenning gengur út 

frá því að þeir sem taka ákvarðanir í fjárlagagerð geti ekki verið nægilega upplýstir, 

né heldur að hægt sé að vinna úr öllum hugsanlegum upplýsingum sem 

áætlunargerð byggir á. Því reyni menn að þróa aðferðir til að leysa vandamál í stað 

þess að greina þau til hlítar. Meðal þess sem einkennir þessa aðferð er að þeir sem 

vinna að fjárlagagerð eru tregir til breytinga og áhættu sem þýðir að skref til 

breytinga eru smá og iðulega er gengið út frá áætlunum síðasta árs. Þá er metið 

hvort bætt verði við smámunum eða þeir teknir af en forðast að gera stórar 

breytingar. Gunnar Helgi Kristinsson kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni 

frá 1999 að útgangspunktur fjárlagavinnunnar hafi alltaf verið fjárveitingar síðasta 

árs (Gunnar Helgi Kristinsson, 1999).  
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Vandinn sem fylgir smáskrefalausninni er sá að ekki er reynt að svara 

spurningunni hvers vegna ákveðnum fjárhæðum er varið í tiltekin verkefni. Aðeins 

er byggt á fyrri fjárveitingum og hvatt til þess að sem minnstu verði breytt. Því er 

óhætt að fullyrða að faglegur metnaður hafi ekki einkennt íslenska fjárlagagerð. 

Framan af síðustu öld var vald stjórnmálamanna mikið og áhugi þeirra á málefnum 

stjórnsýslunnar lítill. Ráðuneyti og stofnanir þróuðust á ókerfisbundinn hátt og 

tengsl þeirra í milli voru lengi vel óljós. Því má segja að almenn stefnumótun í 

málefnum opinberrar stjórnsýslu hafi verið ófagleg og ólíkt hinum 

Norðurlöndunum, byggð meira og minna á „pólitísku brjóstviti og hentugleikum“ 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999, bls 51). 

 

2.2.2. Nýskipan í ríkisrekstri 

Á níunda áratug 20. aldar varð áhugi þó vaxandi meðal íslenskra stjórnmálamanna 

á málefnum stjórnsýslunnar og komu fram hugmyndir um einföldun, hagræðingu 

og virkara aðhald með henni. Í stjórnsýslunni voru einnig nýjar hugmyndir og 

komu m.a. þau skilaboð frá Fjárlaga- og hagsýslustofnun að hið opinbera þyrfti að 

laga starfsemi að auknum kröfum um þjónustu án þess að kostnaður ykist (Fjárlaga-

oghagsýslustofnun, 1988). Á síðasta áratug urðu síðan umtalsverðar breytingar, 

hliðstæðar þeim sem gengu yfir hinn vestræna heim undir heitinu ný opinber 

stjórnun (New Public Management). Íslensk stjórnvöld gáfu þessari nýju stefnu 

heitið nýskipan í ríkisrekstri og var markmiðið að bæta þjónustu hins opinbera við 

þegnana og gera hana skilvirkari sem um leið ætti að stuðla að aukinni 

samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á alþjóðamarkaði. Lögð var áhersla á 

skilvirkni og árangur í opinberum rekstri um leið og reynt var að draga úr umfangi 

hans með aukinni einkavæðingu. Fjárhagslegri ábyrgð var dreift til ráðuneyta og 

stofnana, m.a. með breytingum á fjárlagaferlinu auk þess sem boðaðar voru nýjar 

stjórnunaraðferðir í opinbera geiranum sem áttu að taka meira mið af aðferðum sem 

tíðkast við stjórnun fyrirtækja. Til marks um þetta má nefna að fjárlög voru færð af 

greiðslugrunni yfir á rekstrargrunn með lögum um fjárreiður ríkisins 1997, m.a. í 

þeim tilgangi að gera gögn um opinber fjármál sambærileg við það sem tíðkast hjá 

einkafyrirtækjum (Lög um fjárreiður ríkisins, 1997). Áhersla var m.a. lögð á skýrari 
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skil milli stjórnmála og stjórnsýslu þar sem fulltrúar hins fyrrnefnda skyldu sjá um 

almenna stefnumótun og eftirlit en stjórnendum falin aukin ábyrgð á útfærslu 

stefnunnar.  

Í fjárlagagerð birtist þessi breyting í því að stjórnmálamenn setja útgjaldaramma 

fjárlaga en ráðuneyti og stofnanir hafa ákveðið sjálfstæði til leiða að settum 

markmiðum innan hans. Um leið var hverju fagráðuneyti ætluð aukin ábyrgð sem 

áður hafði hvílt á fjármálaráðuneytinu og þeim gert að forgangsraða því fé sem það 

hafði til umráða. Nánar er fjallað um rammafjárlög (Top-Down Budgeting) í kafla 

2.1.1. hér að framan. 

Þessi breyting hefur haft áhrif á ríkisstofnanir, stjórnun þeirra og fjármál. Með 

tilkomu árangursstjórnunar sem tækis til útfærslu nýrra hugmynda kom auk þess 

nýtt sjónarhorn í áætlanagerð. Stofnunum var nú ætlað að gera samninga við sitt 

ráðuneyti um mælanleg árangursmarkmið miðað við hlutverk viðkomandi 

stofnunar auk áætlana til lengri og skemmri tíma í samræmi við fjárveitingar. 

Ráðuneytið legði síðan mat á árangur stofnunar þegar gerð væri grein fyrir starfinu 

í ársskýrslu hennar (Fjármálaráðuneytið, 1996). Jafnframt hóf fjármálaráðuneytið, 

sem leiddi þær breytingar sem hér um ræðir, útgáfu verkefnavísa sem áttu að gefa 

yfirlit yfir starfsemi ríkisstofnana. Verkefnavísarnir taka til þriggja þátta: Í fyrsta 

lagi er þeim ætlað að skilgreina þau verkefni sem skattgreiðendur kaupa fyrir 

fjárveitingu til stofnunar. Í öðru lagi segi þeir til um skiptingu á heildarkostnaði 

stofnunar til skilgreindra verkefna. Þriðji meginþáttur þeirra eru þjónustuvísar, 

magnvísar og gæðavísar, tölulegir mælikvarðar á magn og gæði hvers verkefnis. 

Dæmi sem tekin eru í kynningarriti ráðuneytisins um magnvísa í framhaldsskólum 

eru útskrifaðir nemendur. Um gæðavísa segir að lítil reynsla sé komin á þá bæði 

hérlendis og erlendis því þeir séu erfiðir meðferðar og ekki óskað upplýsingaskila 

um þá að svo komnu (Fjármálaráðuneytið, 1995).  

 

2.3. Notkun reiknilíkana 

Segja má að gerð reiknilíkana sé dæmi um tilraunir stjórnenda/embættismanna til 

að finna skilvirkar leiðir að markmiðum innan fjárlagaramma eins og nefnt var hér 

að ofan. Sú aðferð virðist með öðrum orðum tengjast bæði rammafjárlagagerð og 
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árangurstengdri fjárlagagerð. Því verður nú skoðað nánar hver fræðileg staða þessa 

viðfangsefnis er á alþjóðlegum vettvangi og er þá litið til fjármögnunar á skólum. 

 

 2.3.1. Fyrstu skrefin 

Á vegum International Institue for Educational Planning (IIEP) hafa verið þróaðar 

frá því um 1960 aðferðir við gerð reiknilíkana til fjármögnunar (formula funding) á 

skólum. Sérfræðingar stofnunarinnar skilgreina þessa aðferð sem samþykkt safn 

viðmiða og mælikvarða sem lagðir eru á óhlutdrægan hátt á hvern skóla til 

ákvörðunar þess fjármagns sem hann fær til rekstrar (Ross og Levacic, 1999). Þeir 

telja að slík fjármögnun hafi í einhverri mynd tíðkast jafn lengi og skólahald þar eð 

kennarar hafi t.d. verið ráðnir í þeim mæli sem nemendafjöldi og/eða bekkjarstærðir 

segi til um enda hafi miðlægar ákvarðanir skólayfirvalda um æskilegar stærðir legið 

fyrir. Fyrstu tilraunir til notkunar líkans hafi enn fremur byggst á þeirri forsendu að 

allir nemendur á sama námsstigi hefðu sömu þarfir og þar af leiðandi væri sami 

kostnaður af menntun hvers og eins.  

Á sjöunda áratug síðustu aldar var farið að viðurkenna efnahags- og félagslega 

stöðu sem áhrifaþátt í námsgengi og í framhaldinu voru þróuð líkön til að ákvarða 

umframfjárveitingar til skóla sem störfuðu t.d. í borgarhlutum sem bjuggu við 

skerta stöðu í þessum efnum. Því má segja að þá hafi sú forsenda verið tekin upp að 

menntun sumra nemenda kostaði meira en annarra. Notað var reiknilíkan til að 

dreifa fjármagni sem ákveðið var á pólitískan hátt að kæmi til viðbótar fyrir skóla 

eftir því hve hátt hlutfall þeir höfðu af nemendum með sérþarfir. Sérfræðingar IIEP 

kalla þessa nálgun annarrar kynslóðar reiknilíkan. 

 

2.3.2. Ný opinber stjórnun 

Helstu framfarir í þróun reiknilíkana tengjast þó viðleitni menntamálayfirvalda til 

umbóta í skólamálum, oftar en ekki í anda dreifstýringar og er þá vísað til þróunar á 

9. og 10. áratugnum í t.d. Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Kanada, Bretlandi og 

Bandaríkjunum. Þegar yfirvöld framseldu vald og ábyrgð til hvers skóla hlutu 

fjárveitingar til skólahalds að verða í minni mæli en áður sundurgreindar eftir höfði 

ráðuneytis og var hugsunin yfirleitt að sá sem veitti þjónustuna fengi eina upphæð 
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sem hann ráðstafaði að vild. Því vaknaði spurningin um hlutlægar forsendur til 

ákvörðunar þess fjármagns sem skólinn hlyti. Aðferðir án reiknilíkans sem áður 

höfðu verið notaðar voru ýmist byggðar á smáskrefaaðferð (incremental funding) 

þar sem fjárveiting síðasta árs var lögð til grundvallar og nokkur prósent sett ofan á 

eða tekin af eftir ákvörðun stjórnvalda (Wildavsky, 1964) eða einfaldlega byggðar á 

dómgreind og bestu vitund starfsmanna viðkomandi fjárveitingarvalds. Til viðbótar 

má nefna tilboðsfjármögnun þar sem viðkomandi stofnun gerir áætlun og fær fé í 

samræmi við hversu nálægt hún er gefnum forsendum fjárveitingarvalds (Ross og 

Levacic, 1999). Ofangreindar aðferðir sem kalla má hefðbundnar, hentuðu illa enda 

bæði óljósar og jafnvel háðar geðþótta og pólitískum afskiptum og urðu kröfur um 

gegnsæi og hlutleysi vaxandi samhliða þróun í átt til dreifstýringar. 

 

2.3.3. Fjármögnun sniðin að þörfum 

Sérfræðingar IIEP benda á að fjármögnun reiknuð samkvæmt þörfum (needs-based 

formula funding) sem kalla má þriðju kynslóðar reiknilíkan hafi þróast hratt á 

seinni hluta tíunda áratugarins og tilraunir og rannsóknir séu nú að bera árangur í 

gerð líkana sem séu í samræmi við stefnur og viðtekin gildi í menntunarmálum og 

séu auk þess aðgengileg öllum hagsmunaaðilum. Þeir greina nokkra meginþætti 

sem mestu skipta og telja fjármögnun með þessum aðferðum vera menntunarmálum 

til góðs, sérstaklega ef líkönin ná yfir alla skóla í viðkomandi kerfi eða skólastigi og 

ákvarða sem flesta þætti skólastarfsins. Jafnframt þurfi markmiðið að vera að leitast 

einlægt við að fullnægja skilgreindum og viðteknum menntunarþörfum. Þessar 

þarfir verði að skilgreina á óhlutdrægan hátt og byggja þurfi á vísindalegum 

rannsóknum og kostnaðargreiningu sem um leið munu útrýma þeim óljósu 

aðferðum sem lýst er að ofan. Með því telja þeir einnig að rannsóknir eflist með 

tilkomu reiknilíkans af þessu tagi, svo og öll umræða um skóla- og menntamál því 

stöðugt þurfi að rökstyðja og réttlæta tilvist reiknilíkans. Gegnsæi og sannanleg 

rökhugsun þess eigi að tryggja að allir hagsmunaaðilar taki þátt í upplýstri umræðu.  

Einkenni þessa stigs í þróun líkans eru tiltekin og eru í fyrsta lagi að þau nái yfir 

allan kostnað við menntun tiltekins nemendahóps. Í öðru lagi að forsendur séu 

byggðar á kostnaðargreiningu hvers námssviðs sem geti verið mismunandi eftir 
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þörfum hvers nemanda og sértækum kostnaði hvers skóla. Í þriðja lagi er lögð 

áhersla á að árangurshvatar séu í líkani sem leiði skóla til aðgerða og starfa sem séu 

í samræmi við opinbera menntastefnu (Ross og Levacic, 1999). 

 

2.3.4. Hlutverk líkana 

Greind hafa verið þrjú meginhlutverk reiknilíkana til menntamála í ljósi reynslu og 

rannsókna á vegum IIEP. Þau eru jafnræðishlutverk (equity function), leiðbeinandi 

hlutverk (directive function) og markaðshlutverk (market regulation function).  

Hvað jafnræði varðar þá ber að gæta lárétts og lóðrétts jafnræðis. Hið fyrra vísar 

til þess að nemendur með sömu þarfir fái það sama, t.d með sömu upphæð fyrir 

sama nám en hið síðara tekur til mismunandi þjónustu gagnvart mismunandi 

þörfum nemenda, t.d. með því að hækka framlög til nemenda með sérþarfir eða til 

nemenda í fámennum byggðarlögum.  

Reiknilíkan hefur leiðbeinandi hlutverk þegar það felur í sér hvatningu, jákvæða 

eða neikvæða, til ákveðinna athafna af hálfu skólastjórnenda sem eru þá í samræmi 

við menntastefnu viðkomandi yfirvalda. Hér má taka dæmi um t.d. viðmið sem sett 

eru um bekkja- eða hópastærðir sem og mismunandi dýrar kennslustofur.  

Með tilkomu dreifstýringar og aukins sjálfræðis skóla á eigin rekstri hefur 

markaðsafla gætt meir í rekstri skóla og má segja að grunnur hafi verið lagður að 

samkeppni þeirra í milli. Einnig hefur ný opinber stjórnun ýtt undir þá viðleitni að 

hið opinbera líki eftir markaðsaðstæðum í rekstri sínum og samskiptum milli 

ráðuneytis og stofnana. Þannig hefur t.d. verið reynt að skilja á milli þess aðila sem 

veitir þjónustuna, í þessu tilfelli skólans, og kaupanda hennar sem væri þá 

ríkisvaldið fyrir hönd almennings. Hér ber þó að árétta að væri um hreinar 

markaðsaðstæður að ræða þá væru það nemendur eða foreldrar fyrir þeirra hönd 

sem keyptu þjónustuna beint. Því er hér um eftirlíkingu af markaði (quasi-market) 

að ræða. Þó er víða sú staða uppi að nemendur/foreldrar velja skóla Í þessu 

samhengi gegnir reiknilíkan því hlutverki að vera samningur milli kaupanda og 

veitanda um þá upphæð sem skólinn fær til tiltekinnar menntunarþjónustu. Um leið 

og stuðlað er að samkeppni eru tryggðar, með aðkomu ríkisvaldsins, ákveðnar 

reglur á markaði sem koma í veg fyrir að t.d jafnræðisregla verði látin víkja en það 
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gæti gerst ef hrein markaðslögmál ríktu eins og t.d. lögmál um framboð og 

eftirspurn (Ross og Levacic, 1999). Hér má einnig greina að reiknilíkan getur verið 

eitt form af óbeinu ávísanakerfi þar sem það leggur grunn að upphæð fyrir hvern 

nemanda sem stundar nám á tilteknu sviði og mætti við hreinar markaðsaðstæður 

afhenda notandanum beint þá upphæð sem hann gæti framvísað til veitandans 

(Salamon, 2002).  

 

2.3.5. Mat á gæðum reiknilíkana 

Þótt fræðimenn telji að varla sé hægt að lýsa bestu aðferð (best-practice) í gerð og 

virkni líkana þar eð aðstæður í hinum ýmsu löndum hafi þar áhrif, hafa þó verið sett 

fram nokkur viðmið til að meta gæði þeirra. Líkt og í aðferðum Salamons við mat á 

stjórntækjum ríkisins (Salamon, 2002) eru markvirkni (effectiveness), skilvirkni 

(efficiency) og jafnræði (equity) talin veigamikil viðmið. Auk þeirra nefna 

fræðimenn IIEP heilindi, ráðdeild og gegnsæi. Nú verða þessi viðmið skoðuð nánar 

og lögð til grundvallar í umræðukafla um íslenska líkanið. 

 

Markvirkni 

Meta má þennan þátt eftir því hvort og að hve miklu leyti markmið náist. Það þýðir 

að til að geta talist markvirkt þarf líkanið að sýna samhengi milli framlaga sinna og 

kostnaðar við að veita menntun á háu gæðastigi eins og ætlast er til af skólum og 

kveðið er á um í námskrám eða ákveðið með árangursmælikvörðum. Skólar ættu 

þar af leiðandi að leita að bestu kennslu- og námsaðferðum og reyna að tengja 

fjárveitingar við þá þekkingu.  

 

Skilvirkni 

Skilvirkni líkans felst í sem bestu hlutfalli milli árangurs sem skilað er og þess 

tilkostnaðar sem leiðir til þess árangurs. Hér þarf að hafa tvennt í huga, því bæði 

þarf að skoða skilvirkni út frá miðlægum grunni, þ.e. fjárveitingarvaldinu og út frá 

sjálfri menntastofnuninni. Misjafnt er eftir þjóðum hversu mikil dreifstýring er í 

menntamálum og mismunandi aðgreining á hlutverki ríkisins og skólanna í því að 

stýra fjármagni. Sérstakan gaum þarf að gefa hvötum til skilvirkni og hvernig þeir 



 25 

virka í líkani, t.d. viðmiðum um bekkja- eða námshópastærðir svo og ýmsum 

rekstrarþáttum húsnæðis sem þurfa raunverulega að hvetja til skilvirkni. 

 

Jafnræði 

Hér er um viðmið að ræða sem er háð pólitískri túlkun á hugtakinu en IIEP lítur svo 

á að þrennt þurfi að koma til í líkani svo jafnræði sé haft í heiðri. Í fyrsta lagi þarf 

að taka tillit til nemenda með námserfiðleika af einhverju tagi með því að ætla 

viðbótarframlög. Þar sem skólar geta valið nemendur þarf að mæta því með hvötum 

sem vinna á móti óhagstæðu vali í jafnræðisskilningi. Í öðru lagi þarf að gæta þess 

að skólum sé ekki refsað fyrir illa viðráðanlegar aðstæður í húsnæðismálum, svo 

sem stærð, einangrun eða kostnaðarsamt viðhald. Í þriðja lagi er tiltekið að 

svæðisbundnir þættir geti skapað ójafnræði og því beri líkaninu að mæta, t.d. með 

því að tryggja að verðmæti fjárheimilda sé hið sama óháð staðsetningu skóla. 

 

Heilindi 

Í reiknilíkani þarf að huga að þessu viðmiði svo koma megi í veg fyrir misnotkun í 

meðferð upplýsinga. Mælikvarðar eða verkefnavísar þurfa að vera þannig úr garði 

gerðir að ekki sé unnt að mistúlka eða falsa niðurstöður. 

 

Ráðdeild 

Líkan þarf að vera tiltölulega einfalt í uppsetningu og viðhaldi svo ekki þurfi að 

verja miklum kostnaði í umsjón þess og verkstjórn. 

 

Gegnsæi 

Þetta viðmið er nauðsynlegt til að líkanið sé skiljanlegt öllum hagsmunaaðilum. 

Það stuðlar einnig að þátttöku þeirra í umræðu og ákvörðunum sem lúta að þróun 

líkans og eykur um leið líkur á ábyrgri afstöðu yfirvalda og stofnana til 

hagsmunaaðila (Ross og Levacic, 1999). 
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2.4. Samantekt 

Hér hefur viðfangsefni ritgerðarinnar verið skoðað út frá tveimur 

meginsjónarhornum. Annars vegar hefur ljósi verið brugðið á rannsóknir og 

aðferðir við gerð fjárlaga almennt og litið til kenninga í opinberri stjórnun sem og 

þróun aðferða við fjárlagagerð hérlendis og í Bandaríkjunum. Hins vegar hefur 

verið fjallað sértækt um gerð reiknilíkans til menntamála með fræðilega stöðu þess 

í huga og skoðað hvernig aðferðir hafa þróast á alþjóðavettvangi. Í umræðukafla 

ritgerðarinnar verða þessi meginatriði skoðuð aftur og íslenska reiknilíkanið lagt til 

grundvallar þeirri umræðu. 
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3. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður sagt frá helstu niðurstöðum og tilraunum til að svara því 

hvernig og hvers vegna líkanið varð til, hvernig það mótaðist og hvað hafði áhrif á 

þróun þess. Þá er líkaninu lýst, þ.e. hvernig það virkar, hvaða forsendur eru gefnar 

og hvernig hægt er að laga það að misjöfnum þörfum. Fjallað er um endurskoðun 

þess og þær breytingar sem gerðar hafa verið fram til þessa fyrir tilstilli 

hagsmunaaðila, svo sem skólastjórnenda, ráðuneytis, aðila úr atvinnulífinu og 

fjárlaganefndar. 

 

3.1. Forsaga og tilurð reiknilíkans 

Mikil og vaxandi hugmyndavinna sem miðaði að því að finna gagnsæjar og 

sanngjarnar aðferðir til fjárveitinga fór fram frá seinni hluta 9. áratugarins til þess 

tíma er líkanið var tekið í notkun og má segja að hún standi enn því líkanið hefur 

þróast og breyst frá fyrstu gerð. Þátttakendur í henni voru fyrst og fremst fulltrúar 

menntamálaráðuneytis og skólastjórnendur framhaldsskólanna en einnig komu 

fulltrúar fjármálaráðuneytis að umræðunni. Þá ber að hafa í huga að á fyrri hluta 

tíunda áratugarins náðu nýir alþjóðlegir straumar í opinberri stjórnsýslu til landsins 

undir heitinu nýskipan í ríkisrekstri. Því hefur áður verið lýst en eitt af því sem 

hvatt var til var aukin skilvirkni á öllum sviðum opinberrar stjórnsýslu sem skyldi 

m.a. ná með samningsstjórnun sem síðar var víkkuð út undir hugtakið 

árangursstjórnun sem kallaði á markvissar mælingar og þar með mælikvarða. 

Hugsanlega hafa því niðurstöður hugmyndavinnunnar mótast af þessum nýju 

straumum þótt ekki hafi verið farið af stað í nafni þeirra. Hér verður reynt að rekja 

forsögu líkansins og greina helstu ástæður þess að það varð til í sinni mynd. Stuðst 

er við birt og óbirt gögn, auk samtala við þá sem gerst þekkja. 
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3.1.1. Friðriksblöð 

Á níunda áratugnum voru einkum tveir starfsmenn í menntamálaráðuneytinu sem 

fengust við að meta þörf og skipta fé milli skólanna, Hermann Jóhannesson og 

Örlygur Geirsson. Samvinna þeirra var með þeim hætti að sá fyrrnefndi hafði 

samráð við skólana og mat starf þeirra til fjár en hinn síðarnefndi sá um að 

sannfæra fjárveitingarvaldið um réttmæti þeirra niðurstaðna sem þeir komust að. 

Ekki var um flókin kerfi að ræða og að sögn Hermanns var hér um eins konar 

handskömmtun að ræða. Á þessum árum voru skólar mun færri en nú og fjölbreytni 

þeirra auk þess minni. Eftir því sem leið á áratuginn jókst bæði fjöldi og fjölbreytni 

skólanna og þá um leið þörf fyrir kerfisbundnari aðferðir ráðuneytisins við 

fjárveitingar. Því hófust markvissar rannsóknir á rekstri framhaldsskólanna þar sem 

skoðuð var skipting rekstrarkostnaðar milli skólanna og frávik rýnd. Hvað rekstur 

án launa varðaði, kom í ljós að rekstur húsnæðis og ekki síst orkukostnaður skildi 

skólana að, auk þess sem fjarlægð frá Reykjavíkursvæðinu leiddi af sér veruleg 

kostnaðarfrávik. Því var sett upp bráðabirgðakerfi fyrir fjárlagaárið 1991 sem 

miðaði að jöfnun á kostnaði þessara rekstrarþátta en að öðru leyti var miðað við 

reynslutölur tveggja undanfarinna ára. Einnig var launakostnaður skoðaður og reynt 

að meta þarfir eftir námsframboði skólanna. Námsgreinum/áföngum var skipt í 3 

dýrleikaflokka eftir mati á viðeigandi hópastærðum og stjórnunarkostnaður settur 

fastur en fór hlutfallslega lækkandi eftir því sem stærðarhagkvæmni skólanna var 

talin aukast. Skólunum var síðan sett ákveðin gildistala með grunninn 1,0 sem fór 

hækkandi, m.a. með verknámi og aukinni fjölbreytni námsframboðs. Gildistalan réð 

síðan miklu um þau framlög sem skólar fengu. Kerfið fékk vinnuheitið 

Friðriksblöðin eftir Friðriki Hans Friðjónssyni, starfsmanni ráðuneytisins, en sagt 

var þó að blöðin sem sýndu forsendur og niðurstöður útreikninga hafi verið tvö, 

annað var kallað Friðrik en hitt Hermann! Ljóst má vera að hér eru stigin fyrstu 

skref í átt að reiknilíkaninu sem nú er notað og má sjá áhrif þess kerfis á líkanið, 

m.a. er gildistalan upphaf þess sem í fyrstu gerð líkansins var kallað vísitala 

námsframboðs. 
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3.1.2. Stikan og stagið 

Fleira kemur þó til því stjórnendur framhaldsskólanna lögðu á þessum tíma mikið 

að mörkum í að móta aðferðir til réttlátrar skiptingar fjár milli skóla. Umræður á 

fundum stjórnenda, einkum í Félagi áfangaskóla, snerist á árunum í kringum 1990 

æ meir um nauðsyn þess að finna markvissar aðferðir til fjárveitinga og var 

hugtakið módel (líkan) meir og meir áberandi. Árið 1992 sækir stjórn 

Skólameistarafélags Íslands um styrk til Ólafs G. Einarssonar, þáverandi 

menntamálaráðherra, til að fara og afla gagna um þær breytingar sem orðið höfðu í 

nágrannalöndunum í fyrirkomulagi fjárveitinga og valddreifingu í stjórnun 

framhaldsskóla. Veittur var styrkur til ferðar og fóru þrír skólameistarar, Hjálmar 

Árnason, Jón F. Hjartarson og Þorsteinn Þorsteinsson, auk áðurnefnds Friðriks og 

Jóns Gauta Jónssonar, ráðgjafa menntamálaráðuneytisins. Heimsótt voru ráðuneyti, 

fræðsluskrifstofur og skólar í Danmörku og Kanada og skýrslu með heitinu Stikan 

og stagið með tillögum og fylgiskjölum skilað til ráðherra 2. nóvember 1992. Í 

aðfaraorðum skýrslunnar kemur fram gagnrýni á fjársýsluhætti 

menntamálaráðuneytisins sem höfundar telja að standi í vegi fyrir nýjum 

hugmyndum um skilvirka stjórnun og árangursríkt skólastarf. Heimildir um 

kennslumagn séu ekki í samræmi við fjárveitingar auk þess sem handahófskenndar 

aðferðir tíðkist við fjárveitingar til búnaðarkaupa og viðhalds. Í fyrsta lið tillagna 

þeirra er farið fram á að nefnd verði sett á laggirnar til að gera tillögur um 

fjárveitingakerfi (reiknilíkan) fyrir framhaldsskóla er taki mið af raunsannri fjárþörf 

einstakra viðfangsefna skólanna (Friðrik H. Friðjónsson o.fl., 1992). Lagt er til að 

nefndin hafi hliðsjón af hinu danska fjárveitingakerfi starfsmenntaskóla.  

  

3.1.3. „Módelsamtökin“ 

Það er þó ekki fyrr en með bréfi dagsettu 18. október 1994 sem formlega er skipuð 

nefnd og er henni samkvæmt skipunarbréfi ætlað að vinna að gerð reiknilíkana fyrir 

fjárveitingar til framhaldsskóla og tekið fram að hún skuli hraða störfum eftir því 

sem tök eru á. Formaður nefndarinnar var Örlygur Geirsson, skrifstofustjóri 

fjárhagsdeildar ráðuneytisins, en aðrir nefndarmenn voru Stefán Baldursson, 
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skrifstofustjóri framhaldsskóladeildar, og skólameistararnir Aðalsteinn Eiríksson, 

Kristján Bersi Ólafsson og Þorsteinn Þorsteinsson. Nefndin, sem í daglegu tali var 

kölluð módelsamtökin, hélt um 20 fundi og má telja það reiknilíkan sem notað var 

til að meta fjárveitingar til rekstrarþátta (án launaliðar) fyrir árið 1995 vera 

afrakstur hennar. Einnig fjallaði nefndin um og hafði áhrif á innihald 39. gr. laga 

um framhaldsskóla en á þessum tíma var unnið að frumvarpi sem varð að lögum nr. 

80/1996 en fyrrnefnd grein kveður m.a. á um að sett verði reglugerð um reiknilíkan 

(Lög um framhaldsskóla, 1996). Fljótlega varð þó ljóst í nefndarstarfinu að ekki 

yrði samkomulag um leiðir og skipti mestu að ekki reyndist vilji af hálfu ráðuneytis 

til að taka upp hið danska taxameter kerfi. Einnig voru skiptar skoðanir um hvernig 

bæri að fara að við talningu nemenda. Síðasti fundur nefndarinnar var haustið 1995 

og eru viðmælendur sammála um að nefndarstarfið hafi lognast út af án frekari 

niðurstöðu. 

Þess ber að geta að áður en nefndin var skipuð höfðu þessir sömu aðilar hist og 

fundað um sama málefni og má sjá í fundargerð frá 24. febrúar 1994 að stefnt sé að 

athugun á taxameter kerfinu með það fyrir augum að setja upp tillögu að 

reiknilíkani (Menntamálaráðuneytið, 1994). 

  

3.1.4. Danskt eða íslenskt? 

Hermann Jóhannesson vinnur samhliða og í samráði við nefndina að þróun þess 

bráðabirgðakerfis sem lýst er að ofan. Hann dvelur m.a. í Danmörku um skeið til að 

rannsaka Taxameter kerfið og skilar skýrslu um það í febrúar 1995 þar sem kerfinu 

er lýst og enn fremur metið að hve miklu leyti það henti íslenskum aðstæðum. Hann 

telur að aðstæður séu ólíkar hér og fara þurfi með gát, hugsi menn sér að staðfæra 

danska kerfið fyrir íslenska skóla. Skipti þar mestu ólík skólagerð þar sem flestir 

íslenskir framhaldsskólar eru áfangaskólar og nemendur ólíkra brauta sitja saman í 

áföngum og því vonlítið að verðmeta einstakar brautir. Í Danmörku sé hins vegar 

bekkjakerfi allsráðandi, verkaskipting skólanna mun meiri en hér og kerfið miðað 

við nákvæma skiptingu nemenda á afmarkaðar námsbrautir sem síðan eru 

verðmerktar eftir mismunandi umfangi. Hann telur því að verðmat á áföngum og 

nemendaeiningum sé vænlegra, í takt við hið séríslenska áfanga- og einingakerfi og 
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geti gefið mun meiri nákvæmni en danska kerfið (Hermann Jóhannesson, 1995). 

Mat Hermanns hefur sennilega skipt miklu um framvindu mála því augsýnilega 

byggir núverandi reiknilíkan á nákvæmri fjöldatalningu í hinum ýmsu áföngum og 

er áfangaskrá hvers skóla í raun hornsteinn líkansins eins og síðar verður lýst. 

Hugmyndir úr skýrslu fimmmenninganna um að taka mið af danska kerfinu virðast 

því á þessum tíma vera á leiðinni út af borðinu og það átti vafalítið þátt í að nefndin 

hætti störfum. 

 

3.1.5. Nemendaígildi  

Fyrsta mynd reiknilíkansins er notuð til að meta rekstrarkostnað skóla án launaliðar 

fyrir árið 1995. Ástæða þess að launakostnaður er ekki inni er sú að ekki var orðið 

samkomulag um það hvernig meta skyldi, eða telja, nemendur hvers skóla svo hægt 

væri að áætla kennslukostnað. Tvennt þarf að hafa í huga þegar fjallað er um 

nemendatölur gagnvart fjárveitingum. Annars vegar er nám misdýrt, sem 

endurspeglast í t.d. misstórum hópum eftir eðli náms og einnig misdýrum búnaði 

sem hin ýmsu námsmarkmið kalla á. Því er hefð og samkomulag um að ekki sé 

réttlátt að leggja einfaldan nemendafjölda hvers skóla til grundvallar. Hins vegar er 

álitamál á hvaða tímapunkti ber að telja þá nemendur sem skráðir eru í skólann. Þar 

ber að hafa í huga að brottfall úr framhaldsskólum hefur verið verulegt síðustu 

áratugi og því ástæða til að ætla að þeir sem skráðu sig í upphafi annar væru 

umtalsvert fleiri en þeir sem lykju önninni og með þeim rökum taldi 

fjárveitingarvaldið ekki réttlátt að greiða með öllum skráðum nemendum.  

Sem fyrr segir hafði þróast aðferð til að meta gildistölu sem sýndi dýrleika 

námsframboðs hvers skóla og í reynd var sú hugmynd þróuð áfram í nýju líkani og 

hét hún þar vísitala námsframboðs sem hækkaði eftir því sem meira var um 

verklega áfanga sem bæði krefjast dýrs búnaðar og lítilla námshópa. Með því að 

gera þennan greinarmun á bók- og verknámsskólum hafði gildistalan komið að 

einhverju leyti til móts við þarfir þeirra skóla sem buðu nám umfram bóklegar 

greinar. Hins vegar var ágreiningur um vægi mismunandi kennsluforma í 

nemendatölum, svo sem utanaskólanemenda og kvöldskólanemenda sem á einu 

bretti voru skilgreindir sem hálfur nemandi hver um sig. Umræða um aðferðir í 
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þessum efnum varð ómarkviss vegna þess að raunhæfar mælingar skorti, samræmd 

gögn úr nemendabókhaldi voru lítt aðgengileg og tölvuvæðing skólanna var 

skammt á veg komin. Hvað tímasetningu talningar nemenda varðaði töldu 

skólastjórnendur eðlilegt að skráðir nemendur væru grundvöllur fjárveitinga en 

voru tilbúnir að sæta því að talning færi fram á ákveðnum tíma á hverri önn, um 

mánuði eftir skólabyrjun svo gengið væri úr skugga um að sá hópur sem skráði sig 

en kæmi ekki til náms, teldist ekki með. Hinum megin á ásnum voru harðir 

talsmenn árangursstjórnunar utan menntakerfisins sem töldu ríflega skammtað með 

þessum hætti og töldu rétt að árangurstengja fjárveitingar þannig að skólar fengju 

einungis greitt fyrir þá nemendur sem lykju námi og stæðust próf. Skýrasti 

árangursmælikvarði skólastarfs væri einkunnir og því bæri að tengja fjárveitingar 

við mælanlega frammistöðu nemenda.  

Þetta álit birtist m.a. í greinargerð frá Hagsýslu ríkisins sem kom út í febrúar 

1992. Í inngangi segir að útgjöld framhaldsskólanna hafi á undanförnum árum 

ítrekað farið fram úr fjárheimildum og menntamálaráðuneytið hafi ekki megnað að 

sporna gegn þeirri þróun. Því hafi ráðuneytið óskað eftir mati á rekstrar- og 

stjórnunarlegri stöðu skólanna. Höfundur fer síðan yfir meinta veikleika í stjórnun 

og rekstri skólanna og kemst að þeirri niðurstöðu að þörf sé á hvetjandi kerfi og 

aukinni ábyrgð skólastjórnenda. Lagt er til að fjárframlög verði tengd afrakstri 

skólastarfsins þannig að hver skóli fái fjárveitingu í samræmi við árangur sem hann 

skilar og framlög verði í meginatriðum miðuð við þann fjölda námsáfanga/eininga 

sem nemendur standast á hverri önn (Hagsýsla ríkisins, 1992). 

Ekki er ljóst hvort þessi hugmynd kom alvarlega til álita hjá 

menntamálaráðuneytinu, né hvernig skýrslan var nýtt, en það kom þó í hlut 

þáverandi menntamálaráðherra, Björns Bjarnasonar, að höggva á hnútinn og 

niðurstaðan varð sú að þeir nemendur sem gengju til prófs eða sættu lokamati í 

námsáföngum teldust grundvöllur fjárveitinga. Þannig varð til hugtakið 

nemandaígildi, sá nemandi sem þreytti lokapróf í 35 námseiningum á ári, burtséð 

frá því hvort hann stóðst prófin, og fjöldi slíkra sagði til um það fé sem skóli fékk 

til starfsins. Hugtakið fékk svo nýtt nafn við endurskoðun líkansins 2000–2003 og 

heitir nú ársnemandi.  
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3.1.6. Árangurstenging 

Við ákvörðun um nemandaígildi/ársnemanda var tekið mið af þeirri staðreynd að 

brottfall var mikið úr framhaldsskólum og sýndu m.a. rannsóknir Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu S. Blöndal allt að 40% brottfall tiltekins árgangs úr námi 

eftir grunnskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana S. Blöndal, 2002). Ráðamönnum 

þótti skera í augun hversu illa Íslendingar stóðu að þessu leyti í samanburði við 

nágrannalöndin og töldu aðgerða þörf. Rökstuðningur fyrir þessari aðferð var því sá 

að skólarnir sæju hag í því að minnka brottfallið þar eð með hverjum nemanda sem 

hætti námi missti skólinn umtalsverða fjármuni. Í umræðu milli skólamanna og 

fulltrúa menntamálaráðuneytis um líkanið var árangurstenging fjárveitinga ekki 

ofarlega á baugi, heldur má segja að ákvörðunin hafi komið ofan frá. Einnig er vert 

að hafa í huga að líkanið sjálft er óháð ákvörðun um þessa tengingu því aðeins er 

hér um að ræða tölur sem slegið er inn í líkanið en ekki forsendur fyrir virkni þess. 

Líkanið gæti þess vegna tekið við tölum um skráða nemendur í áfanga, í stað 

prófaðra nemenda. Í úttekt Ríkisendurskoðunar á árangursstjórnun í ríkisrekstri frá 

2003, er sagt að framhaldsskólarnir notist allir við einn mælikvarða, svonefnd 

nemendaígildi, en hvergi er þar minnst á sjálft reiknilíkanið (Ríkisendurskoðun, 

2003). Þó er ljóst að líkanið hvetur almennt til ráðdeildar og aðhalds og í því eru 

almennar forsendur sem hvetja til árangurs í formi bættrar nýtingar, t.d. á húsnæði 

og stærðum námshópa.  

Það er einnig athyglisvert að í nefnd, undir stjórn dr. Guðfinnu Bjarnadóttur, 

sem fjallar og gerir tillögur um árangursstjórnun í ríkisrekstri árið 1996, eru tveir 

skólamenn, Hjálmar Árnason, sem þá er orðinn alþingismaður og Aðalsteinn 

Eiríksson, skólameistari Kvennaskólans, sem menntamálaráðuneytið réð skömmu 

síðar til að vinna að gerð reiknilíkansins. Það er því leyfilegt að álykta að áhrifa frá 

hugmyndum stjórnvalda um árangursstjórnun hafi gætt í tilurð líkansins þótt hvergi 

sjáist fyrirmæli eða tillögur á þessum árum um að líkanið sé beinlínis tæki í þeirri 

viðleitni.  
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3.1.7. Lokafrágangur reiknilíkansins 

Ekki verður lokið við að segja frá tilurð líkansins án þess að minnast á þátt 

Aðalsteins Eiríkssonar. Sem fyrr segir var hann einn af nefndarmönnum í 

„módelsamtökunum“ sem skólameistari Kvennaskólans og hafði þá um skeið unnið 

við heimasmíðar á áætlunarkerfi fyrir sinn skóla. Það var nefnt Svasi eftir forföður 

hans í Dofrafjöllum austan hafs og var víða notað í skólum til hagræðis við 

fjárlagagerð einkum til þess að reikna kennslukostnað. Að undirlagi samningsaðila 

kennarasamninga 1997 þróaðist á þeim grunni forrit sem heitir AUÐUR og var 

nauðsynlegt til þess að henda reiður á m.a. svokölluðum prófakafla þeirra 

samninga. Þegar hér var komið sögu voru orðnar til forsendur í tölvuvæðingu 

skólanna til þess að fá frá þeim nemendatölur allra bekkja og áfanga með 

samræmdum hætti. Hið óútkljáða álitamál um talningu nemenda þurfti þá ekki 

lengur að vefjast fyrir. Aðalsteinn var ráðinn (1997) til þess að spinna saman þessa 

þætti við viðbótarhugmynd ráðuneytisins um skólasamninga. Sú vinna byggðist 

öðru fremur á eldri og nýrri vinnu Hermanns Jóhannessonar og nýliðans Gísla Þórs 

Magnússonar. Í samvinnu þeirra þróaðist áfram líkan sem byggði á framkomnum 

hugmyndum um tengingu við námsáfanga og námseiningar. Árið 1998 er líkanið 

síðan notað í fyrsta skipti í fjárlagagerðinni.  

 

3.1.8. Samantekt 

Setja má upp í töflu helstu þætti í sögulegri þróun líkansins og orsakasamhengi 

þeirra: 
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Tafla 1:  Aðdragandi reiknilíkans 1988–1998 
 

Aðilar Þróun/ástæða Tími u.þ.b. Niðurstaða 
Skólastjórnendur og 
ráðuneytismenn 

Vaxandi umræða um 
hlutlægar fjárveitingar 

1988–1991 Aukið 
þróunarstarf 

Ráðuneytismenn Rannsóknir á þörfum 
skóla 

1990–1991 Friðriksblöð og 
gildistala tekin í 
notkun 

Skólastjórnendur/ráðuneytismenn Erlendar aðferðir 
skoðaðar 

1992–1995 Stikan og stagið – 
skýrsla / 
Taxameter 
skýrsla 

„Módelsamtökin“ Nefndarstörf og 
vinnuhópur 

1993–1995 Reiknilíkan án 
launaliðar verður 
til 

Mennta- og fjármálaráðuneyti, 
Hagsýsla ríkisins o.fl. 

Umræða um 
árangurstengingu 
fjárveitinga 

1992–1996 Hugtakið 
nemendaígildi 
verður til 

Aðalsteinn Eiríksson o.fl. Samhæfing hugmynda 
frá hinum ýmsu 
hagsmunaaðilum 

1996–1998 Reiknilíkanið 
Rita verður til 

 
 

3.2. Reiknilíkanið 

 

3.2.1. Hlutverk líkansins og tilgangur 

Í stuttu máli má segja að reiknilíkanið sé öðrum þræði tæki til að áætla útgjöld 

framhaldsskólanna svo að ráðuneytið sé betur í stakk búið til að rökstyðja fjárþörf 

sína gagnvart stjórnmálamönnum og fjármálaráðuneytinu við ákvörðun 

fjárlagarammans. Líkaninu er einnig ætlað að tryggja jafnræði skóla til þeirra 

fjárveitinga sem ráðuneytið fær til úthlutunar.  

Ef litið er á fyrra hlutverkið þá felst það annars vegar í að finna kostnaðartölur á 

hvern nemanda og hins vegar að spá með nokkurri vissu fram í tímann um 

nemendafjölda framhaldsskólans. Menntamálaráðuneytið fylgist með þróun 

nemendatalna, skólasókn og nýtingu kennslu og varpar þeim upplýsingum fram á 

við með forritum sem nefnast ODDA og BERTI. Þannig má segja að forsendur sem 

líkanið vinnur eftir, ásamt spám menntamálaráðuneytis um nemendafjölda, séu 

grundvöllur þeirra fjárveitinga sem stjórnvöld heimila til framhaldsskólanáms. Um 

þetta er að jafnaði einhver togstreita milli ráðuneyta svo sem jafnan er um skiptingu 

fjármuna. Heimildir innan menntamálaráðneytisins (Aðalsteinn Eiríksson) segja 
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það rótgróið sjónarmið fjármálaráðuneytisins að fleiri séu skráðir í 

framhaldsskólana en þeim sé lögskylt að sinna, t.d. frístundanemendur sem 

ráðuneytið vanræki að takmarka eða forgangsraða þannig að fjárlög séu virt. Þannig 

sé hagur eiginlegra framhaldsskólanemenda og þjónusta við þá lakari en þyrfti að 

vera. Skólastjórnendur telja á hinn bóginn margir að ekki sé tillit tekið til allra 

kostnaðarþátta við skólahald og þar af leiðandi sé ekki um að ræða raunkostnað 

þegar lagt er upp með tillögur að fjárveitingum. Af þessu má ljóst vera að 

sjónarhornin á réttmætum forsendum eru misjöfn og verður nánar vikið að þeim 

þætti síðar í ritgerðinni. 

Hvað varðar hina hliðina á hlutverki líkansins þá vakti ekki síst fyrir 

skólastjórnendum í aðdraganda málsins að tryggja að jafnræðis væri gætt við 

skiptingu fjárveitinga og var af hálfu þeirra og ráðuneytismanna lögð mikil vinna í 

að finna réttlátar forsendur eins og sagt er frá í kaflanum hér á undan. Þetta 

mikilvæga og vandasama hlutverk er staðfest í 1. grein reglugerðar um líkanið árið 

1999 sem menntamálaráðuneytið gaf út í samræmi við 39. grein laga um 

framhaldsskóla frá 1996 og segir þar í upphafi að hlutverk reiknilíkansins sé að 

tryggja jafnræði skóla til fjárveitinga í samræmi við stærð, gerð, staðsetningu og 

samsetningu náms (Reglugerð um reiknilíkan, 1999). 

 

 3.2.2. Yfirlit 

Hér á eftir er lýst almennri virkni líkansins og forsendum þess. Miðað er við þá 

gerð líkans sem varð til árið 2003 eftir fyrstu endurskoðun þess og hefur verið nefnt 

Rita II. Þróun og breytingum á líkaninu er lýst í kafla 3.3. 

 Niðurstöðutölur reiknilíkans fást eftir skólum og viðfangsefnum og er það 

fjármagn sem það reiknar hverjum skóla sundurliðað þannig að ein upphæð kemur 

út fyrir hvert eftirfarandi viðfanga: Kennslulaun, viðhald fasteigna, endurnýjun 

búnaðar, laun annarra starfsmanna og annar rekstur. Auk þess eru áætlaðir tekjuliðir 

sem eru efnis- og innritunargjöld nemenda.  

Framlög til kennslu fara eftir nemendafjölda sem gengur til prófs. Framlög til 

viðhalds eru hlutfall af verðmæti þess húsnæðis sem reiknað er út að skólinn noti 

fyrir þessa nemendur. Framlög til búnaðarkaupa og viðhalds hans er hlutfall af 
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verðmæti þess búnaðar sem notaður er. Framlög til annarra starfsmanna (húsvarsla, 

kaffiumsjón, skrifstofa, fjármálastjóri, bókavörður eða aðrir sem skólar kunna að 

ráða) eru hlutfall af verðmæti skólans og eigna hans. Framlag til annars rekstrar er 

sömuleiðis hlutfall af verðmæti húsa og búnaðar skólans. Uppbætur á kennslu eru 

reiknaðar skólum utan Reykjavíkursvæðisins (utan 50 km radíuss frá Lækjartorgi) 

með færri en 300 nemendur. Uppbætur á rekstur (ferðir, orka o.fl.) eru reiknaðar 

öllum skólum utan Reykjavíkursvæðisins. Sértekjur skóla vegna efnis- og 

innritunargjalda eru ákveðnar með lögum og eru reiknaðar eftir námseiningum sem 

áætlað er að stundaðar verði við skóla (Menntamálaráðuneytið, 2002). 

 

 

3.2.3. Forsendur líkansins 

Forsendur líkansins eru hinar sömu fyrir alla skóla en greinast í almennar forsendur 

með sömu tölugildum fyrir alla skóla og sérstakar forsendur fyrir hvern skóla. 

Hinar almennu forsendur eru: 

 

Vikulegar kennslustundir á nemanda í fullu námi 

Flokkun námsgreina eftir hópstærðum og nýtingarkröfu 

Flokkun kennslustofa eftir stærð og búnaði 

Hlutfall kennslustofa af heildarhúsnæði skóla 

Skilgreining á fámennum skólum (hámarksfjöldi ársnemenda) 

Uppbætur á kennslu í fámennum skólum (hlutfall af kennsluframlögum) 

Upphæð til uppbóta vegna fjarlægðar frá Reykjavík  

Innritunar- og efnisgjöld (ákveðin með lögum)  

Launatengd gjöld  

Framlag til kennslutengdra starfa (hlutfall af kennsluframlögum) 

Hlutfall yfirvinnu 
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Sérstakar forsendur fyrir hvern skóla eru: 

 

Fjarlægð frá Reykjavík 

Fermetrafjöldi heimavista 

Fjöldi nemenda sem rúmast í heimavist 

Áætlaðir ársnemendur næstkomandi fjárlagaárs 

Launaviðmið (launastika) kennara í byrjun yfirstandandi árs 

Árslaun og yfirvinna skólameistara í byrjun yfirstandandi árs 

Áfangaskrá (heiti kenndra áfanga, fjöldi skráðra og prófaðra nemenda í áfanga, 

fjöldi námshópa / bekkja í áfanga og sérmerking hægferðaáfanga og áfanga 

almennrar brautar) 

 

 

 

3.2.4. Almennar forsendur 

 

Vikulegar kennslustundir á nemanda 

Gengið er út frá að ársnemandi sæki að meðaltali 35 kennslustundir á viku sem 

samsvarar að öllu jöfnu 17,5 námseiningum á hverri önn. Á bak við þetta liggur sú 

staðreynd að stúdentspróf er 140 einingar og er það ætlað fjögurra ára nám, þ.e. 35 

einingar á ári. Í þessu er einnig fólgin skilgreining á hugtakinu ársnemandi en það 

er nemandi sem þreytir próf eða gengst undir lokamat í 17,5 einingum á hverri önn. 

Enn fremur eru 35 kennslustundir á viku notaðar sem viðmið um fullnýtta 

kennslustofu. 

 

Flokkun námsgreina eftir hópstærðum og nýtingarkröfu 

Litið er svo á að námsgreinar séu ólíkar að eðli og uppbyggingu og því í raun 

misdýrar. Þær eru því flokkaðar, bæði samkvæmt mati á eðlilegri stærð hópa eftir 

viðfangsefni og einnig eftir þeim sérþörfum sem nemendur kunna að hafa. Auk 

þess er í líkaninu nýtingarkrafa sem % af viðmiðunarhópastærð og er með henni 
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áætlað fyrir brottfalli og því að ekki er unnt að gera ráð fyrir því að alltaf sé hægt að 

fara af stað með fullskipaða hópa. Í hinni skilgreindu nýtingu námshópa felst 

afsláttur frá því að hópar þurfi alltaf að vera fullskipaðir eða full hópstærð skili sér 

til prófa eða hliðstæðs símats. Afslátturinn er á bilinu 20–35% Takist skólum að ná 

betri nýtingu halda þeir ávinningnum og geta notað hann til að bæta aðstöðu, 

styrkja þróunarstarf eða umbuna starfsfólki, svo eitthvað sé nefnt. Alls er um að 

ræða tíu námsgreinaflokka (Tafla 2) og eru þar sýnd hópviðmið, nýtingarkrafa og 

jafnvægistala, þ.e. stærð hóps að teknu tilliti til nýtingarkröfu. Í þeim dálki kemur 

fram sá nemendafjöldi sem líkanið reiknar framlög fyrir í hverjum flokki. Fari 

fjöldi nemenda sem lýkur önn að meðaltali niður fyrir þessar tölur þá er einsýnt að 

skólinn lendir í fjárhagserfiðleikum. Það má því segja að í þessum 

viðmiðunartölum felist helstu vísbendingar um þýðingu líkansins fyrir skipulag 

skólastarfsins. 

 

Tafla 2:                     Flokkun námsgreina  
Flokkar námsgreina og 

skammstafanir 
Hópviðmið Nýtingarkrafa Jafnvægistala 

 
Bóklegir áfangar – BOK 25 77,46% 19,37 
Fagbóklegir áfangar – FBL 15 77,46% 11,62 
Áfangar alm. brautar – FOR 15 65,84%                              9,88 
Handavinna – HV  15 77,46% 11,62 
Hægferðir – HÆG  25 77,46% 19,37 
Listgreinar – LIS 15 77,46% 11,62 
Raungreinar – RAU  20 77,46% 15,49 
SAM – áfangar – SAM  18 77,46% 13,94 
Tölvufræðiáfangar – TÖL  15 77,46% 11,62 
Verklegir áfangar – VEL  12 77,46% 9,30 

 

Skipting námsgreina eftir hópastærðum byggir að mestu leyti á hefðum í 

skólastarfi samkvæmt mati höfunda líkansins (Menntamálaráðuneytið, 2002). Tölur 

hafa þó breyst með þróun líkansins og kröfum skólanna. Þannig var hópviðmið í 

fagbóklegum áföngum í verklegum greinum lækkað árið 2003 úr 25 í 15 og var það 

kynnt sem viðleitni til að bæta hag verknáms. Almennar brautir, ætlaðar nemendum 

sem ekki uppfylla skilyrði um aðgang að öðrum námsbrautum, eru starfræktar við 
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allnokkra skóla og er í líkaninu bæði gert ráð fyrir lægra hópviðmiði (15) og lægri 

nýtingarkröfu (65,84%) til að mæta sérþörfum þessa námshóps. Raungreinar fá 

meira svigrúm en aðrar bóklegar greinar og byggist það á þörf þeirra fyrir 

skiptitíma (tilraunatíma). Nýtingarprósentan hefur verið óbreytt frá upphafi en á 

árinu 2006 var hún hækkuð í flokknum bóklegir áfangar í 79,1% til að mæta kröfu 

fjárveitingarvaldsins um sparnað í rekstri ríkisstofnana.  

 

Flokkun kennslustofa eftir stærð og búnaði 

Eðlilega eru kennslustofur ekki síður en námsgreinar mismunandi eftir viðfangsefni 

og eru þær flokkaðar samkvæmt kerfi sem er sýnt í Töflu 3. Þær stærðir í 

fermetrum sem þar birtast og nýting þeirra eru forsendur þeirra framlaga sem 

líkanið reiknar skólum til rekstrar, viðhalds og umsjónar. 

 

Tafla 3:                     Flokkun kennslustofa 

Lykill Lýsing Stærð Búnaður Fylgirými 

1A Almenn bóknámsstofa 60 fm     1.200.000 kr.  0 fm 

2A Sérgr.án mikilla tækja, listir, teikn 65 fm     1.200.000 kr.  0 fm 

2B Tölvu- og raungreinar 65 fm     3.000.000 kr.  0 fm 

3A Starfsnám, léttur iðnaður (1) 75 fm     3.000.000 kr.  7 fm 

3B Starfsnám, léttur iðnaður (2) 75 fm     6.000.000 kr.  7 fm 

3C Starfsnám, léttur iðnaður (3) 75 fm     9.000.000 kr.  7 fm 

4A Starfsnám, vél- og tækjafrekt (1) 90 fm   10.000.000 kr.  45 fm 

4B Starfsnám, vél- og tækjafrekt (2) 90 fm   15.000.000 kr.  45 fm 

4C Starfsnám, vél- og tækjafrekt (3) 90 fm   20.000.000 kr.  45 fm 

4D Starfsnám, vél- og tækjafrekt (4) 90 fm   25.000.000 kr.  45 fm 

4E Starfsnám, vél- og tækjafrekt (5) 90 fm   30.000.000 kr.  45 fm 

5A Leikfimi 200 fm     3.000.000 kr.  22 fm 

6A Hermir 15 fm     8.000.000 kr.  0 fm 

 

Þessar forsendur eru byggðar á athugunum og meðaltölum margra skóla og er 

verðmæti skólahúsnæðis reiknað sem endurbyggingarverð húsnæðis sem skólinn 

nýtir samkvæmt fermetraverði, sem er áætlaður byggingarkostnaður samkvæmt 

byggingardeild menntamálaráðuneytis og er nú, árið 2007, 136.328 kr. Framlög til 

viðhalds, eignakaupa, annars rekstrar og annarra starfsmanna eru byggð á verðmæti 
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og nýtingu skólahúsnæðis og búnaðar sem fylgir hinum ýmsu stofugerðum og 

reiknast sem hlutfallstölur ýmist af húsnæði og/eða búnaði. Sem dæmi má taka að 

framlag til rekstrar, annars en viðhalds og eignakaupa er 2,95% af verðmæti húss 

og búnaðar. Þannig má reikna út framlag, ef t.d. stofa af gerðinni 4C er fullnýtt:  

 

(136.328 * 135 + 20.000.000) * 2,95% = 1.132.926.-  

 

sem færu til annars rekstrar á ári hverju. Fullnýtt stofa af gerðinni 1A skilaði hins 

vegar aðeins tæplega fjórðungi af þessu: 

 

(136.328 * 60 + 1.200.000) * 2,95% =  276.701.- 

 

Sé tekið dæmi um framlag til eignakaupa, en til þeirra fer árlega 6,06% af 

verðmæti búnaðar eingöngu, má með fullnýttri stofu af gerðinni 4C reikna 

eftirfarandi:  

 

20.000.000 * 6,06% =  1.212.000.-  

 

sem færu til eignakaupa árlega en fullnýtt 1A stofa mundi með sömu forsendum 

aðeins gefa lítið brot af þeirri tölu: 

 

1.200.000 * 6,06% =  72.720.- 

  

Þessi forsenda var sett í líkanið við endurskoðun þess árin 2002–2003 og leysti þá 

af hólmi e.k. gildistölu skóla, vísitölu námsframboðs. Nánari áhrif þessa eru skoðuð 

í kaflanum um áfangaskrár. 

 

Hlutfall kennslustofa af heildarhúsnæði skóla 

Hér er um að ræða meðaltalshlutfall kennslustofa af öllu húsnæði skólanna 

samkvæmt mati ráðuneytis og telst það vera 40% og annað húsnæði því 60% Þetta 

merkir að með hverjum 40 fermetrum stofurýmis er gert ráð fyrir 60 fermetrum 
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almenns rýmis. Fermetraverð beggja er reiknað hið sama en búnaður almenna 

rýmisins er talinn ódýrari en stofubúnaðurinn og því er þessi greinarmunur gerður. 

Yrði hlutfall almenna rýmisins reiknað lægra lækkuðu heildarframlögin en framlög 

á stofur yrðu að öðru jöfnu óbreytt. 

 

Skilgreining á fámennum skólum (hámarksfjöldi ársnemenda) 

Þeir skólar eru taldir fámennir sem hafa færri en 300 ársnemendur og eru utan 

höfuðborgarsvæðisins (meira en 50 km fjarlægð frá Lækjartorgi). 

 

Uppbætur á kennslu í fámennum skólum (hlutfall af kennsluframlögum) 

Hverjum áfanga/bekk er reiknaður tiltekinn fjöldi kennslustunda eftir 

nemendafjölda og flokkun áfanga í verknám/bóknám. Þriggja eininga áfanga 

reiknast 6 kennslustundir á viku ef nýtingarkröfunni er mætt. Nýtingarkrafan er 

hins vegar í raun lægri í skólum með færri en 300 nemendur þótt reikniformúlan 

virki ekki beint á hana, og þeim mun lægri sem nemendur eru færri. Ásamt næsta 

lið er hér um að ræða e.k. jöfnunarstyrk sem skiptir miklu fyrir fámenna skóla í 

dreifbýli. Uppbætur fyrir fámenni geta numið frá um 106.000 til um 276.000 kr. á 

hvern ársnemanda umfram almenn framlög.  

 

Upphæð til uppbóta vegna fjarlægðar frá Reykjavík 

Hér er um að ræða framlög vegna ferðakostnaðar, flutningagjalda og ýmissar 

sérhæfðrar þjónustu sem þarf að sækja til Reykjavíkur. Nemendatala skóla er 

margfölduð með fjarlægð frá Reykjavík í kílómetrum og tiltekinni upphæð sem 

miðast við að skólarnir hafi ekki verri rekstrargrundvöll en Reykjavíkurskólarnir. 

Þessi upphæð, þ.e. verð nemendakílómetra er talin til almennra forsendna og er nú 

árið 2007 45 kr. (sjá nánar í sérstökum forsendum 3.2.5). 

 

Innritunar- og efnisgjöld 

Skólarnir innheimta þessi gjöld af nemendum og eru þau ákveðin með lögum, 

8.500 kr. á ári í innritunargjöld (bókuð sem ríkistekjur) á hvern nemanda en 

efnisgjöld mega að hámarki vera 50.000 kr. á ári á nemanda. Þá er gert ráð fyrir að 
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þriðjungur kennslukostnaðar vegna öldungadeilda sé greiddur af nemendum. 

Síðarnefndu gjöldin teljast sértekjur skólanna og eru reiknaðar með fjárheimildum 

þeirra en framlög ríkisins af heildarheimildum skólanna eru þeim mun lægri sem 

nemur þessum áætluðu sér- og ríkistekjum. Með þessu bókhaldi þykir umfangi 

ríkisrekstrar betur til skila haldið. 

 

Launatengd gjöld 

Hér gildir ein tala fyrir alla skóla og er hún 19,6%.  

 

Framlag til kennslutengdra starfa (hlutfall af kennsluframlögum) 

Hér er um að ræða framlag til að standa undir launagreiðslum til stjórnunarstarfa, 

að frátöldum launum skólameistara. Til kennslutengdra starfa telst öll stjórnun og 

námsráðgjöf, þar með einnig talin öll verkefnisstjórnun og sérstök verkefni sem 

kennurum eru falin utan kennsluskyldu, auk aldursafsláttar og tímabundinna 

launauppbóta af ýmsu tagi. Gert er ráð fyrir að hlutfallið 16,5% ofan á 

kennslulaunin standi undir þessari starfsemi. 

 

Hlutfall yfirvinnu 

Framlag til kennslulauna miðast við að 80% af vinnu kennara sé dagvinna en 20% 

hennar sé í yfirvinnu.  

 

3.2.5. Sérstakar forsendur  

 

Fjarlægð frá Reykjavík 

Eins og fyrr segir er fundin upphæð, verð á nemendakílómetra, sem almenn 

forsenda til margföldunar á fjarlægð og nemendafjölda og er hún 45 kr. Tilgangur 

hennar er að búa skólum utan Reykjavíkursvæðisins jafna aðstöðu á við hina. Sé 

skóli með 200 nemendur í 500 km fjarlægð frá Reykjavík fær hann því: 

  

200 * 500 * 45 = 4.500.000.-   
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eða 22.500 kr. á hvern ársnemanda umfram almenn framlög. 

Tafla 4 sýnir reiknaðar bætur vegna fjarlægðar og fámennis ásamt hlutfalli 

þeirra af heildargreiðslum til skólanna. Um er að ræða niðurstöður líkans vegna 

ársins 2008 fyrir verðlagsuppbætur. 

 

Tafla 4:          Uppbætur til skóla utan höfuðborgarsvæðisins 

Skólar 
 
Nem fjöldi 

 
Uppbætur 

 
Framlög alls 

Uppbætur 
pr. nemanda 

 
% af frl alls 

Skóli 1 75 20.754.193 80.708.642 276.723 25,7% 
Skóli 2 120 26.776.305 122.436.894 223.136 21,9% 
Skóli 3 125 26.356.406 107.008.501 210.851 24,6% 
Skóli 4 130 24.122.575 106.137.659 185.558 22,7% 
Skóli 5 160 23.422.304 127.480.704 146.389 18,4% 
Skóli 6 160 33.316.936 151.014.391 208.231 22,1% 
Skóli 7 185 22.670.493 154.683.841 122.543 14,7% 
Skóli 8 220 23.396.468 151.441.180 106.348 15,4% 
Skóli 9 320 7.549.980 206.944.125 23.594 3,6% 
Skóli 10 350 10.856.792 223.826.955 31.019 4,9% 
Skóli 11 375 5.957.332 274.900.218 15.886 2,2% 
Skóli 12 545 3.289.871 355.818.505 6.036 0,9% 
Skóli 13 770 15.695.637 426.152.268 20.384 3,7% 
Skóli 14 875 3.398.737 567.424.995 3.884 0,6% 
Skóli 15 970 2.120.691 633.990.555 2.186 0,3% 
Skóli 16 1220 22.950.697 867.035.137 18.812 2,6% 

Samtals   272.635.417 4.557.004.570 1.601.580 6,0% 

Allir skólar 20.069 272.635.417 12.939.942.687 1.601.580 2,1% 
 

 

Fermetrafjöldi heimavista, fjöldi nemenda sem rúmast í heimavist 

Hér er um innsláttartölur að ræða og er, eins og með annað húsnæði, framlag 

reiknað með tilliti til jákvæðs eða neikvæðs hlutfalls milli reiknaðs húsnæðis og 

raunhúsnæðis. Greitt er samkvæmt fjölda nemenda á heimavist en visst tillit tekið 

til raunhúsnæðis sem í sumum tilfellum stendur ónotað. Greitt er fyrir 9 mánuði af 

12 og er útleigu vistanna yfir sumartímann ætlað að standa undir viðhaldi húsnæðis 

og búnaðar. 
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Áætlaðir ársnemendur komandi fjárlagaárs 

Hér er um bráðabirgðaforsendur að ræða þar sem áætlunartölur eru alltaf háðar 

einhverri óvissu. Uppgjör framlaga fer því alltaf fram þegar rauntölur liggja fyrir. 

 

Launaviðmið (launastika) kennara í byrjun yfirstandandi árs  

Hér má í raun segja að um almenna forsendu sé að ræða en hún er flokkuð sem 

sérstök vegna þess að samkvæmt fyrstu útgáfu reiknilíkans voru fundin meðallaun 

hvers skóla fyrir sig og taldist sú tala þannig sérstök forsenda hvers skóla. Eftir 

endurskoðun reiknilíkansins á árunum 2002–2003 var sett ein tala fyrir alla skólana 

og varð hún þannig almenn forsenda líkansins. Hér er um eina upphæð að ræða sem 

gildir sem forsenda fyrir alla skóla. Hún var fundin með því að skoða rauntölur í 

BÁR (Bókunar- og áætlunarkerfi ríkisins) um föst mánaðarlaun kennara, þ.e. 

grunnlaun án allra viðbótarflokka vegna stjórnunar, sérstakra verkefna, 

aldursafsláttar eða umbunar af öðru tagi. Í febrúar 2002 voru meðalgrunnlaun 

kennara samkvæmt þessum útreikningum rúmlega 220.000 kr. og í ljósi þessa 

ákvað menntamálaráðuneytið að launastika fyrir árið 2003 yrði 232.000 kr. Í 

forsendum fjárlaga ársins 2008 er hún 294.617 kr. og er sú tala byggð á spá 

fjármálaráðuneytisins sem birt er í fjárlagafrumvarpi um launahækkanir. 

Launastikan er uppfærð frá ári til árs samkvæmt kjarasamningum, fyrir fram eða 

eftir á eftir atvikum. 

 

Árslaun og yfirvinna skólameistara í byrjun yfirstandandi árs 

Hér er um að ræða beinar tölur um laun hvers og eins skólameistara frá 

ríkisbókhaldi.  

 

Áfangaskrár 

Hér er fjallað um hornstein líkansins og af tölum í áfangalistum einstakra skóla 

ræðst það framlag sem viðkomandi skóli hlýtur. Ekki sjaldnar en árlega fer fram 

uppgjör á þessum tölum og er ferlið þannig að menntamálaráðuneytið les 

upplýsingar um fjölda skráðra og prófaðra nemenda í öllum áföngum ásamt 
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reiknuðum fjölda hópa í hverjum áfanga skólans úr Innu, skráningarkerfi 

framhaldsskólanna, og sendir viðkomandi skóla til yfirlestrar, staðfestingar og 

athugasemda ef þörf krefur. Að því loknu eru gögn um skólana lesin inn í  

gagnagrunn líkansins sem geymir alla áfanga sem metnir hafa verið og flokkaðir af 

ráðuneytinu til greiðslu. Ekki hefur verið lagt mat á inntak áfanga sem eru utan 

aðalnámskrár en skólunum ætlað og treyst til þess að sjá til þess að þeir standist 

fagleg mál. Í þessum grunni er skráð hvaða kennsluaðstöðu og búnað hver áfangi 

þarf (sbr. Töflu 3), ásamt því hvaða hópastærð og nýtingarkröfu er miðað við (sbr. 

Töflu 2). Þar eru einnig skráðar sérgreindar forsendur skóla, svo sem fjarlægð frá 

Reykjavík o.fl. Töflur 5 til 8 sýna dæmi um nokkra áfanga í áfangaskrá ásamt því 

sem við þá hangir. Framlög eru þannig reiknuð við hvern áfanga að í lokadálki 

hverrar línu kemur samtals upphæð í krónum sem síðan leggst við næstu og svo 

koll af kolli uns heildartala reiknast út. Töflurnar fjórar sem hér fara á eftir eru í 

raun ein línuleg heild, klippt í fernt og sýna rauntölur tiltekinna skóla frá haustönn 

2006. Tafla 9 í næsta kafla sýnir svo almennar breytur líkansins sem vísað er til, 

m.a. í útskýringum á töflum 5–8.   

  

Tafla 5:  Sýnishorn úr áfangaskrá 
 

  A B C D E F G H I J K 

1 

Áfangi 
/bekkur  

Skráðir 
nem. 

Prófaðir 
nem. 

Fjöldi 
hópa  Merki 

Fjölda- 
viðmið 
hópa Flokkur 

Ein- 
ingar 

Kennslu- 
stundir 
m.t.t. 
eininga  

Stofu- 
lykill  

Framl. 
einingar  

2 AVV102 10 10 1   12 VEL 2 4 4B 20,0 

3 BÓK103 13 10 1   25 BOK 3 6 1A 30,0 

4 DAN102 38 36 2 H 25 HÆG 2 4 1A 108,0 

5 DAN103 28 28 2   25 BOK 3 6 1A 84,0 

6 DAN212 25 23 1 H 25 HÆG 2 4 1A 69,0 

7 EÐL103 15 15 2   22 RAU 3 6 2B 45,0 

 

Hér birtast nokkrir mismunandi áfangar og grunnupplýsingar sem gengið er út frá 

við kostnaðarmat. Í dálki G má sjá flokkun skv. miðlægri skrá MRN og er t.d. 

AVV102 (Aflvélavirkjun í grunnnámi málm- og bíliðngreina) flokkaður sem VEL, 

verklegur áfangi sem hefur hópviðmiðið 12 (dálkur F) og stofulykilinn 4B sem 

samkvæmt töflu 3 hér að ofan þýðir 90 fermetra rými til tækjafreks verknáms. 

Dálkar B og C sýna upplýsingar úr skráningarkerfi viðkomandi skóla um skráða og 
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prófaða nemendur í áfanganum og D sýnir fjölda hópa. Þar sem einingar áfangans 

eru 2 (dálkur H) og prófaðir nemendur 10 talsins samkvæmt dálki C, sýnir 

lokadálkurinn töluna 20, eða fjölda framleiddra eininga sem er margfeldi dálka C 

og H. Áfanginn DAN102 tilheyrir hins vegar flokknum HÆG, hægferð og fær 

sérmerkingu H í dálk E sem breytir því að útkoman í dálki K um framleiddar 

einingar verður ekki 36 * 2 = 72, heldur 36 * 3 = 108. Skýringin er sú að 

kennslustundir pr. einingu í hægferðum eru 3 en ekki 2 og því kennslustundafjöldi 

jafn í DAN102 hægferð og í DAN103, þótt raunverulegar námseiningar séu færri.  

 

Tafla 6:  Sýnishorn úr áfangaskrá 
 

  A B C D E F G H I J K 

1 

Áfangi 
/bekkur  

Stofu 
stærð 

Bygg- 
ingar -
kostn. 
skv. 
töflu 

Búnaður 
stofu 
skv. 
töflu 

Fjöldi 
eininga 
við 
fulla 
nýtingu 

Stofn -
kostn. 
stofu -
rýmis 
pr. 
einingu 

Stofn -
kostn. 
stofu -
búnaðar 
pr. 
einingu 

Stofn- 
kostn. 
stofu -
rýmis á 
hóp 

Stofn- 
kostn. 
stofu -
búnaðar 
á hóp  

Við-
hald 
stofu 
3,42%  

Endur- 
nýjun 
tækja 
stofu 
6,064
%  

2 AVV102 90 11.820,3 15.570,0  325,3 36,3 47,9 726,7 957,2 24,9 58,0 

3 BÓK103 60 7.880,2 1.245,6  692,1 11,4 1,8 341,6 54,0 11,7 3,3 

4 DAN102 60 7.880,2 1.245,6  692,1 11,4 1,8 1.229,6 194,4 42,1 11,8 

5 DAN103 60 7.880,2 1.245,6  692,1 11,4 1,8 956,4 151,2 32,7 9,2 

6 DAN212 60 7.880,2 1.245,6  692,1 11,4 1,8 785,6 124,2 26,9 7,5 

7 EÐL103 65 8.536,9 3.114,0  609,1 14,0 5,1 630,7 230,1 21,6 14,0 

 

 Tölur í dálkum C, D og F til K eru í þúsundum króna  

 

Svo haldið sé áfram með AVV102 sýna næstu dálkar fleiri forsendur, stærð stofu 

ásamt byggingarkostnaði og verðmæti búnaðar (dálkar B, C og D) samkvæmt 

stofulyklum í Töflu 3. Í dálki E er reiknað út hve margar einingar verða til við fulla 

nýtingu stofunnar, samkvæmt reglu sem greint er frá fremst í kafla 3.2.3. og er talan 

fundin með því að margfalda einingar áfangans (2) með hópaviðmiði (12) og 

nýtingarhlutfalli (77,46%). Útkoman er síðan margfölduð með 17,5 þar sem 35 

stundir er talin full nýting og hverjar 2 stundir gefa eina einingu: 

 

2 * 12 * 0,7746 * 17,5 = 325,3 
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Þessi tala er svo lögð til grundvallar til að finna kostnað pr. einingu í dálkum F og 

G, miðað við tölurnar í C og D um kostnað húsnæðis og búnaðar, með einfaldri 

deilingu: 

 

11.820,3 / 325,3 = 36,3  og   15.570 / 325,3 = 47,9  

 

Í dálkum H og I er einingarkostnaðurinn margfaldaður með þeim einingum sem 

áfanginn skilar á viðkomandi önn og birtust í dálki K í Töflu 5, þ.e. 20 og þannig 

fundinn grundvöllur frekari útreikninga sem birtast í dálkum J og K. Eins og kveðið 

er á um í almennum breytum líkansins fer 3,42% af stofnkostnaði stofu til viðhalds 

og þannig reiknast sú tala út frá dálki H: 

  

726,7 * 0,0342 = 24,9  

 

Sú tala birtist í dálki J, þ.e. áætlað viðhald vegna hinna 20 framleiddu eininga 

AVV102 á viðkomandi önn er 24.900 kr. Á sama hátt verður til talan í dálki K 

nema hvað þar er áætlað til eignakaupa 6,064% af tölunni í dálki I, verðmæti 

búnaðar og er útkoman 58.000 kr. til eignakaupa út frá sama einingafjölda. Til 

samanburðar má benda á tölurnar í sama dálki fyrir áfangann DAN102 í línu 5 sem 

eru mun lægri þótt framleiddar einingar séu um fimmfalt fleiri og sýnir þetta glöggt 

muninn á kostnaði húsnæðis og búnaðar milli verklegrar og bóklegrar kennslu.  
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Tafla 7:  Sýnishorn úr áfangaskrá 
 

  A B C D E F G H I J K 

1 

Áfangi 
/bekkur  

Aðrir 
starfsm. 
2,93% á 
stofn -
kostnað 
bygginga 
og 
búnaðar 
stofu 

Annar 
rekstur 
2,95% á 
stofn -
kostnað 
bygginga 
og 
búnaðar 
stofu 

Reikn- 
aðar 
kennslu- 
stundir 

Framlög 
til 
kennslu 

Framlög 
til 
rekstrar 
á stofu 

Reikn- 
aðir 
fm 
stofu 
rýmis 

Reikn- 
aðir fm 
almenns 
rýmis 

Alm. 
rýmið 
kostar  

Búnaður 
alm. 
rýmis 
kostar  

Viðhald 
alm. 
rýmis 
3,42% 

2 AVV102 50,3 49,7 4,3 436,7 182,9 5,5 7,1 937,2 140,6 32,1 

3 BÓK103 11,8 11,7 3,0 307,9 38,5 2,6 9,1 1.195,5 179,3 40,9 

4 DAN102 42,6 42,0 10,9 1.108,6 138,4 9,4 12,1 1.593,9 239,1 54,5 

5 DAN103 33,1 32,7 8,5 862,2 107,7 7,3 8,9 1.174,5 176,2 40,2 

6 DAN212 27,2 26,8 7,0 708,3 88,4 6,0 9,1 1.195,5 179,3 40,9 

7 EÐL103 25,7 25,4 5,2 524,9 86,7 4,8 8,7 1.139,7 171,0 39,0 

 

 Tölur í dálkum B, C, E, F og I til K eru í þúsundum króna  

 

Í þessari töflu, dálki B og C er áfram reiknað út frá tölum yfir stofnkostnað í 

dálkum H og I í Töflu 5. Teknar eru prósentutölur úr almennum breytum, 2,93% af 

samanlögðum dálkum H og I í töflu 6 til að fjármagna laun annarra starfsmanna og 

2,95% af sömu tölu til annars rekstrar. Í dálki D sjást reiknaðar kennslustundir á 

viku. Í AVV102 eru þær 4,3 en raunkennslustundir eru 4. Skýringin á muninum er 

sú að í hópnum gengu 10 nemendur til lokaprófs eða skilgreinds símats en 

samkvæmt Töflu 2 er jafnvægistala verklegra áfanga 9,3 nemendur, þ.e. 77,46% af 

12. Þess vegna reiknast viðkomandi skóla ögn meira en 4 kennslustundir á viku. 

Hins vegar er t.d. BÓK103 langt undir jafnvægistölu og fær aðeins reiknaðar þrjár 

kennslustundir á viku en í raun eru þær sex. Þegar reiknaður er kennslukostnaður í 

viðkomandi áfanga sem birtist í dálki E er gengið út frá tölum um nýtingarhlutfall, 

hópaviðmið og framleiddar einingar eins og í dálki D. Þá er leitað í töflur með 

upplýsingum um tímakaup í dagvinnu og yfirvinnu til margföldunar í hlutföllunum 

80 og 20. Þar er einnig fundið hlutfall launatengdra gjalda (19,6%) sem bætt er við 

ásamt hlutfalli kennslutengda starfa, stjórnunar, sérverkefna og aldursafsláttar 

(16,5%). Eins og sjá má kemur út upphæðin 436.700.- til kennslu í áfanganum 

AVV102 í eina námsönn. Í dálki F eru tekin saman reiknuð framlög úr dálkum B 

og C að viðbættum dálkum J og K í Töflu 6 og eru þar samtals framlög til rekstrar á 

stofum. Í dálkunum þar á eftir eru tölur um almenna rýmið og framlög til rekstrar, 
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búnaðar og viðhalds á því í samræmi við forsendur sem nefndar hafa verið um að 

með hverjum 40 fermetrum stofurýmis er gert ráð fyrir 60 fermetrum almenns 

rýmis.  

 

Tafla 8:  Sýnishorn úr áfangaskrá 
 

  A B C D E F G H I J J K 

1 

Áfangi 
/bekkur  

Endur 
nýjun 
eigna 
alm. 
rýmis 

Aðrir 
starfsm. 
2,93% á 
stofn 
kostnað 
bygginga 
og 
búnaðar 
alm. 
rýmis 

Annar 
rekstur 
2,95% á 
stofn 
kostnað 
bygginga 
og 
búnaðar 
alm. 
rýmis 

Alls 
kennsla 
og 
rekstur 
stofa 
og alm. 
rýmis 

Með 
upp- 
bótum 

Sér 
stakar 
upp- 
bætur 

Áætl. 
nem. 
fjöldi 
skólans 

Fjar- 
lægð 
frá 
Rvk  

Upp 
bætur 
vegna 
fámennis 

Upp 
bætur 
vegna 
fjarl. 
frá 
Rvk 

Heildar 
framlag 
á 
einingu 

2 AVV102 8,5 32,2 31,8 724,3 737,6 0,0 320 520 0,0 13,4 36,9 

3 BÓK103 10,9 41,1 40,6 479,8 507,0 7,1 320 520 0,0 20,1 17,1 

4 DAN102 14,5 54,8 54,1 1.424,9 1.504,2 7,1 320 520 0,0 72,2 14,0 

5 DAN103 10,7 40,4 39,8 1.101,0 1.164,2 7,1 320 520 0,0 56,2 13,9 

6 DAN212 10,9 41,1 40,6 930,1 983,3 7,1 320 520 0,0 46,1 14,4 

7 EÐL103 10,4 39,2 38,7 738,7 768,6 0,0 320 520 0,0 30,1 17,1 

 

Tölur í dálkum B – G, J og K eru í þúsundum króna  

 

Í þessari töflu tilgreina dálkar B, C og D, ásamt K í töflu 7, framlög vegna almenns 

rýmis til sömu þátta og þeirra sem tóku til stofurýmis. Fermetraverð beggja er 

reiknað hið sama en búnaður almenna rýmisins er reiknaður 15% af 

fermetraverðinu. Í stofunum getur hann reiknast sem allt að þrefalt fermetraverðið. 

Dálkur E sýnir loks niðurstöðutölur um heildarkostnað viðkomandi áfanga. Ef 

skólinn uppfyllir skilyrði um fámenni eða fjarlægð frá Reykjavík leggjast uppbætur 

við og niðurstaða birtist í dálki F. Í þessu tilviki fær skólinn viðbót vegna fjarlægðar 

sem reiknast svo fyrir AVV102: 

 

20(frl einingar) / 35(ársnemandi) * 520(fjarlægð frá Rvk) * 45 (kr. á nemendakm) = 13.371 

 

sem hækkar í 13.400 svo heildarframlag til þessa áfanga verður samkvæmt þessu 

737.600 kr. Í síðasta dálkinum kemur fram heildarframlag á einingu í hverjum 

áfanga með deilingu framleiddra eininga (Tafla 5, dálkur K) í heildarframlagið. 
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Í dálki G koma fram uppbætur af annarri gerð en þar er yfirskriftin sérstakar 

uppbætur og er vegna 1/3 umframhúsnæðis dreift á 1A stofur. Skýring: Ein af 

grunnhugmyndum reiknilíkansins er aðhald í húsnæðismálum og af því sprettur sú 

aðferð að greiða leiguframlag einungis fyrir notkun, þ.e. eftir nemendafjölda og 

fyrir tiltekinn fermetrafjölda á nemanda auk búnaðar. Fyrsta beiting þessa ákvæðis 

(2003) leiddi til harkalegrar skerðingar framlaga til skóla sem höfðu fáa nemendur í 

stóru húsnæði. Þá var gripið til mótvægisaðgerða að fyrirmælum fjárlaganefndar 

Alþingis og var ein þeirra sú sem hér birtist, að greiða leiguframlag fyrir þriðjung 

umframhúsnæðis, þ.e. á þriðjung munarins á raunhúsnæði og reiknuðu húsnæði. 

Þessu framlagi er í reikniverkinu dreift á stofur með auðkennið 1A en að sögn 

skrifara líkansins var það einungis gert af því að slíkar stofur eru örugglega í öllum 

skólum en aðrar ekki. Sú aðferð breytir engu um heildarframlagið. 

 

3.2.6. Almennar breytur í reiknilíkani 

Til glöggvunar eru í Töflu 9 birtar almennar breytur líkansins eins og það virkar í 

síðustu útgáfu. Áður hefur verið fjallað um þessar breytur en þrjár þær síðustu eru 

útskýrðar í kafla 3.2.9. hér á eftir. 
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Tafla 9:             Almennar breytur í reiknilíkaninu 2008 

Launastika  294.617 kr. á mánuði 

Hlutfall dagvinnu 80 % 

Hlutfall yfirvinnu 20 % 

Kennsluskylda 24 Stundir á viku 

Stundir í fullnýttri stofu 35 Stundir á viku 

Launatengd gjöld 19,6 % á heildarlaun 

Kennslutengd störf 16,5 % á kennslu 

Fermetraverð 136.328 eftir svigrúmi ramma 

Verknámsbúnaður 27,5 % af byggingakostnaði 

Búnaður almenns rýmis 15 % af byggingakostnaði 

Hlutfall skólastofa 40 % af heildarhúsnæði (án heimavistar) 

Hlutfall almenns rýmis 60 % af heildarhúsnæði (án heimavistar) 

Til viðhalds (húsaleigu) 3,42 % af verðmæti húsa 

Til eignakaupa 6,06 % af verðmæti búnaðar 

Til annarra starfsmanna 2,93 % af verðmæti húsa og búnaðar 

Til annars rekstrar 2,95 % af verðmæti húsa og búnaðar 

Hámark nemenda í stofu 25   

Breytur smæðarálags A 60   

Breytur smæðarálags B 240   

Fjarlægðarálag 45 kr. á nemendakílómetra 

Nýting einhópa 1,180   

Nýting fjölhópa 1,035   

Deilitala ársskóla (skerðing) 2,330   
 

 

3.2.7. Bygging líkansins  (Rita II) 

Þegar reiknilíkanið var kynnt árið 1998 hafði höfundur forritsins gefið því nafnið 

Rita og eftir endurskoðum þess árin 2002–2003 var það nefnt Rita II. Hér verður 

hinni síðarnefndu lýst stuttlega en ekki kafað djúpt í tæknilegum skilgreiningum. 

Breytingum á forsendum og byggingu líkansins frá 1998 verður svo lýst nánar í 

kafla 3.3. 

 Grunnur Ritu II er forritanlegur gagnagrunnur sem heitir 4D, 4th Dimension en 

hún er einnig til í Excel umhverfi. Rita byggir á 6 skrám sem tengjast eins og sýnt 

er á Mynd 1.  



 53 

Mynd 1:  Bygging líkansins 

  

 

Meginskráin [Inn] geymir upplýsingar um kennda áfanga í skólunum á hverjum 

tíma og niðurstöður útreikninga sem byggjast á þeim. Skólarnir sem forritið tekur 

til eru skráðir í [Skolar]. Í skránni [Afangasafn] eru geymdir allir áfangar, og 

afbrigði af þeim, sem komið hafa fyrir í áfangaskrám skólanna frá því líkanið var 

tekið í notkun. Þar eru færðar viðmiðunartölur um hópastærðir í áföngum og tegund 

stofu eða kennsluaðstöðu. Hins vegar eru upplýsingarnar á bak við hvern stofulykil 

skráðar í [Stofur]. Flokkun námsgreina skólanna og áfanga, vegna m.a. mismunandi 

nýtingarkröfu, er geymd í skránni [Greinaflokkur]. Loks eru aðrar breytur líkansins 

skráðar í [Breytur]. 
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3.2.8. Sveigjanleiki líkansins 

Í 1. grein reglugerðarinnar frá 1999 er kveðið á um sveigjanleika líkansins og 

stefnumarkandi hlutverk með því að í gerð þess „felist möguleikar á að auka eða 

draga úr stuðningi við tiltekin markmið skólastarfs með samræmdum hætti“ 

(Reglugerð um reiknilíkan, 1999). Það sé með öðrum orðum unnt að breyta 

forsendum þess til að auka vægi ákveðinna markmiða, bæði í einstökum skólum og 

ákveðnum námsbrautum. Finna má skýr dæmi um þetta í endurskoðuninni 2000–

2003 þegar allir námshópar almennrar brautar fengu hópviðmiðið 15 og 

nýtingarkrafa þeirra var sett í 65,84%. Hér var markmið ráðuneytisins að hvetja 

skólana enn frekar til að bjóða fram almenna námsbraut. Enn fremur var við 

endurskoðun líkansins á sama tíma stigið svipað skref þegar fagbóklegir hópar í 

starfsnámi fengu hópviðmiðið 15 í stað 25 í því skyni að auka stuðning við 

starfsnám í framhaldsskólunum.  

Í þessu samhengi er rétt að benda á að við niðurskurð á framlögum sem boðaður 

er við rammasetningu fjárlaga, hefur líkanið svipað hlutverk. Þar má nefna sem 

dæmi að árið 2006 var niðurskurði mætt með því að hækka nýtingarkröfu á 

bóknámshópum úr 77,46 í 79,1% sem væntanlega hefur nægt til að mæta kröfu 

fjárveitingarvaldsins um 1% niðurskurð. Af þeirri ákvörðun má ráða að ráðuneytið 

hefur talið að frekar mætti halla á bóknám en verknám fyrst skera þyrfti niður. Að 

vísu voru fyrirætlanir um að hækka á sama tíma hópviðmið fagbóklegra hópa í 

starfsnámi úr 15 í 18 en þær náðu ekki fram að ganga. Telja má líklegt að fulltrúar 

atvinnulífs hafi þar staðið dyggan vörð um hagsmuni verk- og starfsnáms 

(Aðalsteinn Eiríksson, 2007). 

Þannig er ljóst að líkanið er háð aðstæðum sem skapast hjá yfirstjórn 

menntamála, hvort sem um er að ræða mennta- eða fjármálastefnu. Á hverju ári 

hafa þannig verið gerðar fleiri eða færri breytingar á forsendum þess (breytum, svo 

sem launastiku, fermetraverði eða nýtingarkröfum) en eiginlegar breytingar á 

líkaninu sjálfu (forritinu) hafa verið sjaldgæfari. Miklu hafa þó varðað nokkrar 

ákvarðanir sem teknar hafa verið um viðbætur við líkanið svo sem starfsbrautir, 

kvöldnám, fullorðinsfræðslu, heimavistir og ákvörðun um að reikna sömu framlög 
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til fjarnáms og staðbundins náms. Flestar slíkar ákvarðanir hafa verið teknar af 

menntamálaráðuneytinu og þá sérstaklega þær sem fólust í endurskoðun líkansins á 

árunum 2000–2003.  

Það hefur einnig komið í ljós að áætlanir um nemendafjölda eru engu 

þýðingarminni en réttlát skipting fengins fjár. Fjármálaráðuneytið hafði úrslitaáhrif 

á nemendaspár inn í forsendur (ramma) reiknilíkansins öll fyrstu árin sem það var 

notað og tók sú spá yfirgnæfandi mið af stærð fæðingarárganga en síður til vaxandi 

þátttöku eldri aldurshópa og meiri virkni nemenda. Nemendum fjölgaði því 

verulega í raun umfram forsendur fjárlaga. Þetta hafði töluverð áhrif á innleiðslu 

endurskoðaðs reiknilíkans 2003 og fyrsta útgáfa af því var ekki viðtekin af 

fjármálaráðuneyti, heldur voru niðurstöðurnar skertar eða „þjappaðar“ á tungumáli 

ráðuneytismanna. Nemendaspárnar eru nú að fullu unnar í menntamálaráðuneytinu 

og leitast er við að vinna þær í sem nánustu samstarfi við framhaldsskólana á 

vettvangi skólasamninga og sameiginlegrar skráningar í tölvuform sem kallað hefur 

verið BERTI. Telur Aðalsteinn Eiríksson að raunhæfar nemendaspár og óskert (eða 

lítið skert) reiknilíkan hafi loks komist í gagnið 2004.  

 

3.2.9. Afskipti fjármálaráðuneytis og Alþingis 

Áhrif fjármálaráðuneytisins hafa verið óbein en það átti, eins og skólameistarar, 

fulltrúa í endurskoðunarnefndinni 2000–2003 en áhrif þess hafa fyrst og fremst 

verið í gegnum rammasetninguna og ákvarðanir um viðmiðunartölur 

nemendafjölda. Fjárlaganefnd Alþingis hefur nokkrum sinnum gripið inn í 

ákvarðanir um ramma og nemendatölur. Einungis tvisvar þó með beinum tilmælum 

um breytingu á líkaninu sjálfu til aukins stuðnings við litla skóla í dreifbýlinu, 40 

millj. kr. í hvort sinn (1999 og 2007). Árið 2002 (vegna frumvarps 2003) lagði 

nefndin 100 milljónir kr. til framhaldsskólanna með þeim tilmælum að þeim yrði 

varið til þess að bæta úr veikleikum í líkaninu. Í ljósi umræðu á þinginu og í 

nefndinni var það af ráðuneytinu túlkað sem breytingartillaga við húsnæðisþátt 

endurskoðaðs líkans 2002. Naumur tími gafst til þeirrar endurskoðunar. 

Niðurstaðan varð viðauki eða „kálfur“ sem staðið hefur til þessa dags þrátt fyrir 

annmarka. Efnislega var inntak hans aukin framlög til fámennra námshópa, þar sem 
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t.d. er miðað við skráða nemendur (í einhópum) en ekki prófaða, skerðing á 

framlög til bekkjaskóla (ársáfangaskóla) og greiðslur fyrir ónotað húsnæði. Þrjár 

síðustu breyturnar í töflu 9 um almennar breytur í reiknilíkani 2008 eru frá þessum 

tíma. 

 

 

3.3. Endurskoðun og þróun líkansins 

Samkvæmt reglugerð ber að endurskoða líkanið á fjögurra ára fresti og hófst fyrsta 

endurskoðun árið 2000 og lauk árið 2003. Skipuð var nefnd í júlí 2000 sem í áttu 

sæti tveir fulltrúar menntamálaráðuneytis, Aðalsteinn Eiríksson og Gísli Þór 

Magnússon, Leifur Eysteinsson frá fjármálaráðuneyti og skólameistararnir Lárus H. 

Bjarnason og Einar Birgir Steinþórsson.  

Að sögn annars fulltrúa menntamálaráðuneytisins í nefndinni, Aðalsteins 

Eiríkssonar, var við setningu reglugerðarinnar fyrirséð að ný löggjöf, nýir skólar, 

þróun skólakerfisins almennt og reynslan myndu kalla á reglulega endurskoðun 

reiknilíkansins. Fljótlega kom í ljós, eftir gildistöku líkansins, að halla tók á 

verknámsskólana í afkomu. Nefndin var sammála um að fara í saumana á þeim 

halla og leitast við að einfalda líkanið um leið. Að öðru leyti var gengið með 

opnum huga til verksins. Meðal þess sem upp kom og tekist var á um voru 

húsnæðismálin og launaviðmið (meðallaun). Fram kom það viðhorf ráðuneytanna 

að reiknilíkaninu væri ekki ætlað að elta kostnað (né sérþarfir einstakra skóla), 

heldur væri það vettvangur almennra viðmiða og stefnumótunar. Umbun skyldi 

fylgja árangri, einkum í baráttunni við brottfall eftir endurskoðun sem áður. 

Skólameistarar lögðu höfuðáherslu á gegnsæi og að forsendur líkansins 

endurspegluðu raunveruleika skólanna í rekstri og þjónustu við allt litróf 

nemendahópsins.  

Framlög til eignakaupa höfðu lengi verið álitamál í samskiptum skólanna og 

fjárveitingarvaldsins. Um skeið var það fé á safnlið fyrir alla skólana, á öðrum tíma 

voru upphæðir eyrnamerktar hverjum skóla. Í upphafi líkansins voru þessi framlög 

tengd vísitölu námsframboðs sem mældi hlutfall verknáms í hverjum skóla. Sú 
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aðferð náði ekki til þess að verknámið er misdýrt og sú meðaltalsforsenda sem 

gefin var til eignakaupa, mismunaði skólunum í raun.  

Við endurskoðunina varð sú breyting á að áfangar fengu mismunandi 

aðstöðuverð og urðu þá til stofulyklar sem sýndir eru í Töflu 3 að ofan þar sem 

kennsluaðstaða er verðlögð með tilliti til þess búnaðar sem talin er nauðsynlegur og 

tækja- og eignakaupaframlag reiknað út á grunni þess mats. Þessi breyting leiddi af 

sér töluverðar hækkanir á framlögum til verknámsskóla. 

Einnig var í endurskoðuninni skerpt á kröfunni um nýtingu húsnæðis og greint á 

milli raunhúsnæðis og reiknaðs húsnæðis. Hugtakið „nýting húsnæðis“ byggist á 

því að skilgreind er ásættanleg stærð kennsluaðstöðu, fjöldi kennslustunda og 

meðalfjöldi nemenda í hópi. Hópstærðir voru skilgreindar af öðrum ástæðum 

einnig. Þannig er t.d. staðall bóknámsstofu settur á 60 m2, 35 kennslustundir á viku 

talinn hæfilegur stundafjöldi á stofu og nálega 20 (77,46–79,1% af 25) nemendur 

bóknámstíma talin eðlileg hópstærð. Slíkt er þá talin full nýting en séu vikustundir í 

stofu 17 eða nemendur 10 þá er einungis um að ræða hálfa nýtingu (reiknað 

húsnæði) og framlög í samræmi við það helmingi lægri en til fullnýttrar stofu. Þetta 

kom sér vel fyrir þá sem bjuggu þröngt því fari reiknað húsnæði fram úr 

raunhúsnæði skilar það skólanum meiri framlögum en ella. Á hinn bóginn þrengdist 

aftur kostur fámennra skóla í of stóru húsnæði og leiddi það til mótvægisaðgerða af 

hálfu fjárlaganefndar Alþingis sem ákvað viðbótarframlög og skyldu þau notuð til 

að mæta því sem kallað var veikleiki í líkani. Af þessum toga var kálfurinn 

fyrrnefndi, 100 milljónir í fjárlögum 2003 sem leiddi til uppbóta vegna fámennra 

hópa og almenns rýmis en orkaði að öðru leyti tvímælis og er í endurskoðun. 

Í þriðja lagi var reynt að taka á viðkvæmu deilumáli um launastikuna sem hafði 

verið skilgreind sem sérstök forsenda og launameðaltal sérreiknað fyrir hvern skóla. 

Skólar með tiltölulega lítið menntaða eða unga kennara höfðu því umtalsvert lægri 

framlög til kennslu en þeir sem höfðu mikið menntað og rótgróið kennaralið. Töldu 

margir að fyrrnefndu skólarnir gætu lent í vítahring lágra launa. Í nýju líkani var 

launastikan gerð að almennri forsendu og stuðst við meðalatöl allra skóla eins og 

sagt er frá í kafla 3.2.5. og hún sett fyrir árið 2003 rúmlega 5% yfir launameðaltal 

ársins 2002. Enn er deilt um réttmæti launastikunnar enda er hér um stærstu 
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útgjaldaliðina að ræða fyrir skólana. Fulltrúar skóla með vel menntað og 

reynslumikið kennaralið gagnrýna mest þessa breytingu og telja hér vera dæmi um 

að líkanið endurspegli ekki raunkostnað við skólahald. 

Loks var reynt að einfalda líkanið þannig að niðurstöðutölum þess var fækkað 

verulega og sundurliðun var í fimm liðum: Kennsla, aðrir starfsmenn, eignakaup, 

húsaleiga og annar rekstur, auk uppbóta ef það á við. Áður höfðu niðurstöður 

greinst í fjölmarga liði og má nefna sérgreinda útgjaldaliði fyrir pappírskaup, 

bókakaup, gæslu á heimavistum o.s.frv. Við þetta má bæta að uppbótarframlög til 

skóla utan höfuðborgarsvæðisins voru við endurskoðunina sett formlega inn í 

líkanið sem almennar breytur. 

Að sögn fulltrúa skólameistara í nefndinni geta niðurstöður ekki talist afurð frá 

nefndinni í heild og starf hennar hafi í raun lognast út af án formlegra loka. 

Fulltrúarnir voru ósáttir við að ekki skyldi reynt að ræða helstu ágreiningsmál til að 

freista þess að sætta ólík sjónarmið og töldu að ráðuneytið hefði í raun neytt 

aflsmunar við niðurstöður. Helstu gagnrýnisatriðum eru gerð skil í næsta kafla. 

Vorið 2007 hófst önnur endurskoðun líkansins og stendur ennþá, en þess utan 

hefur á árunum 2003 til 2007 verið hreyft við nokkrum forsendum líkansins. 

Hópstærðaviðmið hefur farið úr 15 í 18 í tölvugreinum og úr 20 í 22 í raungreinum. 

Nýtingarkrafan hefur verið hækkuð úr 77,46% í 79,1% á bóklegum og 

fagbóklegum áföngum, raungreinum og hægferðum en haldist óbreytt í verklegum 

áföngum, tölvugreinum og áföngum almennrar námsbrautar. Þá var hlutfall 

viðhaldsfjár og endurnýjunar af reiknuðum (tækja-)búnaði hækkað úr 4% í 6,064%. 

Að öðu leyti var það svigrúm sem árlegur rammi gaf skiptingu fjár 

framhaldsskólastigsins einkum notað til þess að hækka launastikuna og fjölga 

nemendum. Að sögn Aðalsteins Eiríkssonar var og er tekist á um þetta, m.a. þannig 

að fjármálaráðuneytið telur gjarnan að með nemendafjölgun fylgi möguleikar á 

hagkvæmni og kostnaður á hvern nemanda geti lækkað. Þetta má í raun túlka 

þannig að fjárveitingarvaldið viðurkennir fjölgun nemenda en gerir á hinn bóginn 

kröfu um að kostnaður minnki á hvern haus.  

Að auki voru starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur teknar inn í líkanið í 

fjárlagagerðinni fyrir árið 2007 og eru þannig í fyrsta sinn með þeim hætti inni í 
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fjárlögum þessa árs. Áður var framlag til þeirra handreiknað og handfært inn í 

líkanið sem sérverkefni. Meginmunurinn frá því sem áður var er samt sem áður 

líklega sá að nú reiknast nemendur starfsbrautanna inn í ársnemendatölur skólanna 

bæði í fjárlagagerðinni sjálfri og uppgjörinu. Grundvöllur þess að unnt var að taka 

þessa námsbraut inn í líkanið var skipting nemendahópsins og þjónustunnar við 

nemendur í flokka, aðstoðar annars vegar (ADL, athafnir daglegs lífs) og 

sérkennslunnar sjálfrar (SÉR) hins vegar. Sú vinna tók nokkur ár og var gerð á 

grundvelli alþjóðlegra flokkunarviðmiða en í samvinnu ráðuneytisins og 

starfsmanna skólanna. Framlög til rekstrar eru áfram sérfærð eftir fjölda 

kennslustofa sem áætlaðar eru til kennslunnar og taka mið af rekstrarframlögum til 

reglulegra kennslustofa hvað varðar leigu/viðhald, eignakaup, aðra starfsmenn og 

annan rekstur (hita, rafmagn o.fl.). Ráðuneytið færir sjálft nemendur inn í kerfið 

eftir skýrslum skólanna um fjölda og flokkun.  

 

3.4. Gagnrýni skólastjórnenda á líkanið 

Þótt telja megi að skólastjórnendur séu almennt þeirrar skoðunar að líkanið sé 

gagnlegt þá er í þeirra hópi að finna helstu gagnrýnendur þess. Ekki virðist þó 

einhugur um hvað gagnrýniverðast er en hér á eftir verður rakið það sem helst hefur 

verið deilt á í tilurð og virkni líkansins.  

Skólastjórnendur hafa lagt áherslu á gegnsæi líkansins og um leið að það þurfi 

að vera aðgengilegt stjórntæki fyrir skólameistara við áætlunargerð. Telja þeir að 

gegnsæi líkansins hafi minnkað frá upphaflegri gerð og benda m.a. á viðbætur sem 

settar hafa verið í forsendur þess án samráðs við skólastjórnendur. Jafnframt er bent 

á að ekki beri að „fikta“ í líkaninu í þeim tilvikum sem stjórnmálamenn vilja breyta 

fjárveitingum til framhaldsskóla. 

Í öðru lagi hafa sumir úr hópi stjórnenda gagnrýnt þá ráðstöfun að láta 

launastikuna virka sem almenna forsendu og telja að skólar með reynslumikið 

kennaralið með hátt menntunarstig beri verulega skarðan hlut frá borði. Því ætti 

frekar að ákveða launastikuna eftir raunkostnaði vegna launa á hverjum stað og líta 
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á hana sem sérstaka forsendu. Hér eru eðlilega nokkuð skiptar skoðanir eftir 

aðstæðum hverju sinni.  

Í þriðja lagi skal nefna álitamálið um nýtingu húsnæðis þar sem ýmsir hafa deilt 

á þann hvata í líkaninu sem verðlaunar þá skóla sem búa þröngt en refsar hinum að 

ósekju. Benda menn á að oft séu aðstæður óviðráðanlegar, t.d. hjá mörgum skólum 

á landsbyggðinni.  

Í fjórða lagi hefur því verið haldið fram að kostnaðartölur sem eru grunnur fyrir 

hlutfallsreikninga í líkaninu, t.d. tölur um byggingarkostnað séu of lágar miðað við 

raunverulegan kostnað. Á sama hátt sé mat líkansins á kostnaði skóla vegna 

launatengdra gjalda of lágt. Það sé með öðrum orðum vitlaust gefið og því mæli 

líkanið ekki raunverulegan kostnað af skólahaldi. Eini tilgangur þess sé þannig að 

skipta takmörkuðum (of lágum) fjárveitingum milli skólanna. 

Að lokum hafa margir gagnrýnt árangurskröfuna sem sett er samhliða líkaninu 

um að einungis prófaðir nemendur séu teknir gildir inn í líkanið og benda á að 

kostnaður sé töluverður af þeim fjölda nemenda sem ekki gengur til prófs. Oft sé 

málum þannig varið að skólinn hafi ekki tök á að koma í veg fyrir brottfall eða 

minnka það og ástæður brottfalls geti verið flóknari en svo að við verði ráðið. Því 

hafa menn lagt til að nemendatalning fari fram t.d. á miðjum viðkomandi önnum 

sem muni milda áhrif þessarar kröfu um árangur. Einnig hafa menn bent á að fleiri 

og víðari mælikvarða þyrfti að finna um árangur í skólastarfi ef markmiðið er að 

efla árangur í skólastarfi. 

Um þessi atriði hefur verið og er enn deilt og hafa sjónarmið ráðuneytisins að 

einhverju leyti komið fram varðandi launastikuna og enn fremur hefur 

umsjónarmaður líkansins bent á að ógjörningur sé að búa til líkan sem taki tillit til 

séraðstæðna hvers skóla. Reynt sé að ná utan um almenna þætti í kostnaði við 

skólahald. Hvað varðar árangurskröfuna þá er þar um að ræða pólitíska ákvörðun 

sem ráðuneytismenn verja af skyldurækni en viðurkenna fulla þörf á umræðu um 

aðrar leiðir. Því má bæta við að núverandi endurskoðunarnefnd hefur þessi mál til 

umfjöllunar. 
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3.5. Samantekt 

Í kaflanum hefur líkaninu verið lýst og farið yfir helstu forsendur þess, hvaða 

hlutverki því var ætlað og þróun þess lýst á þeim áratug sem það hefur verið í 

notkun. Til hægðarauka er hér sett upp tafla með helstu þáttum í þróun líkansins og 

breytingum á tímabilinu 1998 til 2008: 

 

Tafla 10:    Þróun líkansins 1998–2008 

Aðilar Þróun/ástæða Tími u.þ.b. Niðurstaða 
Menntamálaráðuneyti Sjá kafla 3.1. 1998 Rita fyrst notuð 
Menntamálaráðherra Í kjölfar laga 1996 1999 Reglugerð um líkanið 

gefin út  
Fjárlaganefnd Slæm staða 

landsbyggðarskóla 
1999 40 milljónir til lítilla 

skóla á landsbyggðinni 
Ráðuneytin og 
skólameistarar 

Endurskoðun líkansins 2000–2003 Rita II: Umtalsverðar 
breytingar m.a. með 
hag verknáms í huga 

Menntamálaráðuneyti Hvatning um rekstur 
almennra námsbrauta 
(AN) 

2002 Nýtingarkrafa lækkuð 
og víðari skilgreining 
sett á hópastærðir AN 

Fjárlaganefnd „Veikleiki“ í nýju líkani 2003 100 milljónir til aukins 
húsnæðisframlags á 
litla námshópa 

Fjármálaráðuneyti Ekki fallist á nýjar 
nemendaforsendur fyrstu 
gerðar nýs líkans 

2003 Niðurstöður líkansins 
felldar að ramma FRN 
–“þjappaðar” 

Menntamálaráðuneyti BERTI tekinn í notkun 2004 Rita II reiknar óskert 
framlög 

Fjárlög Sparnaðarkrafa 
stjórnvalda 

2006 Viðmið um 
hópastærðir og 
nýtingarkrafa bóklegra 
áfanga hækkuð 

Fjárlaganefnd Slæm staða 
landsbyggðarskóla 

2007 40 milljónir til lítilla 
skóla á landsbyggðinni 

Fulltrúar MRN, FRN, 
fjárlaganefndar og 
skólameistara 

Endurskoðun 2007–2008 Ófyrirséð 
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4. Umræður  

 

Í þessum kafla verður íslenska reiknilíkanið skoðað í ljósi fræðilegrar umfjöllunar í 

2. kafla og reynt að máta raunveruleikann við fræðin. Fyrst verður fjallað um 

líkanið sem viðleitni til vísindalegra aðferða við fjárlagagerð og skoðað samspil 

pólitískra og tæknilegra aðferða og hvort skynsemisvandi hefur látið á sér kræla. 

Því næst verður það skoðað sem verkfæri í árangursstjórnun í anda nýrrar 

opinberrar stjórnunar og athugað hvort og þá hvers konar árangur er lagður til 

grundvallar. Í þriðja lagi verður lagt mat á líkanið með aðferðum sérfræðinga IIEP, 

fjallað um hlutverk þess og metið hvort það stenst samanburð við þau viðmið sem 

sett voru fram í kafla 2.3. Að lokum fylgir niðurlag og hugleiðingar höfundar um 

líkanið í nútíð og framtíð.  

 

4.1. Vísindi og stjórnmál 

Skoða má reiknilíkanið sem tilraun til vísindalegra aðferða við ákvarðanir 

fjárveitinga til skóla. Þeirri tilraun fylgir væntanlega sú hugsun að með tilurð 

líkansins verði meiri líkur á sanngirni og jafnræði en minni líkur á pólitískum 

afskiptum og geðþóttaákvörðunum um fjárveitingar. Því liggur nokkuð beint við að 

spyrja hvort tilraunin hafi heppnast og þessi tilgangur líkansins því náðst. 

Reiknilíkanið er að mörgu leyti einstakt verkfæri í íslenskri stjórnsýslu og 

fullyrða má að ekki hefur verið gengið lengra í smíði tækis til fjármögnunar með 

skýrum formúlum sem byggja á athugunum á skólastarfi og þannig fundinn 

kostnaður á hvern nemanda, e.k. einingakostnaður. Það hugtak er að vísu þekkt í 

heilbrigðiskerfinu og hefur verið notað um árabil í formi daggjalda en aðferðir þar 

miðast þó meir við talningu á t.d. aðgerðum eða innlögnum. Þá ber að nefna að 

líkan hefur verið notað til ákvörðunar fjárveitinga til Háskóla Íslands en það er mun 
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einfaldara að gerð en líkanið sem hér um ræðir. Eins og fyrr segir hefur gagnsemi 

líkansins ekki verið rannsökuð að marki en þó hefur verið bent á að líkanið renni 

styrkari stoðum undir fjárlagagerð, þar sem það taki tillit til allra helstu 

kostnaðarliða framhaldsskólanna (Sveinn Agnarsson og Harpa Guðnadóttir, 2004).  

Eins og fram hefur komið virðist þó ýmislegt í þróun líkansins og breytingum á 

því hafa leitt til ógegnsæis. Að mestu leyti virðist um að ræða breytingar sem stafa 

af pólitískum afskiptum. Eins og lýst er að framan hefur komið fyrir að skipanir 

komu frá fjárveitingarvaldinu, ýmist fjármálaráðuneyti eða fjárlaganefnd um annars 

vegar viðbót sem skyldi þjóna ákveðnum hagsmunum, t.d. landsbyggðarskólum, og 

hins vegar bein fyrirmæli um niðurskurð á heildarútgjöldum. Í báðum tilvikum var 

umsjónarmönnum líkansins gert að breyta forsendum þess með þeim afleiðingum 

að gegnsæi minnkaði. 

Ekki skal lagður dómur á réttmæti þessara ráðstafana né þá heldur hvort þessi 

afskipti stjórnvalda hafi verið til góðs fyrir skólastarf. Hér má þó sjá eina af 

ástæðum þess að trú skólastjórnenda á líkaninu hefur minnkað en ein helsta 

gagnrýni þeirra snýst um ógegnsæi líkansins. Hér er einnig skýrt dæmi um flókið 

ferli fjárlagagerðar sem rímar ágætlega við fræðin. Fræðimenn hafa haldið því fram 

að skynsemisvandinn í opinberri stjórnsýslu birtist oft í fjárlagagerð, ekki síst vegna 

afskipta stjórnmálamanna og að umbætur í gerð fjárhagsáætlana breyta ekki hinu 

pólitíska eðli fjárlagagerðar (Wildavsky, 1964). Þannig má segja að líkanið hafi 

stefnt í hættu ákveðnum pólitískum meginreglum um byggðamál og því hafi 

stjórnmálamenn gripið inn í. Í þessu sambandi má minna á að í reglugerð um 

líkanið er kveðið á um að taka megi tillit til sérstakra aðstæðna. Enn fremur er í 

reglugerðinni tekinn af vafi um hvar valdið liggi með 8. grein þar sem sagt er að 

ráðherra geti í fjárlagaferlinu breytt einstökum tölulegum viðmiðum líkansins 

(Reglugerð um reiknilíkan, 1999). Staðfest eru bein afskipti af líkaninu þar sem við 

fjárlagagerð fyrir árið 2004 er í þingskjali vísað til þess að breyta hafi þurft 

forsendum líkans til að skipta 100 milljóna framlagi vegna vankanta í líkani 

(Alþingistíðindi, 2003–2004, þingskjal 1266, bls. 312). 
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Pólitísk afskipti eru því augljós og raunar fer það hlutverk líkansins sem snýst 

um að skilgreina kostnað við framhaldsskóla minnkandi eftir því sem pólitísk 

afskipti eru meiri enda ber að muna að fjárlagaramminn er settur af pólitískum 

stjórnvöldum. Þannig er líklegt að við núverandi efnahagsaðstæður verði gripið til 

sparnaðarkröfu í fjárlögum næsta árs sem hugsanlega leiðir til breytinga á líkaninu 

og verður þá ekki spurt um raunkostnað, heldur yrði eina hlutverk líkansins að 

skipta skertum framlögum til skólanna.  

Vissulega ber að taka tillit til þeirrar stöðu stjórnvalda að þau eru, ef svo má 

segja, þriðji aðili í viðskiptum þar sem þau kaupa þjónustu á grundvelli 

einingakostnaðar. Ef litið er á heilbrigðiskerfið til samanburðar má segja að ríkið 

kaupi t.d. ákveðinn fjölda hnéspeglana af heilbrigðisstofnun í gegnum ráðuneytið. 

Hvernig vita stjórnvöld hve margar hnéspeglanir þarf að framkvæma og hvar er 

þakið á þeim fjárveitingum? Á sama hátt má spyrja hve marga nemendur 

framhaldsskóla ríkið geti greitt fyrir. Er þak á þeim fjárveitingum og hvar liggur 

það? Þar sem stjórnvöld hafa ekki nægilegar forsendur til að meta og svara, 

bregðast þau oftar en ekki við með því að setja þak, eða ramma, til að hafa stjórn á 

útgjöldum ríkisins. Þá mætti e.t.v. spyrja hvort við séum komin ýkja langt frá 

hefðbundinni fjárlagagerð. Í 2. kafla var vitnað í rannsókn á íslenskri fjárlagagerð 

þar sem því var haldið fram að fjárveitingar ættu sér ávallt útgangspunkt í 

fjárveitingum síðasta árs og má bæta því við að höfundur telur einnig að 

rammafjárveitingar til ráðuneytanna á tíunda áratugnum hafi engu breytt um það 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999). Með þessum gleraugum má einnig greina að 

upphaf nýrrar opinberrar stjórnunar átti rætur í fjárhagskreppu Vesturlanda og 

hugsanlega má leiða af því þá niðurstöðu að allar tilraunir til nýjunga í opinberri 

stjórnun og fjárlagagerð séu gerðar til að spara almannafé þótt þær gefi sig út fyrir 

að efla starf stofnana hinna ýmsu fagráðuneyta. 

Við þetta má bæta að annað helsta gagnrýnisefni skólastjórnenda hefur verið að 

kostnaðartölur séu ekki réttar og benda þeir réttilega á að byggingarkostnaður sem 

lagður er til grundvallar framlögum til rekstrar hafi ekki verið uppfærður til 

samræmis við rauntölur. Einnig benda menn á að launatengd gjöld séu vanmetin í 

líkani. Þótt fulltrúar ráðuneytisins hafi bent á að reiknilíkaninu væri ekki ætlað að 
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elta kostnað né sérþarfir einstakra skóla, heldur væri það vettvangur almennra 

viðmiða og stefnumótunar þá hefur ekki fengist niðurstaða í þessa umræðu. Það 

kynni að vera angi af því sem hér hefur verið sagt um pólitísk afskipti og flókið 

ferli fjárlagagerðar og styður þá ályktun að þeir sem taka endanlegar ákvarðanir um 

fjárveitingar verða að leita jafnvægis milli pólitískra möguleika og þeirra 

niðurstaðna sem hlutlægar kostnaðargreiningar leiða í ljós (Ho og Ni, 2005).  

Þótt ákveðnir þættir í líkaninu séu byggðir á rauntölum fyrri ára og geti þar með 

flokkast undir smáskrefaaðferðina, þá sýna þær breytur líkansins, sem raktar voru í 

síðasta kafla, svo og þróunarvinna í kringum það, mikla viðleitni til að finna jafna 

skiptingu þess ramma sem ráðuneytinu er fenginn til útgjalda. Þessu til stuðnings 

skal vísað í kaflann hér á eftir um alþjóðleg viðmið um líkön til fjármögnunar 

skóla. Líkanið virðist því hafa sýnt fram á mikilvægi hlutlægra aðferða við 

fjármögnun þótt það sé, eins og aðrar aðferðir til fjárveitinga, háð pólitískum vilja 

og þeim aðstæðum sem ríkjandi eru í stjórnmálum hverju sinni. 

  

4.2. Árangur eða afurð? 

Reiknilíkanið tengist óhjákvæmilega árangursstjórnun, m.a vegna þess að 

innbyggðir í því eru ýmsir hvatar um stærðir námshópa og nýtingu húsnæðis. 

Einnig er sú pólitíska ákvörðun um að einungis prófaðir nemendur séu reiknaðir til 

fjárveitinga dæmi um stefnu stjórnvalda í átt til nýrrar opinberrar stjórnunar en 

talsmenn þeirrar stefnu líta á árangursstjórnun sem eitt af nauðsynlegum verkfærum 

nýskipunar í ríkisrekstri. Fræðilega virðist því aðferð líkansins tengjast þeirri 

heildarstefnu í fjárlagagerð sem fjallað er um að framan og nefnd hefur verið 

árangursmiðuð fjárlagagerð. Ýmislegt bendir þó til að árangur sé ekki það hugtak 

sem best lýsir fyrirbærinu og nær sé að tala um afurð sem er hlutlausara og vísar til 

enska hugtaksins output og mætti því eins tengja líkanið fræðilega við 

frammistöðutengda fjárlagagerð (Performance Budgeting). Reyndar hefur 

árangurmiðuð áætlanagerð verið kölluð ný útgáfa af frammistöðutengdri 

áætlanagerð (Tyer og Willand, 1997). 

Allmargir fræðimenn hafa fjallað um merkingu þessara hugtaka og efast um að 

mælanlegur árangur sé nothæfur kvarði á alla starfsemi hins opinbera. Þá hafa þeir 
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bent á veikan grunn þegar reynt er að meta afurð eða afköst (output) þess sem 

þjónustu veitir eftir gæðum þeirra og benda á að eftir því sem viðfangsefnin eða 

þjónustan er flóknari þeim mun ónákvæmara verði matið (Robinson, 2002). Einnig 

er bent á að samningar kaupenda við veitendur þjónustunnar í hálf-opinberum 

rekstri séu vandmeðfarnir og oftar en ekki miðist þeir við afurð en ekki útkomu eða 

árangur (outcome). Dæmi má taka um mun á þessu tvennu: Fjöldi bólusettra 

ungbarna getur verið mæling á afköstum en árangur mætti hins vegar mæla í 

lækkandi sýkingartölu eða minnkandi ungbarnadauða (Robinson, 2000). Á sama 

hátt má mæla árangur af námskeiði fyrir atvinnulausa með minnkandi atvinnuleysi 

ef líta skal á árangur þótt afköstin væru mæld í fjölda þeirra sem námskeiðin sækja.  

Sé litið til skólakerfisins er nemendafjöldi oft notaður við mælingu á afköstum 

og til ákvörðunar um fjárheimildir. Þegar kemur að því að meta árangur 

skólastarfsins þá er mörgu ósvarað. Einkunnir nemenda eru e.t.v. fyrsti 

mælikvarðinn sem kemur í hugann en þar er úr vöndu að ráða því skólar eru oftar 

en ekki að fást við ólíka nemendahópa og erfitt að setja einn mælikvarða á 

mismunandi stadda nemendur. Má í því sambandi minna á það sem sagt var hér að 

ofan um annarrar kynslóðar líkön sem gengu út frá því að nemendur hefðu 

mismunandi þarfir. Hér er því um flókið mál að ræða og þær aðferðir sem hér hefur 

verið rætt um, þar með talið hið íslenska reiknilíkan, virðast ekki leita svara við 

spurningunni um raunverulegan árangur af menntun. Eins og fram hefur komið var 

tilgangur líkansins m.a. að meta kostnað af framhaldsskólarekstri og búa til tæki til 

að skipta réttilega fé á milli framhaldsskólanna. Einnig var líkaninu ætlað að stuðla 

að hagkvæmri meðferð á almannafé. Líkaninu var aldrei fengið það hlutverk að 

bæta menntun í landinu eða hvetja til gæðastarfs við nám og kennslu. Þar af 

leiðandi er ekki sanngjarnt að dæma það fyrir skort á árangursmælikvörðum í þessa 

átt, þótt spyrja megi hvort markmiðin með líkaninu þurfi ekki að vera skýrari í þá 

átt að auka gæði menntunar í framhaldsskólum. Hér á kannski við sú ályktun að í 

fjárlagagerð komi fram álitamál sem eru táknræn fyrir óútkljáð pólitísk álitamál 

(Shick, 1992). Hins vegar má líta á minnkað brottfall úr framhaldsskólum, sem var 

jú eitt af markmiðum samfara líkaninu, sem samfélagslegan árangur af starfi 

skólanna og skal ekki gert lítið úr því. 



 67 

Við þetta má bæta að þótt sérfræðingar IIEP telji þróun reiknilíkana almennt 

vera jákvæð skref í átt til betri menntunar og stofnunin sé í raun talsmaður slíkra 

vinnubragða, þá vara þeir við oftrú á reiknilíkani. Fjármögnun skóla sé ekki 

eingöngu vitsmunaleg og tæknileg athöfn heldur einnig pólitískt ferli og þar með 

komi huglægir þættir inn í mat og greiningu á menntunarkostnaði. Þetta sé eðlilegt, 

ekki síst í ljósi þess að raunverulegur árangur af menntun er margslunginn, 

umdeildur og oftar en ekki lítt áþreifanlegur (Ross og Levacic, 1999).  

 

4.3. Hlutverk reiknilíkana 

Í fræðilega kaflanum voru rakin helstu hlutverk líkana til fjármögnunar á skólum 

samkvæmt skilgreiningu IIEP. Þar er talað um þrenns konar hlutverk reiknilíkana: 

Jafnræðishlutverk (equity function), leiðbeinandi hlutverk, (directive function) og 

markaðshlutverk (market regulation function) (Ross og Levacic, 1999). Þessi þrjú 

hlutverk má greina í íslenska líkaninu og skal hér fyrst skoðað jafnræðishlutverkið. 

 

4.3.1. Jafnræði 

Ýmislegt bendir til að jafnræðissjónarmið hafi verið höfð að leiðarljósi við gerð 

líkansins enda er þess getið í 1. grein reglugerðarinnar. Nefna má lægri 

nýtingarkröfu og minni stærðarviðmið námshópa hjá nemendum almennrar 

námsbrautar sem lýst er hér að framan. Með því er markmiðið að brúa bil milli 

nemenda sem standa ólíkt að vígi og má flokka það undir lóðrétt jafnræði. Einnig 

má benda á að landsbyggðarskólar fengu ekki samkvæmt fyrstu gerð líkans 

nægilegt fé til rekstrar og skipti þar m.a. nýting húsnæðis miklu. Brugðist var við 

þessu þannig að nú er ljóst að sérhver nemandi t.d. á Ísafirði fær hærri upphæð til 

sama náms en nemandi á höfuðborgarsvæðinu. Lárétt jafnræði snýst um að skólar 

og nemendur af sams konar gerð fái jafnmikið til sinna þarfa og mætti segja að hér 

væri brotin sú regla. Stjórnvöld tóku hins vegar þá pólitísku ákvörðun að styrkja 

fámenna skóla á landsbyggðinni og gripu inn í líkanið. Með öðrum orðum má segja 

að þau hafi litið á staðsetningu skóla sem viðmið í lóðréttu jafnræði. Þannig má 

segja að líkanið sé í þessu tilviki verkfæri í byggðastefnu stjórnvalda. Hins vegar 
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má segja að líkanið stuðli að láréttu jafnræði m.a. með því að allir skólar með t.d. 

verknámsnemendur njóti jafnhárra fjárveitinga í gegnum almennar forsendur svo 

sem hópastærðir og stofuskilgreiningar. 

 

4.3.2. Leiðbeining  

Þá skal litið til leiðbeinandi hlutverks líkansins og þess hvort það felur í sér 

hvatningu til ákveðinna athafna af hálfu skólastjórnenda í samræmi við 

menntastefnu viðkomandi yfirvalda. Eitt af markmiðum stjórnvalda með líkaninu 

var aukin skilvirkni og virðist ljóst að til hennar er hvatt með ýmsum hætti og má 

þar nefna húsnæðisþáttinn sem felur í sér hvata til góðrar nýtingar og ef það er gert 

þannig að reiknað húsnæði er umfram raunhúsnæði þá rennur hagnaður til skólans. 

Sé reiknað húsnæði lægra en raunhúsnæði ber skólinn á hinn bóginn aukakostnað 

af. Hér er því bæði jákvæð og neikvæð hvatning. Einnig má segja að 

nýtingarhlutfall sé hvetjandi þáttur því fari skólar yfir meðalnýtingarkröfu er ljóst 

að þeir nýta fjárveitingar betur og hagnast á en öfugt ef hlutfallið er undir 

meðaltalskröfu um nýtingu. Þá er ljóst að annað markmið stjórnvalda var að draga 

úr brottfalli og því varð til árangurshvatinn um að greiða ekki fyrir nemendur sem 

hættu námi. Eins og fyrr er sagt er þessi hvati ekki beinlínis innbyggður í líkanið 

heldur er hann forsenda fyrir því fóðri sem líkanið fær. Þó má telja hann samgróinn 

líkaninu og þannig styðji hann við leiðbeinandi hlutverk þess og ljóst má telja að 

skólar séu með því hvattir til athafna sem draga úr brottfalli í samræmi við 

menntastefnu yfirvalda. 

 

4.3.3. Markaður 

Þriðja hlutverk líkana samkvæmt sérfræðingum IIEP er tengt tilhneigingu opinberra 

aðila til að líkja eftir markaðsaðstæðum (Quasi-market) sem telja má áhrif frá nýrri 

opinberri stjórnun. Þá er hlutverk reiknilíkans að vera samningur milli kaupanda 

(ríkisins fyrir hönd almennings) og veitanda (skólans) um þá upphæð sem skólinn 

fær til tiltekinnar menntunarþjónustu. Fram hefur komið að líkanið reynir að meta 

kostnaðarþörf skólahalds og um leið má segja að búinn sé til grunnur að samningi 

sem nota má í þess háttar viðskiptum sem hér voru nefnd. Hérlendis er frekar lítil 
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hefð fyrir rekstri einkaskóla þótt lög heimili slíkt. Í reglugerð er þess getið í 6. grein 

að þeir eigi ekki kröfu á framlögum af almannafé (Reglugerð um viðurkenningu 

einkaskóla, 1999). Reyndin er þó að starfandi framhaldsskólar sem ekki eru 

ríkisstofnanir fá rekstrarframlög sem byggjast á líkaninu. Þannig virðist líkanið 

gegna ákveðnu markaðs- og samningshlutverki og samkvæmt heimildum úr 

menntamálaráðuneyti er það notað til kostnaðarmats ef og þegar einkaaðilar nálgast 

ráðuneytið með hugmyndir um rekstur skóla. Við það má bæta að líkanið gæti, eins 

og nefnt er í 2. kafla, verið grunnur að ávísanakerfi ef stjórnvöld tækju upp á því að 

koma á slíku kerfi því það getur skilað sundurliðuðum kostnaði við nám og kennslu 

nemenda eftir samsetningu námsins. 

Fræðimenn hafa skoðað það sem kallast skilvirkni á kostnað jafnræðis 

(efficiency-equity trade-off) þegar einkamarkaður er látinn óáreittur um rekstur 

skóla og bendir margt til að slík ráðstöfun stuðli að meiri skilvirkni í rekstri en leiði 

einnig til þess að jafnrétti til náms við hæfi minnki (Bradley og Taylor, 2002). Það 

sem sagt hefur verið um jafnræðisþætti íslenska líkansins bendir til þess að líkanið 

geti stuðlað að ákveðnum reglum á markaði sem koma í veg fyrir að jafnræðisregla 

verði látin víkja en það gæti gerst ef hrein markaðslögmál ríktu eins og t.d. lögmál 

um framboð og eftirspurn. 

 

 

4.4. Viðmið um reiknilíkön 

Fróðlegt er að máta íslenska líkanið við þau viðmið sem sett voru fram í 2. kafla og 

byggð á rannsóknum sérfræðinga International Institute for Educational Planning 

(IIEP). Þau voru sett fram til að meta gæði reiknilíkana til fjármögnunar skóla í 

hinum ýmsu löndum. Eftir því sem gleggst er vitað tók íslenska líkanið ekki mið af 

erlendum fyrirmyndum umfram það sem sagt er um aðdraganda í kafla 3.1. Það 

styður einnig sérstöðu líkansins að meginstoð þess byggir á áfangalistum og 

almennt er viðurkennt að áfangakerfið sem hefur verið við lýði hérlendis í um þrjá 

áratugi er íslensk sérsmíði. Mér vitanlega hefur líkanið ekki verið borið saman við 

eða tekið mið af alþjóðlegum stöðlum af neinu tagi og því enn áhugaverðara að 
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máta það við staðla IIEP. Hugtökin sex sem sett voru fram í kafla 2.3.5. eru 

markvirkni, skilvirkni, jafnræði, heilindi, ráðdeild og gegnsæi. Þessi viðmið verða 

nú skoðuð eitt af öðru með vísun til íslenska líkansins og til hagræðingar er texti úr 

kafla 2.3.5. endurbirtur að hluta, inndreginn með skáletrun. 

 

4.4.1. Markvirkni 

Meta má þennan þátt eftir því hvort og að hve miklu leyti markmið náist. 

Það þýðir að til að geta talist markvirkt þarf líkanið að sýna samhengi 

milli framlaga sinna og kostnaðar við að veita menntun á háu gæðastigi 

eins og ætlast er til af skólum og kveðið er á um í námskrám eða ákveðið 

með árangursmælikvörðum. Skólar ættu þar af leiðandi að leita að bestu 

kennslu- og námsaðferðum og reyna að tengja fjárveitingar við þá 

þekkingu.  

 

Ef markvirkni líkansins er metin út frá þörfum menntunar og skólastarfs eins og hér 

er gert, er erfitt að finna samhengi milli líkans og menntunar á háu gæðastigi 

einfaldlega vegna þess að íslenska líkaninu er hvergi sjáanlega ætlað það hlutverk 

að stuðla að eða auka gæði menntunar með beinum hætti. Árangursmælikvarðar 

sem settir hafa verið með tilkomu líkansins snúa eingöngu að því að halda 

nemendum við nám, sem í sjálfu sér gæti hugsanlega aukið gæði menntunar og 

hvatt skóla til að leita að bestu kennslu- og námsaðferðum. Þó er einsýnt að tenging 

líkans við námskrá er óveruleg og eins og fyrr er sagt hefur árangur af skólastarfi 

ekki verið skilgreindur nægilega af hálfu menntayfirvalda. Í 1. grein reglugerðar um 

reiknilíkanið segir reyndar að það skuli tryggja eftir því sem frekast er unnt faglegt 

starf skólanna en ekki skilgreint nánar hvað felst í því (Reglugerð um reiknilíkan, 

1999). 

Sé hins vegar litið til markvirkni út frá líkaninu sem stjórntæki til fjárveitinga 

má segja að í því felist ýmsar leiðir að markmiði menntamálaráðuneytis um réttláta 

skiptingu þess fjár sem sett er til menntamála. 
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4.4.2. Skilvirkni 

Skilvirkni líkans felst í sem bestu hlutfalli milli árangurs sem skilað er og 

þess tilkostnaðar sem leiðir til þess árangurs. Hér þarf að hafa tvennt í 

huga, því bæði þarf að skoða skilvirkni út frá miðlægum grunni, þ.e. 

fjárveitingarvaldinu og út frá sjálfri menntastofnuninni. Misjafnt er eftir 

þjóðum hversu mikil dreifstýring er í menntamálum og mismunandi 

aðgreining á hlutverki ríkisins og skólanna í því að stýra fjármagni. 

Sérstakan gaum þarf að gefa hvötum til skilvirkni og hvernig þeir virka í 

líkani, t.d. viðmiðum um bekkja- eða námshópastærðir svo og ýmsum 

þáttum rekstrar húsnæðis sem þurfa raunverulega að hvetja til skilvirkni. 

 

Í óbirtri skýrslu Aðalsteins Eiríkssonar kemur fram að á árunum 1998–2006 hefur 

fjölgun ársnemenda allra framhaldsskóla (undir reiknilíkani) verið um 19%. 

Fjölgun ársstarfa í kennslu hefur hins vegar ekki orðið í sama hlutfalli og nemur 

hún aðeins um 1,3% á sama tíma. Telur hann að með þessari þróun hafi orðið 

sparnaður sem nemur um einum milljarði á ári (Aðalsteinn Eiríksson, 2007). Þetta 

bendir til þess að Rita hafi aukið skilvirkni í framlögum til menntamála, a.m.k. 

hvað þennan mælikvarða varðar. Rétt er að geta þess að í reglugerð um líkanið er í 

1. grein kveðið á um skilvirkni þar sem líkaninu er ætlað að stuðla að aðhaldi í 

meðferð fjármuna til hinna ýmsu þátta skólastarfsins. Hvað varðar hvata til 

skilvirkni í sjálfu líkaninu þá eru þeir fyrir hendi m.a. í viðmiðum um hópastærðir 

og nýtingarhlutfalli eins og lýst er í kaflanum um virkni líkansins. 

 

4.4.3. Jafnræði 

Hér er um viðmið að ræða sem er háð pólitískri túlkun á hugtakinu en 

IIEP lítur svo á að þrennt þurfi að koma til í líkani svo jafnræði sé haft í 

heiðri. Í fyrsta lagi þarf að taka tillit til nemenda með námserfiðleika af 

einhverju tagi með því að ætla viðbótarframlög. Þar sem skólar geta 

valið nemendur þarf að mæta því með hvötum sem vinna á móti 

óhagstæðu vali í jafnræðisskilningi. Í öðru lagi þarf að gæta þess að 

skólum sé ekki refsað fyrir illa viðráðanlegar aðstæður í 
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húsnæðismálum, svo sem stærð, einangrun eða kostnaðarsamt viðhald. Í 

þriðja lagi er tiltekið að svæðisbundnir þættir geti skapað ójafnræði og 

því beri líkaninu að mæta, t.d. með því að tryggja að verðmæti 

fjárheimilda sé hið sama óháð staðsetningu skóla. 

 

Fullyrða má að Rita II standi nokkuð vel undir þeim viðmiðum sem hér eru sett um 

jafnræði. Ef litið er á fyrsta þáttinn þá er tekið tillit til nemenda með námserfiðleika 

með viðmiði um minni hópastærðir á almennum námsbrautum fyrir nemendur sem 

uppfylla ekki inntökuskilyrði á aðrar námsbrautir. Einnig er krafan um 

nýtingarhlutfall lægri gagnvart þessum nemendahópi, 65,84% á móti 77,46% eða 

79,1% hjá öðrum. Auk þessa er tekið tillit til ólíkrar yfirferðar námsefnis með 

viðurkenningu hægferða í bóklegum kjarnagreinum og að lokum er nú nýlega farið 

að reikna starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur í líkani.  

Ef litið er til þess sem sagt er um hvata til þeirra skóla sem geta valið úr 

nemendum til að vinna gegn óhagstæðu vali í jafnræðisskilningi þá er um að ræða 

vel þekkt álitamál hérlendis. Nokkrir framhaldsskólar á Reykjavíkursvæðinu velja 

inn nemendur eftir einkunnum og hafna þá allmörgum á grundvelli lágra einkunna, 

sem telja má óhagstætt val í jafnræðisskilningi. Þótt framangreindar forsendur í 

Ritu um hópastærðir, nýtingarkröfu, hægferðir og starfsbrautir eigi að virka 

hvetjandi virðist hún ekki búa yfir nægilegum hvötum til að koma í veg fyrir þetta 

óhagstæða val á nemendum. Sennilega þarf að kveða skýrar á um hlutverk í 

menntastefnu ráðuneytis vilji menn á annað borð líta á málið sem vandamál í 

jafnræðisskilningi. 

Hvað húsnæðisþáttinn varðar virðist gegna öðru máli því refsing fylgir því ef 

skólar búa rúmt, þannig að reiknað húsnæði samkvæmt líkani nær ekki því 

raunhúsnæði sem skólinn býr við. Hér er þó um álitamál að ræða, ekki síst þar sem 

framangreint viðmið kveður á um illa viðráðanlegar aðstæður viðkomandi skóla 

sem er vægast sagt matsatriði og háð túlkun yfirvalda. Við núverandi endurskoðun 

hefur enda verið viðruð sú hugmynd að afnema þessa forsendu vegna þeirrar 

refsingar sem í henni kann að felast (Menntamálaráðuneytið, 2008). 
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Þriðji þáttur viðmiðsins tekur til svæðisbundins jafnræðis og er einsýnt að í 

líkani er viðurkennt að meira fjármagn þurfi til menntunar nemenda í fámennum 

skólum utan höfuðborgarsvæðisins. Hér hafa þó komið til afskipti stjórnmálamanna 

sem leiddu til breytinga á líkani en slíkt má telja eðlilegt í ljósi þess sem sagt er hér 

að ofan um að viðmiðið sé háð pólitískri túlkun á hugtakinu. 

 

4.4.4. Heilindi 

Í reiknilíkani þarf að huga að þessu viðmiði svo koma megi í veg fyrir 

misnotkun í meðferð upplýsinga. Mælikvarðar eða verkefnavísar þurfa 

að vera þannig úr garði gerðir að ekki sé unnt að mistúlka eða falsa 

niðurstöður. 

 

Þessi þáttur er vandmeðfarinn og fátt hefur vakið meiri umræður og deilur meðal 

skólastjórnenda og ráðuneytis en krafan um að einungis prófaðir nemendur skuli 

taldir til fjárveitingatilefnis. Þá varð það tilefni fréttatilkynningar frá ráðuneytinu að 

það hafði til skoðunar skil fimm framhaldsskóla á upplýsingum um fjölda nemenda 

sem lokið hefðu prófum í nánar tilgreindum námsgreinum á árunum 2005 og 2006 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Sú skoðun leiddi skömmu síðar til skriflegrar 

áminningar til tveggja skólameistara sem voru taldir hafa hagrætt nemendatölum. 

Slík uppákoma sem hér um ræðir segir ekki mikið um sjálft líkanið og í reglugerð 

um það segir einungis að skil upplýsinga eigi að meðhöndla í skólasamningi hvers 

skóla (Reglugerð um reiknilíkan, 1999). Hins vegar þarf að skoða vel þá 

mælikvarða sem settir eru samhliða líkaninu og þessi mælikvarði virðist ekki hafa 

leitt til farsæls samstarfs ráðuneytis og skóla, þótt hér sé ekki lagður dómur á sekt 

eða sakleysi. Það ber einnig að hafa í huga að reiknilíkan býr ekki til heilindi, þau 

þarf að ástunda með góðum samskiptum milli hagsmunaaðila og e.t.v. var ekki 

jarðvegur fyrir þau. Það sem að ofan er rakið um störf endurskoðunarnefndar 2000–

2003 bendir enn fremur til þess að betur megi ef duga skuli hvað samskipti varðar. 

Meðferð nemendatalna hefur verið til umræðu frá upphafi líkansins og er enn, sbr. 

yfirstandandi endurskoðun þess þar sem hugað er að lausnum sem kæmu í veg fyrir 

mistúlkanir eða falsanir upplýsinga. 
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4.4.5. Ráðdeild 

Líkan þarf að vera tiltölulega einfalt í uppsetningu og viðhaldi svo ekki 

þurfi að verja miklum kostnaði í umsjón þess og verkstjórn. 

 

Erfitt er að meta hvort þetta viðmið sé haft í heiðri hér. Rita er ekki mjög einfalt 

líkan í uppsetningu eins og fram hefur komið enda fæst hún sannarlega við flóknar 

forsendur en ekki er þó vitað nákvæmlega um kostnað við umsjón og verkstjórn. 

Hins vegar ber að líta á sparnaðinn sem felst í því að líkanið vinnur margra manna 

verk án tiltölulega mikils kostnaðar. Endurskoðun á líkani nú miðar einnig að því 

að einfalda gerð þess og uppsetningu. 

 

4.4.6. Gegnsæi 

Þetta viðmið er nauðsynlegt til að líkanið sé skiljanlegt öllum 

hagsmunaaðilum. Það stuðlar einnig að þátttöku þeirra í umræðu og 

ákvörðunum sem lúta að þróun líkans og eykur um leið líkur á ábyrgri 

afstöðu yfirvalda og stofnana til hagsmunaaðila. 

 

Sem fyrr segir hafa skólastjórnendur gagnrýnt þennan þátt í Ritu og fram hefur 

komið að nokkrar breytur hennar hafa verið settar eftir óbeinum fyrirmælum frá 

stjórnmálamönnum. Í kjölfar slíkra breytinga hefur gegnsæi líkansins minnkað og 

trúverðugleikinn virðist einnig minnka í sama mæli. Hér má deila um aðferðir og 

vissulega eru þeir sem umsjón hafa með líkaninu ekki í stöðu til að hafna 

pólitískum afskiptum enda hefur ráðherra á hverjum tíma vald samkvæmt reglugerð 

til að breyta forsendum líkans eins og fyrr er sagt. Þó er þörf á opnari umræðu og 

meira aðgengi notenda að líkaninu. Ekki er þar með sagt né sjáanlegt að því hafi 

beinlínis verið haldið frá t.d. skólastjórnendum og vissulega hafa fulltrúar þeirra 

tekið þátt í endurskoðun líkansins. Umræður milli ráðuneytis og skólastjórnenda 

hafa hins vegar einkennst meira af deilum um hvort nægilegt fjármagn fáist til 

skólanna og hvort líkanið mæli þarfir þeirra réttilega.  
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Ríkisendurskoðun tekur undir þau sjónarmið í úttekt sinni á rekstri eins 

framhaldsskóla að líkanið þurfi að vera gegnsætt og aðgengilegt og telur brýnt að 

það verði gert aðgengilegt fyrir stjórnendur skólanna þannig að það nýtist þeim við 

áætlanagerð og fjármálastjórn (Ríkisendurskoðun, 2006).  

 

 

4.5. Niðurlag 

Í þessum kafla leyfi ég mér að viðra eigin sýn á líkanið í ljósi þess sem fram hefur 

komið og benda á það sem gæti stuðlað að góðri framkvæmd fjárveitinga með 

líkaninu. 

Reiknilíkanið er að mínu mati gott verkfæri til að skipta fé milli framhaldsskóla. 

Forsendur þess, bæði almennar og sérstakar eru ígrundaðar og hlutlægar, auk þess 

sem þær miða að auknu jafnrétti til náms. Líkanið virðist einnig standa nokkuð vel 

gagnvart þeim alþjóðlegu viðmiðum sem hér hafa verið rakin. Í samræmi við 

tilgang sinn getur líkanið aukið skilvirkni og þar með bætt nýtingu almannafjár og 

einnig felur það í sér hvata fyrir skólana til að stuðla að minna brottfalli nemenda. 

Þá er ljóst að með notkun hlutlægs reikniverks minnka líkur á að 

geðþóttaákvarðanir og tengsl manna hafi áhrif á það fé sem rennur til stofnana. Á 

sama hátt er sá skilningur á undanhaldi að heimtufrekja eða klókindi stjórnenda 

einstakra stofnana í því að tryggja sér framlög sé forsenda góðrar afkomu 

viðkomandi stofnunar. Þannig er líkanið liður í því að bæta stjórnsýsluna og gera 

ákvarðanir um hana hlutlægari og sýnilegri. Allt rímar þetta býsna vel við þær 

meginreglur sem stjórnvöld settu sér á síðasta áratug og lúta að bættri þjónustu hins 

opinbera og vandaðri meðferð almannafjár. Menntamálaráðuneytið hefur því unnið 

gott verk og er að þessu leyti fyrirmynd annarra ráðuneyta í gerð hlutlægra tækja til 

áætlanagerðar. 

Eins og öll mannanna verk er líkanið þó ýmsum annmörkum háð þótt margir 

þeirra felist frekar í umhverfisþáttum en eðlisþáttum. Hér hefur verið bent á pólitísk 

afskipti og ættu þau kannski ekki að koma á óvart. Stjórnmálamenn láta seint frá sér 

þau völd og þá ábyrgð að setja þak á framlög til menntamála sem og annarra 

málaflokka og þeirra helsta áhyggjuefni er og verður hvort viðkomandi framlög séu 
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innan fjárlagarammans. Inngrip fjárlaganefndar sýna einnig að stjórnmálamenn 

virðast geta fyrirskipað breytingar á reiknilíkani ef í því er „veikleiki“ að þeirra 

mati. Því kynni enn að vera þörf á að skerpa skil milli stjórnmála og stjórnsýslu 

sem var, eins og nefnt hefur verið, eitt af markmiðum með nýrri opinberri stjórnun. 

Ræða þarf vandlega hvort og þá að hve miklu leyti viðbætur eða sparnaðarkrafa frá 

stjórnvöldum er sett inn í líkanið og forsendum þess þá breytt eingöngu vegna 

þeirra afskipta. Slíkt „fikt“ í líkaninu veldur ógegnsæi og vekur ekki traust hjá 

notendum þess. Það gerir einnig umsjónarmönnum líkansins erfitt fyrir og neyðir 

þá til að finna leiðir sem kynnu að vera í andstöðu við það sem lagt var upp með og 

það er oft erfitt að réttlæta gagnvart notendum. Nær væri að halda pólitískum 

ákvörðunum aðskildum frá líkaninu og brýnt er að ná samkomulagi við stjórnvöld 

um skýrar leikreglur og aðferðir hvað þetta varðar. 

Þá ber að skoða vandlega hvort árangursmælingar eru raunhæfar og eins hvort 

opinber menntastefna feli í sér hugsanlegt fóður fyrir líkanið. Ein af forsendunum 

sem nefndar voru í 2. kafla fyrir því að reiknilíkön til skólastarfs stæðu undir nafni 

var að í þeim væru árangurshvatar sem leiði skóla til aðgerða og starfa sem séu í 

samræmi við opinbera menntastefnu. Nú gætu verið skiptar skoðanir um það hvort 

framlög beri að veita með þessum hætti og vissulega er umdeilt hvort núverandi 

mælikvarði sé sanngjarn enda vandséð að hann hvetji skóla til gæðastarfs í námi og 

kennslu. Sé það hins vegar stefna stjórnvalda að beita árangursstjórnun í 

menntakerfinu þá þarf að tengja framlögin við það sem í menntastefnunni er talið 

vera árangur af skólastarfi. Hér þarf því fagráðuneytið að skerpa áherslur.  

Mikilvægt er að skólastjórnendur og ráðuneytisfólk geri sér grein fyrir þeim 

annmörkum sem óumdeilanlega felast í tæki sem þessu. Hér hefur verið fjallað um 

pólitísk afskipti og fram hefur komið að alþekkt er í fræðunum og veruleikanum að 

fjárlagagerð er að hluta pólitískt ferli. Þótt það þurfi ekki að þýða að allar tilraunir 

til hlutlægra aðferða við útreikning framlaga séu til einskis þá setur það 

óhjákvæmilega takmörk á gagnsemi slíkra aðferða. Hér að framan var fjallað um 

gagnrýni skólastjórnenda á líkanið og þess getið að engin niðurstaða væri fengin í 

umræðu, t.d. um kostnaðartölur vegna launatengdra gjalda og byggingarkostnaðar. 

Þeir sem vinna fyrir ráðuneytin eru í nokkrum tengslum við stjórnmálin og gera sér 
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grein fyrir þeirri tvíhyggju sem lýst er að ofan. Skólastjórnendurnir stefna hins 

vegar að auknum framlögum til málaflokksins og telja að vanmat á kostnaði sé 

óviðunandi. Í umræðu milli þessara aðila hefur þó ekki farið hátt sá augljósi 

punktur að ákvarðanir eru teknar með tilliti til bæði pólitískra aðstæðna og 

hlutlægra skynsemissjónarmiða og uppfærsla á fyrrnefndum kostnaðarliðum leiðir 

vafalítið til meiri hækkana á framlögum en svo að pólitísk stjórnvöld samþykki 

slíkt. Menn hafa því miður verið uppteknir af deilum sem oft á tíðum minnir á 

skotgrafahernað. Þessir aðilar hafa þó sömu hagsmuna að gæta gagnvart nemendum 

og skólastarfi og þurfa að líta raunsætt á málið og koma sér saman um aðferðir í 

ljósi þeirra aðstæðna sem hér hefur verið lýst. Hvor aðili um sig þarf að virða þá 

stöðu sem hinn hefur og sjónarmið beggja að koma fram. Í því ljósi sé leitað sátta 

um m.a. þá þætti líkansins sem skólastjórnendur hafa gagnrýnt. Álitamál verða 

alltaf uppi og aldrei verða allir á eitt sáttir um fjármögnun skólastarfs. Hins vegar 

þurfa aðilar að búa sér til skýrari leikreglur um meðferð álitamála og þar sem 

líkanið er vitsmunaleg afurð þá verðskuldar það vitsmunalega umræðu. 

Skólasamningar virðast vera það tæki sem nýta mætti til markvissari notkunar 

líkansins. Þar er m.a. samið um þann nemendafjölda sem hverjum skóla ber að 

sinna og því þarf að tryggja að þær tölur séu réttar og eftir þeim farið. Þó er það 

ekki svo einfalt því hér kemur einnig til pólitískra ákvarðana og oft er misvægi 

milli þeirrar nemendatölu sem spáð er með forriti menntamálaráðuneytisins, Berta, 

og þess nemendafjölda sem fjárlagaramminn miðar við að greiða beri fyrir. Þannig 

getur niðurstaða orðið önnur heldur en tilgreint er í skólasamningi. Því reynir á að 

samskipti og leikreglur milli pólitískra ráðamanna, ráðuneyta og stofnana séu 

skýrar og leiði til jákvæðrar niðurstöðu og samkomulags milli pólitískra og 

vísindalegra sjónarmiða. 

Erfitt er að spá fyrir um framtíð líkansins, ekki síst þar sem áhrif nýrra laga eru 

óljós. Núverandi endurskoðunarnefnd hefur þó einsett sér að lagfæra eitt og annað í 

líkaninu, m.a. í átt til gegnsæis og einföldunar. Þá er ætlunin að byggja áfram á 

áfangaskrám sem grunnforsendu útreikninga og jafnframt að endurskoða 

húsnæðisþáttinn. Þá hafa menn rætt um að leita leiða til sáttar um deilu- og álitamál 

og stuðla að almennari notkun líkansins við áætlanagerðir. Það er því ljóst að 
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líkanið virðist komið til að vera og því mikilvægt að hlúð sé að því þannig að 

megintilgangur þess nái fram að ganga. Það þýðir að líkanið skipti réttlátlega þeim 

framlögum sem ætlaðar eru til framhaldsskóla og meti, þrátt fyrir pólitískar 

hindranir, réttilega þann kostnað sem hlýst af skólastarfi með því að leitast einlægt 

við að fullnægja skilgreindum og viðteknum menntunarþörfum. Um leið er brýnt að 

hugað sé að því hvort og þá hvernig líkanið geti sannanlega styrkt starf 

framhaldsskólanna með raunhæfum mælikvörðum á árangur. 
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5.  Samantekt og lokaorð 

 

Hér hefur verið sagt frá reiknilíkani til fjármögnunar framhaldsskóla. Raktir hafa 

verið helstu fræðilegu þættir sem koma til álita í sambandi við fjárlagagerð og 

forsendur reiknilíkana til skólastarfs. Þá var skoðað þróunarstarf skólamanna 

varðandi fjármögnun starfsins sem hófst á níunda áratugi síðustu aldar og virðist 

standa enn. Helsta afurð þessa starfs er reiknilíkanið og er það eðlilega ekki 

óumdeilt. Þó benda niðurstöður til þess að það sé nokkuð vel úr garði gert og það sé 

komið til að vera. Þróun þess sýnir þó að stöðugt er þörf á endurskoðun enda má 

segja að hvorki eðlis- né umhverfisþættir séu einfaldir. 

Rannsóknin hefur leitt í ljós að pólitísk áhrif á þróun líkansins eru töluverð enda 

vart hægt að komast hjá því í þeirri aðferð sem stjórnvöld nota við gerð fjárlaga og 

nefnist rammafjárlagagerð. Líkanið býr því við þá tvíhyggju sem felst í samspili 

pólitískra þátta og vísindalegra aðferða. Þá hefur komið í ljós að árangurstenging er 

nokkuð óljós enda flestir sammála um að raunverulegur árangur af starfi skóla sé 

margræður og lítt áþreifanlegur. Einnig hefur það sýnt sig að jafnræðissjónarmið 

eru greinileg í forsendum líkansins þótt hugtakið jafnræði sé erfitt viðfangs og oftar 

en ekki háð pólitískum skilningi og túlkun. Líkanið virðist enn fremur stuðla að 

skilvirkni og leiða til betri meðferðar á almannafé þótt vandratað sé á milli 

hugtakanna skilvirkni og jafnræði og stundum hætt við að hið fyrrnefnda sé á 

kostnað hins. Þá virðist sem líkanið geti nýst jafnt við aðstæður ríkisrekstrar sem 

einkarekstrar og þess sem þar kann að vera á milli. Líkanið er ekki einfalt og virðist 

gegnsæi þess hafa minnkað og má telja að m.a. pólitísk afskipti hafi haft áhrif á 

það. Afleiðing af flækjum og ógegnsæi hefur orðið sú að tiltrú notenda og 

gagnsemi líkansins við áætlanagerð þeirra minnkar. Þá virðist sem samskipti 

skólastjórnenda og ráðuneytis við endurskoðun og þróun líkansins sem og við skil á 

upplýsingum hafi mátt betur fara. Tenging líkansins við alþjóðlega strauma í 
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opinberri stjórnsýslu virðist veruleg, þótt ekki sé sjáanlegt að beinar fyrirmyndir af 

sjálfu reikniverkinu hafi verið nýttar. Hlutverk þess rímar hins vegar vel við þá 

stefnu sem hérlendis hlaut nafnið nýskipan í ríkisrekstri. 

Það sem hér hefur verið rakið byggir á athugunum höfundar með aðferðum sem 

lýst hefur verið. Alhæfingar eru þó ávallt varhugaverðar og setja má þann fyrirvara 

að sá sem þetta ritar er einn af notendum líkansins og á auk þess sæti í núverandi 

nefnd um endurskoðun þess. Um leið og það ætti að stuðla að skarpri sýn á 

viðfangsefninu er hættan þó sú að nálægðin valdi einhverjum sjóntruflunum. 

Hér hefur ekki verið fjallað um hugsanleg áhrif líkansins á skólastarf utan þess 

sem birt hefur verið um skilvirkni líkansins. Hvers konar áhrif líkanið hefur haft á 

aðra þætti í skólastarfinu er vissulega verðugt viðfangsefni. Einnig hefur komið 

fram að þörf er á greiningu á því hvort og hvernig tengja megi reiknilíkan við 

skilgreindan árangur af skólastarfi og er það ekki síður fróðlegt rannsóknarefni. 
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