
1 
 

 
Dráttarvaxtagreiðslur 
opinberra stofnana 
Er fylgni milli dráttarvaxtagreiðslna og nýtingu fjárheimilda meðal íslenskra 
menntastofnanna? 
 
 
Vor 2010 
Nemandi: Birna Dís Benjamínsdóttir 
Leiðbeinandi: Kári Joensen 
 

   



   



 

 

Staðfesting lokaverkefnis til BS gráðu í viðskiptafræði 

 

Lokaverkefnið: Er fylgni milli dráttarvaxtagreiðslna og nýtingu fjárheimilda 

meðal íslenskra menntastofnana.  

eftir: Birna Dís Benjamínsdóttir 130486‐2669 

 

 

Hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst  

og hefur hlotið lokaeinkunnina: _____________ 

 

 

 

 

 

Bifröst, 5. júní 2010 

 

 

_________________________________ 

deildarforseti 

 

 

   



Vor 2010 

Viðskiptadeild 

Háskólinn á Bifröst 

 

 

 

Dráttarvaxtagreiðslur opinberra stofnana ‐ 
Er fylgni milli dráttarvaxtagreiðslna og nýtingu fjárheimilda meðal íslenskra 

menntastofnana? 

 

 

 

Nemandi: Birna Dís Benjamínsdóttir 

Leiðbeinandi: Kári Joensen 

 

 

   



ÚTDRÁTTUR 
Vanskil kosta atvinnulífið og stofnanir hins opinbera háar fjárhæðir á ári hverju. Í ljósi erfiðra 

efnahagsaðstæðna er mikilvægt að gæta aðhalds í rekstri hins opinbera og því vert að skoða 

vanskilakostnað sem og önnur útgjöld sem hægt er að draga úr.  

Þessari ritgerð er ætlað að skoða sérstaklega hvort fylgni er á milli dráttarvaxtagreiðslna 

menntastofnana innan A-hluta ríkissjóðs og nýtingu fjárheimilda þeirra sem ákveðin er í 

fjárlögum. Úrtak ritgerðarinnar eru þeir 21 skóli sem starfræktir var innan A-hluta ríkissjóðs 

allt tímabilið 2004 - 2008 og töldu að meðaltali yfir 300 nemendur yfir tímabilið. Stuðst er við 

töluleg gögn frá Fjársýslu ríkisins auk ríkisreikninga tímabilsins.  

Þegar þessi gögn eru skoðuð er má sjá að talsverðar upphæðir eru greiddar í dráttarvexti innan 

úrtaksins á tímabilinu og einnig er áberandi hversu algengt er að ríkisstofnanir fari fram yfir 

fjárheimildir sínar samkvæmt fjárlögum. Niðurstaða ritgerðarinnar er þó sú að ekki sé fylgni á 

milli dráttarvaxtagreiðslna og nýtingar fjárheimildar og er skýringin líklega sú að hjá þeim 

stofnunum sem um ræðir voru launagjöld langstærsti gjaldaliðurinn eða um 80%. Launagjöld 

eru því of stór gjaldaliður til að dráttarvextir geti haft áhrif á nýtingu fjárheimilda.  

   



FORMÁLI 
Þegar kom að því að skrifa lokaritgerð í námi mínu í viðskiptafræði langaði mig skrifa um eitthvað sem 

hefði áhrif á hinn almenna greiðanda. Datt mér þá fljótlega í hug að skoða útgjöld ríkisstofnana, ekki 

síst nú þegar kreppir að og fólk hefur áhuga á að vita í hvað skattgreiðslur þess fara. Sú umræða hefur 

oft heyrst að í kringum ríkisstofnanir sé svo mikil skriffinnska og ferlin svo löng að skilvirkni og 

sveigjanleiki virðist oft víkja, allt virðist taka svo langan tíma. Því kom upp hugmyndin hvort að það 

sama gildi um greiðslur reikninga. Flestir kannast við að ef að óskipulag er á fjármálum og fólk lengi 

að bregðast við reikningunum þá byrjar fljótt að falla til auka kostnaður. Því var áhugavert að skoða 

hvort að ríkisstofnanir ættu við sama vandamál að stríða, skattgreiðendur séu að greiða 

dráttarvaxtakostnað og annan innheimtukostnað í stórum stíl einfaldlega vegna þess að kerfið er 

lengi að bregðast við þegar reikningar berast?  

Í þessari rannsókn verður dráttarvaxtakostnaður ákveðins úrtaks ríkisstofnana skoðaður og reynt að 

meta hverjar helstu ástæður þessa kostnaðar eru.  

Bestu þakkir fá allir þeir sem með einhverjum hætti aðstoðuðu mig við vinnslu verkefnisins, hvort 

sem það eru fjölskylda, vinir og samstarfsfólk fyrir endalausa þolinmæði, eða þeir aðilar innan 

stofnananna sem tóku sér tíma í að svara fyrirspurnum mínum fljótt og vel og útvega mér þau gögn 

sem nauðsynleg voru við vinnslu rannsóknarinnar.  

 

 

 

 

 

Reykjavík, 1. maí 2010 

 

_________________________________ 

Birna Dís Benjamínsdóttir 
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INNGANGUR 
Í erfiðu efnahagsárferði aukast vanskil heimila og fyrirtækja. Af þessu hlýst 

vanskilakostnaður og aukin greiðslubyrgði greiðandans. Á sama tíma verður erfiðara fyrir 

fyrirtæki og stofnanir að fá reikninga greidda á tíma og getur það verið alvarlegt vandamál 

fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki ef vanskil eru mikil. Innheimtuferli geta verið kostnaðarsöm 

og í sumum tilfellum fást reikningar jafnvel aldrei greiddir.  

Í ljósi þess að mikið aðhald og niðurskurður á sér nú stað í ríkisfjármálum er athyglisvert að 

vita hvort stofnanir hins opinbera eiga við sama vandamál að stríða, það er að safna upp 

vanskilakostnaði í daglegum rekstri. Það er alvarlegt mál á tvo vegu ef stofnanir innan ríkisins 

geta ekki greitt reikninga sína á tíma. Í fyrsta lagi safnast upp óþarfa kostnaður innan stofnana 

sem á endanum lenda á skattgreiðendum eins og önnur gjöld ríkisins og í öðru lagi er það 

kostnaðarsamt fyrir kröfuhafa sem ættu að geta treyst á það að ríkisstofnanir standi skil á 

sínum skuldbindingum á tíma.  

Í þessari ritgerð eru rannsakaðar dráttarvaxtagreiðslur stofnana innan A-hluta ríkissjóðs og er 

rannsóknarspurning ritgerðarinnar „Er fylgni milli dráttarvaxtagreiðslna og nýtingu 

fjárheimilda meðal íslenskra menntastofnana“. Hér er um megindlega rannsókn að ræða.  

 

Annmarkar 

Frá upphafi vinnslu ritgerðarinnar hefur rannsóknarspurningin tekið talsverðum breytingum 

og fólust þær breytingar að mestu í vali á úrtaki. Allt frá upphafi hefur legið fyrir að fylgni 

dráttarvaxta og nýtingu fjárheimilda yrði meginatriði ritgerðarinnar. Upphaflega stóð til að 

afmarka könnunina við sveitarfélög landsins en ekki var unnt að afla upplýsinga um 

dráttarvaxtagreiðslur sveitafélaganna. Þá var ákveðið að skoða ríkisstofnanir innan A-hlusta 

ríkissjóðs þar sem nákvæmar og aðgengilegar upplýsingar liggja um fjármál þeirra.  

Í leit að heppilegri stærð úrtaks var svo ákveðið að skoða skóla innan A-hluta ríkissjóðs. Til 

frekari afmörkunar voru teknir fyrir þeir skólar sem töldu að meðaltali yfir 300 nemendur á 

tímabilinu og voru starfandi allan tímann en undir þessa skilgreiningu falla þeir 21 skóli sem 

skoðaðir voru.  

Þegar kom að því að velja tímabil varð fyrir valinu fimm ára tímabil frá árinu 2004 til ársins 

2008. Í ljósi efnahagshrunsins haustið 2008 hefði verið ákjósanlegt ef hægt hefði verið að taka 

árið 2009 með en þar sem að ríkisreikningur fyrir árið 2009 liggur ekki fyrir þegar þetta er 

skrifað var nauðsynlegt að enda tímabilið árið 2008 og verða áhrif efnahagshrunsins því ekki 

könnuð sérstaklega hér.  
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Helstu heimildir 

Við vinnslu rannsóknarinnar var að mestu leiti notast við heimildir frá Fjársýslu ríkisins um 

allar bókaðar dráttarvaxtagreiðslur innan A-hluta ríkissjóðs og ríkisreikninga áranna 2004 til 

2008. Þessar upplýsingar auk annarra voru unnin saman í tvö útreiknuð gagnasöfn sem 

ritgerðin er byggð á. Þessi gagnasöfn verður vísað í í ritgerðinni og má finna þau í viðauka. 

Einnig var haft var samband við fjármálastjóra flestra þeirra skóla sem skoðaðir voru og 

leitast við að fá frá þeim upplýsingar um helstu frávik í dráttarvaxtagreiðslum. Að lokum var 

notast við upplýsingar frá ráðuneytum og stofnunum sem aðgengilegar eru á veraldarvefnum 

en þar sem um rannsókn er að ræða frekar en eiginlega heimildaritgerð var ekki leitað mikið í 

bækur og rit um efnið.  

 

Útreikningar 

Til að auðvelda samanburð á milli ára var stór hluti gagnasafnanna framreiknaður á verðlag 

ársins 2008. Við framreikninginn var notast við vísitölu neysluverðs eins og hún er birt á vef 

Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Til mats á fylgni þegar borin var saman þróun dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla var 

notast við fylgnistuðul Pearsons en samkvæmt honum er fylgnistuðull tveggja talnaraða 

metinn með tölum frá -1 til 1 og er fylgnin engin við 0 en verður sterkari eftir því sem hún 

nálgast +/-1. Neikvæð fylgni merkir að gagnasöfnin sveiflist í andhverfar áttir á meðan 

jákvæð fylgni gefur til kynna að gangasöfnin þróist í sömu átt. Sem dæmi má nefna að ef um 

sterka jákvæða fylgni er að ræða hjá stofnun sem greiðir háa dráttarvexti má gera ráð fyrir því 

að tekjuafgangur sé hár. Formúla fylgnistuðuls Pearsons er: 
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1. FJÁRLÖG 
Líkt og í öðrum rekstri takmarkast rekstur ríkisstofnana við það fjármagn sem er fyrir hendi. 

Ólíkt einkarekstri þá er ríkisstofnunum hinsvegar ekki gert að standa undir rekstrinum að fullu 

með beinum tekjum heldur fá þær fjárframlög frá ríkinu til rekstrarins, enda er ríkisstofnunum 

yfirleitt ekki ætlað að skila hagnaði heldur veita þjónustu til borgarana á sem hagkvæmastan 

hátt.  

Ákvörðun um fjárheimildir hvers árs er tekin í fjárlögum. Fjárlög endurspegla pólitískan vilja 

ríkisstjórnarinnar, það er hvaða áherslur skal setja við fjárlagagerð. Fjárlög eru líkt og önnur 

lög sett af Alþingi, þó eru þau að mestu unnin í ráðuneytunum og í stofnununum sjálfum og 

liggur mikil vinna á bak við þau. Því eins og gefur að skilja þarf flókið ferli og margar erfiðar 

ákvarðanir til þess að meta hvernig ríkisfjármunum er skipt á milli þeirra fjölmörgu stofnana 

sem heyra undir ríkið. Þetta ferli er kallað fjárlagaferli og hér verður farið nánar í það 

(Fjármálaráðuneytið, e.d.). 

1.1. RAMMAFJÁRLÖG 
Sú gerð fjárlaga sem notuð er hér á landi kallast rammafjárlög. Hún felst í því að ríkisstjórnin 

setur ákveðin ramma í útgjöldum með stefnuáætlun sinni, það er ákveður hvernig fjármunum 

er dreift á milli ákveðinna málaflokka. Rammaáætlunin gerir það að verkum að allir sem að 

fjárlagagerðinni koma, ríkisstjórn, ráðuneyti og stjórnendur stofnana, þurfa að taka mið af 

þeim takmörkuðu fjármunum sem til staðar eru í stað þess að hver og ein stofnun geri yfirlit 

yfir það fjármagn sem það telur sig þurfa og unnið sé svo úr því að velja og hafna 

(Fjármálaráðuneytið, e.d.).  

1.2. FJÁRLAGAFERLIÐ 
Fjárlagaferlið er ferli sem segja má að nái yfir allt árið. Fjármálaráðuneytið heldur utan um 

gerð fjárlaga með skipulagningu ríkisfjármála og samhæfingu fjárlagagerðarinnar á milli 

ráðuneyta. Fagráðuneytin gera svo tillögur um fjárlagaramma innan síns málaflokks og hafa 

eftirlit með þeirri framkvæmd að skipta fjárveitingum á milli þeirra verkefna og stofnana sem 

undir þau heyra. Að mestu er unnið í smáum skrefum og er útgangspunkturinn fjárveiting 

síðasta árs. Það er að segja, ekki er byrjað frá grunni á hverju ári heldur byrja stofnanir og 

ráðuneyti á því að skoða fjárveitingar ársins á undan og gera á þeim smávægilegar breytingar, 

svo sem að minnka fjárveitingu til eins verkefnis til þess að rýmka um fyrir nýjum verkefnum 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 1999). Þegar ráðuneytin hafa svo komið sér sama um skiptingu 

þessara fjárheimilda með aðstoð fjármálaráðuneytis leggur fjármálaráðherra fram 
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fjárlagafrumvarpið fyrir Alþingi. Fjárlagafrumvarpið þarf svo líkt og önnur lög að fara í 

gegnum þrjár umræður á Alþingi áður en það er samþykkt. Alþingi getur því gert breytingar á 

frumvarpinu áður en það er samþykkt og er það oftast gert í einhverjum mæli og er gerð grein 

fyrir þessum breytingum í sérstöku fylgiskjali með fjárlagafrumvarpinu (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 1999). 

1.3. FJÁRLAGAFERLIÐ FRÁ MÁNUÐI TIL MÁNAÐAR 
Eins og áður segir nær fjárlagaferlið yfir allt árið og þar sem það hefur ákveðið upphaf og 

endi og er eins frá ári til árs er þetta með skilvirkari ferlum innan stjórnsýslunnar hérlendis. 

Hér sjáum við hvernig ferlið gengur yfir árið.  

Í janúar fer af stað vinna innan fjármálaráðuneytisins þar sem að horfur í efnahagsmálum og 

ríkisfjármálum eru endurmetnar. Í febrúar byrja fagráðuneytin að móta tillögur sínar, kalla 

eftir upplýsingum frá stofnunum og meta horfum um útgjöld ársins. Í mars yfirfer 

fjármálaráðuneytið svo tillögurnar sem bárust frá fagráðuneytunum og endurskoðar stefnu og 

áherslu í ríkisfjármálum með tilliti til nýjustu upplýsinga. Þá hefst líka undirbúningur 

fjárlagaramma ráðuneytanna. Í apríl staðfestir ríkisstjórnin svo stefnu sína og ákveður 

fjárlagarammann. Ráðuneytin þurfa þá að endurskoða tillögur sínar með tilliti til þess ramma 

sem ríkisstjórnin setur, skipta fjárveitingum á milli stofnana og málaflokka innan 

ráðuneytisins og undirbúa hvernig skuli fylgja stefnunni eftir. Til þess að geta undirbúið 

stefnuna þurfa ráðuneytin í maí að afla nánari upplýsinga frá stofnunum með leiðbeiningum 

og ráðleggingum frá fjármálaráðuneytinu. Í júní er þeirri vinnu svo lokið og tillögum um 

skiptingu á fjárlagaramma skilað frá ráðuneytunum. Í júlí fer svo fram frekari undirbúningur 

innan ráðuneytanna á aðgerðum til að fylgja stefnunni eftir. Í ágúst fer fjármálaráðuneytið yfir 

stöðuna, endurmetur þær forsendur sem liggja fyrir og leggur lokahönd á allan tæknilegan 

frágang. Í september er allri undirbúningsvinnu lokið. Ríkisstjórnin og þingflokkarnir þurfa þá 

að samþykkja að leggja frumvarpið fram og í fjármálaráðuneytinu er greinargerðin samin. 

Fjárlagafrumvarpið er svo lagt fram til fyrstu umræðu á Alþingi í október og jafnframt kynnt 

opinberlega. Eftir fyrstu umræðu er frumvarpinu svo vísað til fjárlaganefndar Alþingis. 

Fjárlaganefndin vinnur í frumvarpinu í nóvember og fær frekari upplýsingar frá ráðuneytum 

og hagsmunaaðilum ásamt fagnefndum þingsins. Í desember er fjárlagafrumvarpið svo tekið 

til 2. og 3. umræðu á Alþingi og verður það að lögum við lokaafgreiðslu þingsins og þá má 

vinna hefjast við fjárlög næsta árs (Fjármálaráðuneytið, e.d.).  
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1.4. AÐ FARA FRAM YFIR FJÁRHEIMILDIR 
Samkvæmt stjórnarskrá Íslands er ríkinu óheimilt að leggja fram greiðslu sem ekki er heimild 

fyrir í fjárlögum. Ef að ófyrirséðar aðstæður koma hinsvegar upp innan stofnana ríkisins er 

þeim þó heimilt að senda beiðni um fjáraukalög til að mæta þeim óvænta kostnaði. 

Fjáraukalögum er þó ætlað að vera algerar undantekningar. Þegar ríkisreikningur fyrir árið 

liggur fyrir leggur fjármálaráðherra fram loka fjárlagafrumvarp þar sem allar breytingar eru 

teknar með í reikninginn og setur fram fjáraukafrumvörp ef þess þarf. Tekjuafgangur ársins er 

svo færður yfir sem viðbót við fjárheimildir næsta árs og það sama gildir um kostnað umfram 

fjárheimilda, hann er færður sem halli gagnvart ríkissjóði á næsta ár (Fjármálaráðuneytið, 

e.d.).  

Á þessu sjáum við að stofnanir þurfa að sýna mikið aðhald í rekstri sínum svo unnið sé innan 

fjárlagaramma og ábyrgð stjórnenda stofnana er mikil. Ýmis kostnaður getur myndast af því 

að fara fram yfir fjárheimildir og hluti af því er dráttarvaxtakostnaður sem fellur til ef ekki er 

nægt lausafé til staðar til að greiða reikninga á tilsettum tíma.  
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2. GREIÐSLUHEGÐUN 
Stór hluti viðskipta fer fram í reikningsviðskiptum, það er kaupandi fær vöruna afhenta og fær 

síðar fyrir honum reikning. Ýmis samkomulag geta verið um greiðsludreifingu og annað slíkt 

en ef samkomulag er ekki haldið og reikningurinn ekki greiddur á tilskildum tíma getur fallið 

til innheimtukostnaður og þar á meðal dráttarvextir.  

2.1. INNHEIMTA 
Í Innheimtulögum nr. 95/2008, 7 gr. 1. mgr. sem tóku gildi 1. janúar 2009 segir:  

„Eftir gjalddaga kröfu skal kröfuhafi eða innheimtuaðili senda skuldara eina skriflega 

viðvörun þess efnis að vænta megi frekari innheimtuaðgerða verði krafa eigi greidd 

innan tíu daga frá sendingu viðvörunar. Veita má lengri frest til greiðslu.“  

Ef krafa er enn ekki greidd tíu dögum eftir útsendingu ítrekunar er krafan að öllu jöfnu send í 

milliinnheimtuferli. Milliinnheimta er ýmist í höndum kröfuhafans sjálfs, banka eða sérstakra 

innheimtufyrirtækja, svo sem Intrum á Íslandi. Hér verður notast við milliinnheimtukerfi 

Intrum sem dæmi. 

Algengasta milliinnheimtuferli Intrum má sjá á mynd 2.1. Það stendur yfir í um 60 daga og 

hefst 20 dögum eftir eindaga með sendingu fyrsta innheimtubréfsins. Í því eru gefnir 10 dagar 

til að greiða skuldina og ef greitt er innan þess tímaramma er innheimtukostnaður felldur 

niður. 15 dögum síðar eða 35 dögum frá gjalddaga er svo sent út innheimtubréf númer tvö þar 

sem ítrekað er að sé krafan ekki greidd sem fyrst eða um hana samið muni falla til frekari 

kostnaður. 13 dögum síðar eða 48 dögum eftir gjalddaga hefjast svo úthringingar í greiðanda 

en þá hringir þjónustufulltrúi Intrum til greiðanda, minnir hann á kröfuna og reynir að aðstoða 

við lausn hennar svo sem með gerð samkomulags um greiðsludreifingu, sameiningu krafna 

MYND  2.1 
Innheimtuferli. Heimild: Intrum á Íslandi 



7 
 

eða öðru slíku. Tíu dögum eftir að úthringingar hefjast eða 58 dögum eftir gjalddaga 

kröfunnar er svo síðasta innheimtubréfið sent og er það lokaaðvörun um að verði ekki greitt 

verði krafan sett í lögfræði innheimtu. Lögfræðibréf er svo sent 90 dögum eftir gjalddaga 

kröfu og telst þá milliinnheimtu lokið (Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri hjá Intrum á 

Íslandi, munnleg heimild, 25. apríl 2010). 

2.2. DRÁTTARVEXTIR 
Dráttarvextir eru ólíkir almennum vöxtum að því leiti að dráttarvextir falla til þegar ekki er 

staðið í skilum á greiðslu sem samið hefur verið um. Eins og segir hér að ofan eru 

dráttarvextir hluti af þeim vanskilakostnaði sem fallið getur til þegar greitt er of seint og 

reiknast þeir sem dagvextir frá gjalddaga kröfu og fram að greiðsludegi. Sé ekki samið um 

gjalddaga kröfu er kröfuhafa heimilt að reikna dráttarvexti frá og með þeim degi þegar liðinn 

er mánuður frá því að kröfuhafi sannanlega krafði skuldara með réttu um greiðslu (Lög um 

vexti og verðtryggingu nr.38/2001). 

Dráttarvextir eru ákveðnir af Seðlabanka Íslands mánaðarlega en í Lögum um vexti nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu, III kafla, 6gr. segir: 

„Dráttarvextir skulu vera samtala gildandi vaxta algengustu skammtímalána Seðlabanka 

Íslands til lánastofnana (grunnur dráttarvaxta) auk ellefu hundraðshluta álags 

(vanefndarálag), nema um annað sé samið skv. 2. mgr. þessarar greinar. Seðlabankanum 

er þó heimilt að ákveða annað vanefndarálag að lágmarki sjö hundraðshlutar og að 

hámarki fimmtán hundraðshlutar. Seðlabankinn skal birta dráttarvexti samkvæmt þessari 

málsgrein eigi skemur en viku fyrir gildistöku dráttarvaxta sem eru 1. janúar og 1. júlí ár 

hvert. Heimilt er að semja um fastan hundraðshluta vanefndarálags ofan á grunn 

dráttarvaxta skv. 1.mgr., að undanskildum neytendalánum. Einnig er heimilt að semja um 

fastan hundraðshluta dráttarvaxta að undanskildum neytendalánum.“ 

Þróun dráttarvaxta á tímabilinu 

frá og með janúar 2004 til og 

með desember 2008 má sjá hér 

á mynd 2.2.  

 

 

  MYND  2.2 
Þróun dráttarvaxtaprósentu árin 2004‐2008. Heimild: Seðlabanki Íslands 
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2.3. EUROPEAN PAYMENT INDEX 
Árlega gerir Intrum Justitia könnun meðal þeirra Evrópulanda sem þeir hafa starfsemi í um 

greiðsluhegðun (European Payment Index). Þar kanna þeir meðal annars meðal greiðslufrest, 

hversu stórt hlutfall krafna fæst greitt og hvaða tilfinningu atvinnurekendur hafa gagnvart 

innheimtu krafna. Einnig er skoðað hvort munur er á greiðsluhegðun einstaklinga, fyrirtækja 

og svo opinberra stofnana á vegum ríkisins. Í þessum skýrslum eru margar athyglisverðar 

staðreyndir og urðu þær kveikjan að þessari ritgerð.  

Ísland hefur verið hluti af þessari könnun frá árinu 2006. Nokkrar formbreytingar hafa orðið á 

skýrslunni á milli ára og gerir það erfitt um vik að bera saman niðurstöður á milli ára. Hér á 

eftir koma helstu niðurstöður um Ísland.  

 

2.3.1. GREIÐSLUFRESTUR 
Meðal greiðslufrestur sem kröfuhafar veita greiðendum sínum eða dagar frá afhendingu vöru 

og fram að gjalddaga hefur styst 

örlítið á tímabilinu eins og sjá má á 

mynd 2.3. Fer greiðslufresturinn úr 

27,1 degi árið 2006 og niður í 23,7 

daga árið 2009 sem er stytting um 

tæpa fjóra daga. Eins og við sjáum 

styttist greiðslufresturinn mest á 

milli áranna 2008 og 2009 eða úr 

26,3 dögum niður í 23,7 daga  

(Intrum Justitia, 2006-2009).  
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MYND  2.3 
Meðal greiðslufrestur á Íslandi árin 2006‐2009. Heimild: European Payment 

Index. 
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2.3.2. TÍMI FRAM AÐ GREIÐSLU 
Tíminn frá afhendingu vöru eða 

þjónustu og fram að þeim tíma þegar 

greiðsla berst svo hefur hinsvegar ekki 

fylgt sömu þróun og greiðslufresturinn. 

Eins og sjá má á mynd 2.4 hefur meðal 

tími fram að greiðslu haldist nokkuð 

jafn yfir tímabilið en lægstur fór hann í 

32 daga árið 2008 og hæstur í 34,8 

daga árið 2007 (Intrum Justitia, 2006-

2009). 

 

Ef við flokkum greiðendur svo niður í neytendur, fyrirtæki og opinberar stofnanir sjáum við 

að talsverður munur er að meðal innheimtutíma milli hópanna. Eins og sjá má á mynd 2.5 er 

hið opinbera oftar en ekki með 

lengstan greiðslutíma. Fyrirtæki 

eru einnig ofarlega fyrstu árin á 

meðan hinn almenni neytandi 

stendur sig best í tímanlegum 

greiðslum. Það snýst hinsvegar 

við árið 2009 þegar fyrirtæki 

landsins eru komin með allra 

lægsta innheimtutímann eða 

einungis 22 daga á meðan 

einstaklingar taka að meðaltali 

29 daga, opinberir aðilar ná svo miklu hámarki þetta ár og greiða reikninga að meðaltali 39 

dögum eftir að kaup fara fram (Intrum Justitia, 2006-2009). 
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MYND  2.4 
Meðal dagafjöldi fram að greiðslu. Heimild: European Payment Index.

MYND  2.5 
Meðal dagafjöldi fram að greiðslu eftir flokkum. Heimild: European Payment 
Index.
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2.3.3. VANSKIL 
Eins og gefur að skilja af þessari umfjöllun eru meðal vanskil í heildina langsamlega hæst árið 

2009 en þau sjáum við samantekin á mynd 

2.6. Árið 2009 voru kröfur greiddar að 

meðaltali 10 dögum eftir gjalddaga. Lægst 

fóru vanskilin í 5,7 daga árið 2008 og 

verður það að teljast talsvert mikill munur 

frá ári til árs en hafa skal í huga að eins og 

fram kom hér að ofan minnkaði 

greiðslufrestur talsvert á milli þessara 

tveggja ára (Intrum Justitia, 2006-2009). 

 

2.3.4. GREIÐSLUHEGÐUN Á ÍSLANDI SAMANBORIÐ VIÐ EVRÓPU. 
Í skýrslum sínum reiknar Intrum út ákveðið greiðsluáhættumat (e. Payment index) og flokkar 

löndin niður í ákveðna áhættuhópa eftir þeim stigum sem þau fá á matinu. Hóparnir eru 

eftirfarandi: 

1. Fyrirbyggjandi aðgerða þörf (e. Precautionary measures recommended). 

2. Aðgerðir þarf til að draga úr áhættu (e. Risk reduction measures necessary). 

3. Áríðandi að grípa til aðgerða til að draga úr áhættu (e. Risk reduction measures with 

enhanced urgency). 

4. Mikið áhættuástand (e. High urgency). 

Öll árin (2006-2009) hefur Ísland haldist í 5 sæti á listanum og því frekar ofarlega í hóp 2. 

Norðurlöndin eru efst á lista öll árin og fer þar Finnland fremst í flokki og er öll árin eina 

landið í flokki 1. Hin Norðurlöndin, Svíþjóð, Noregur og Danmörk fylgja þar fast á eftir í 

sætum 2-4. Færeyjar bættust í úrtakið árið 2007 og skipuðu sjötta sætið á eftir Íslandi árin 

2007 og 2008 en árið 2009 höfðu þær færst niður í 8 sæti. Á mynd 2.7 má sjá hversu mörg 
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MYND  2.6 
Meðal vanskil í dögum. Heimild: European Payment Index.

MYND  2.7 
Áhættustig Norðurlandana árin 2006‐2009. Heimild: European Payment Index
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áhættustig norðurlöndin fengu á hverju ári.  

Á mynd 2.8 sjáum við hvernig úrtakið 

skiptist milli áhættuhópa á hverju ári. 

Eins og sjá má er hópur 3 stærstur öll 

árin en yfir helmingur úrtaksins fellur í 

þann hóp sem eins og áður segir 

skilgreinist sem svo að áríðandi sé að 

grípa til aðgerða. Hópur 2 er svo næst 

stærstur með milli 30-40% úrtaksins en 

þar er einnig hvatt til aðgerða þó að 

áhættan sé ekki jafn mikil og í hóp 3. 

Hópar eitt og fjögur eru svo álíka litlir 

öll árin (Intrum Justitia, 2006-2009). 

  

MYND  2.8 
Heildar skipting milli áhættuhópa. Heimild: European Payment Index
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3. DRÁTTARVAXTAGREIÐSLUR RÍKISSTOFNANA Í A‐HLUTA 

RÍKISSJÓÐS Á TÍMABILINU 

Árin 2004 til 2008 greiddu 

ríkisstofnanir í A-hluta ríkissjóðs 

1.696.268.118 kr. í dráttarvexti en 

framreiknað til ársins 2008 gera það 

1.977.571.297 kr. og verður hér 

notast við framreiknaðar tölur. 

Dráttarvaxtagreiðslurnar voru 

áberandi hæstar árið 2008 eins og 

sjá má á mynd 3.1. Skýrast þessar 

háu greiðslur ársins 2008 líklega að 

mestu af erfiðu efnahagsástandi í lok 

árs 2008 en verður þó að athuga að 

meðalupphæð bókaðra dráttarvaxta fyrir árin 2004-2007 var 395.514.259 kr. pr. ár þrátt fyrir 

gott efnahagsástand (Gagnasafn I).  

Þá tíu liði sem hæstu dráttarvaxtagreiðslurnar voru færðar á á þessum árum má sjá hér í töflu 

3.1. Eins og sjá má voru allra hæstu greiðslurnar tímabilinu hjá Landspítalanum og á liðnum 

ýmislegt (Gagnasafn I). 
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 MYND  3.1 
 Heildar dráttarvaxtagreiðslur ríkisstofnana í A-hluta ríkissjóðs. 
 Heimild: Gagnasafn I  

 TAFLA  3.1 
 Liðir innan A-hluta ríkissjóðs sem greiddu 10 hæstu dráttarvextina á tímabilinu. 
 Heimild: Gagnasafn I  

2004 2005 2006 2007 2008 Samtals
Landspítali 174.292.469 kr.     65.865.041 kr.      81.921.689 kr.      233.811.017 kr.    195.069.310 kr.    750.959.526 kr.      

Ýmislegt 56.872.908 kr.       48.534.645 kr.      88.995.710 kr.      57.819.272 kr.      168.165.165 kr.    420.387.700 kr.      
Háskóli Íslands 8.313.198 kr.          2.322.865 kr.        2.344.721 kr.        3.068.882 kr.        105.241.657 kr.    121.291.324 kr.      
Heilsugæsla á höfuðborgarsv. - kr.                           - kr.                         17.648.582 kr.      28.583.602 kr.      30.015.522 kr.      76.247.706 kr.        

Póst- og fjarskiptastofnun 10.650 kr.               120.854 kr.            55.189.917 kr.      217.236 kr.            125.172 kr.            55.663.828 kr.        
Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal 6.730.912 kr.          6.088.487 kr.        13.792.777 kr.      21.181.372 kr.      - kr.                         47.793.548 kr.        
Rekstur Vegagerðarinnar - kr.                           - kr.                         39.129.374 kr.      3.740.400 kr.        383.301 kr.            43.253.074 kr.        

Hólaskóli - Háskólinn á Hólum - kr.                           - kr.                         - kr.                         - kr.                         33.689.464 kr.      33.689.464 kr.        
St. Jósefsspítali, Sólvangur 814.318 kr.             2.212.997 kr.        6.251.356 kr.        15.584.582 kr.      10.313.502 kr.      35.176.755 kr.        
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 6.083.158 kr.          16.791.793 kr.      1.758.582 kr.        2.007.594 kr.        10.326.108 kr.      36.967.235 kr.        

Samtala 253.117.614 kr.    141.936.682 kr.   307.032.708 kr.   366.013.956 kr.   553.329.201 kr.   1.621.430.161 kr.  
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Þessir tíu liðir greiddu 

samtals 1.621.439.161 kr. 

í dráttarvexti á tímabilinu 

eða 82% af heildar 

greiðslum tímabilsins. 

Skiptinguna má sjá nánar 

á mynd 3.2. Eins og sjá 

má eru greiðslur 

Landsspítalans 

langsamlegast hæstar eða 

38% af heildargreiðslum 

tímabilsins (Gagnasafn I).  

Ef að dráttarvaxtagreiðslur eru 

skoðaðar í samanburði við 

heildargjöld ríkisstofnana í A-

hluta ríkissjóðs sjáum við að þrátt 

fyrir háar upphæðir þá eru 

dráttarvaxtagreiðslurnar ekki hátt 

hlutfall af heildargreiðslum 

ríkissjóðs. Hæst fer hlutfallið í 

0,11% árið 2007 en ef samtölur 

þessara 5 ára eru teknar saman er 

hlutfallið um 0,097%. Þetta má sjá nánar á mynd 3.3 (Gagnasafn I). 

Mikilvægt er að hafa í huga að jafnvel þó þetta sé lágt hlutfall af heildargjöldum þá er samt 

um mjög háar tölur að ræða og til að átta sig á upphæðunum má benda á með sömu upphæð 

og greidd var í dráttarvaxtagreiðslur á tímabilinu hefði verið hægt að reka Kvennaskólann í 

Reykjavík í rúm fimm ár (Gagnasafn II).   
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 MYND  3.2 
 Skipting dráttarvaxtagreiðslna innan A-hluta ríkissjóðs. 
 Heimild: Gagnasafn I. 
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 MYND  3.3 
 Dráttarvextir sem hlutfall af heildargjöldum. 
 Heimild: Gagnasafn I.  
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4. DRÁTTARVAXTAGREIÐSLUR MENNTASTOFNANNA  
Eins og áður segir var ákveðið að skoða menntastofnanir sérstaklega í þessu verkefni og 

rannsóknin takmörkuð við þá ríkisreknu skóla sem störfuðu allt tímabilið 2004-2008 og töldu 

yfir 300 nemendur að meðaltali yfir tímabilið. Úr þessu úrtaki komu þeir 21 skóli sem 

skoðaðir verða hér.  

Í heildina greiddu þeir skólar sem hér um ræðir 134.903.129 kr. í dráttarvexti á árunum 2004 

til 2008. Til skýrari samanburðar voru tölurnar framreiknaðar miðað við vísitölu að verðlagi 

ársins 2008 og eru framreiknaðar 

samtölur þá 141.968.458 kr. Þar af 

voru hæstu greiðslurnar árið 2008 eða 

110.840.513 kr. sem eru 78% af 

heildargreiðslum tímabilsins. Þessi háa 

upphæð skýrist aðallega af mjög háum 

dráttarvaxtagreiðslum Háskóla Íslands 

en þetta ár greiddi háskólinn 

105.241.657 kr. Í dráttarvexti. Einnig 

voru óvenju háar dráttarvaxtagreiðslur 

hjá Háskólanum á Akureyri þetta ár. Þróun milli ára má sjá hér á mynd 4.1 (Gagnasafn II). 

4.1. KJARADEILA PRÓFESSORA 
Hæsta einstaka upphæðin sem greidd var í dráttarvexti innan úrtaksins á tímabilinu stafaði af 

kjaradeilum prófessora sem lauk árið 2008 með því að ríkissjóði var gert að greiða 

prófessorum vangoldin laun auk dráttarvaxta og var kostnaðurinn svo bókaður á 

ríkisháskólana (Úlfar Hauksson, Fjármálastjóri Háskólans á Akureyri, munnleg heimild, 8. 

apríl 2010). Hlutur Háskóla 

Íslands vegna þessa máls var 

mjög stór eða 86.708.962 kr. sem 

eru rúm 61% þeirra dráttarvaxta 

sem greiddir voru innan úrtaksins 

á tímabilinu (Svava 

Sigvaldadóttir, Deildarstjóri 

Reikningshaldssviðs við Háskóla 

Íslands, munnleg heimild 26. apríl 
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 MYND  4.1 
Dráttarvextir úrtaksins á tímabilinu. Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  4.2 
Dráttarvextir úrtaksins á tímabilinu að frádregnum kostnaði vegna kjaradeilu 
prófessora. Heimild: Gagnasafn I. 
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2010). Þegar sú tala er dregin tekin út úr myndinni má sjá talsvert jafnari dreifingu á milli ára 

eins og sjá má á mynd 4.2. Eins og sjá á er upphæðin þó talsvert hærri árið 2008 en árin á 

undan en það má að hluta til rekja til þess að hluti kostnaðar vegna fyrrnefndra kjaradeila féll 

til Háskólans á Akureyri en ekki var unnt að leiðrétta þær tölur. Þetta verður farið nánar yfir í 

kafla 5.1 um Háskóla Íslands og kafla 5.2 um Háskólann á Akureyri (Gagnasafn II). 

4.2. DRÁTTARVAXTAGREIÐSLUR MIÐAÐ VIÐ FJÖLDA NEMANDA 
Ef tölurnar eru skoðaðar miðað við 

dráttarvaxtagreiðslur á hvern nemanda 

skráðan í skólana á tímabilinu sjáum 

við að þróunin er örlítið jafnari en það 

má skýra með því að aðeins fjölgaði í 

skólunum í úrtakinu á tímabilinu eða að 

meðaltali um 12%. Lægstar voru 

greiðslurnar tæpar 195 kr. á hvern 

nemanda árið 2004 og hæstar voru þær 

rúmar 679 kr. árið 2008. Þetta má sjá á 

mynd 4.3 (Gagnasafn II). Eins og áður 

þarf þó að hafa í huga háar greiðslur ríkisháskólanna tveggja árið 2008 sem fjallað var um hér 

að ofan.  

4.3. DRÁTTARVAXTAGREIÐSLUR MIÐAÐ VIÐ STÖÐU GAGNVART RÍKISSJÓÐI 
Ef að staða stofnananna er skoðuð sjáum við að talsvert var um að þær eyddu fram yfir fjárlög 

og skiluðu því halla gagnvart ríkissjóði 

á tímabilinu. Voru 

dráttarvaxtagreiðslurnar því einnig 

skoðaðar með tilliti til þess. Eins og sjá 

má á mynd 4.4 skiluðu 62% 

stofnananna tekjuafgangi árið 2004, 

67% árið 2005, 67% árið 2006, 71% 

árið 2007 og svo einungis 33% árið 

2008 (Gagnasafn II). Ástandið var því 

augljóslega best árið 2007 en fór talsvert 

versnandi árið 2008 og leiða má að því 

líkum að það sé orsök mikils aðhalds í ríkisfjármálum strax eftir bankahrunið haustið 2008.  
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MYND  4.3 
Meðal dráttarvextir pr. nemanda.  
Heimild: Gagnasafn I. 

MYND  4.4 
Hlutfall þeirra stofnana innan úrtaksins sem skiluðu tekjuafgangi til 
ríkissjóðs.  Heimild: Gagnasafn II. 
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Ef við skoðum svo 

upphæðirnar sem um er að 

ræða sem hlutfall af 

fjárheimildum sjáum við að 

sveiflurnar eru mestar árið 

2007 en þá fer meðal 

tekjuafgangur upp í 5,4% af 

fjárheimildum en meðal halli 

fer í 5,6%. Hallinn var 

minnstur árið 2006 að 

meðaltali 2,7% af fjárlögum. 

Minnsti munurinn var svo árið 

2008 þegar tekjuafgangur er lægstur eða 1,7% og hallinn er 3,7% þetta má sjá á mynd 4.5 

(Gagnasafn II). 

Í yfirferð yfir hvern skóla fyrir sig í kafla 5 sjáum við svo nánar hvernig sambandi er háttað 

milli dráttarvaxtagreiðslna og nýtingu fjárheimilda í úrtakinu.  
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MYND  4.5 
Meðal tekjuafgangur/-halli sem hlutfall af fjárheimildum.  
Heimild: Gagnasafn II. 



17 
 

5. YFIRLIT UM HVERN SKÓLA FYRIR SIG 
Eins og áður segir telur úrtak ritgerðarinnar þann 21 skóla sem starfandi voru árin 2004-2008, 

heyra undir A-hluta ríkissjóðs og höfðu að meðalatali yfir 300 skráða nemendur á tímabilinu. 

Í töflu 5.1 má sjá þessa skóla og hversu háa dráttarvexti þeir greiddu á tímabilinu.  

 

Í þessum kafla verður farið nánar í hvern skóla fyrir sig. 

 

5.1. HÁSKÓLI ÍSLANDS 
Háskóli Íslands borgar hæstu 

dráttarvexti þeirra 

menntastofnana sem um ræðir á 

tímabilinu eða 117.419.462 kr. 

Þegar tölurnar hafa verið færðar 

yfir á verðgildi ársins 2008 eru 

það 121.291.324 kr. og eru það 

tölurnar sem notast er við hér að 

neðan. Þróun dráttarvaxtagreiðslna 

Háskóla Íslands á tímabilinu má sjá á mynd 5.1 (Gagnasafn II). 

 

  

Háskól i  Ís lands 30.710.500 kr.  Fjölbrautaskól inn Ármúla 219.955 kr.            

Háskól inn á  Akureyri 4.744.057 kr.    Flensborgarskól i 1.781.458 kr.         

Menntaskól inn í Reykjavík 199.001 kr.       Fjölbrautaskól i  Suðurnes ja 52.809 kr.              

Menntaskól inn á  Akureyri 39.773 kr.         Fjölbrautaskól i  Vesturlands 619.456 kr.            

Menntaskól inn við Hamrahl íð 55.221 kr.         Fjölbrautaskól i  Norðurlands  vestra 4.070.226 kr.         

Menntaskól inn við Sund 270.371 kr.       Fjölbrautaskól i  Suðurlands 84.028 kr.              

Menntaskól inn á  Ísa fi rði 464.906 kr.       Verkmenntaskól inn á  Akureyri 1.191.484 kr.         

Menntaskól inn á  Egi l ss töðum 541.180 kr.       Fjölbrautaskól inn í Garðabæ 2.788.050 kr.         

Menntaskól inn í Kópavogi 231.818 kr.       Borgarhol tsskól i 91.005 kr.              

Kvennaskól inn í Reykjavík 30.967 kr.         Iðnskól inn í Hafnarfi rði 1.290 kr.                

Fjölbrautaskól inn í Breiðholti 6.612 kr.           Samtals 134.903.129 kr.     
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TAFLA  5.1 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur innan úrtaksins (á verðlagi hvers árs).  
Heimild: Gagnasafn II.  

MYND  5.1 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Háskóla Íslands (framreiknað á verðlag 
ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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Hæstu greiðslurnar eru fyrir árið 2008 eða 105.241.657 kr. sem eru 74,1% af greiðslum allra 

stofnananna þetta árið og 86,8% af greiðslum Háskóla Íslands á tímabilinu (Gagnasafn II). 

Eins og fram kemur í kafla 4.1 

skýrist þessi háa upphæð að mestu af 

dráttarvöxtum sem ríkissjóði var gert 

að greiða vegna kjaradeilu prófessora 

og voru þar 86.708.962 bókaðar á 

Háskóla Íslands. Samkvæmt Svövu 

Sigvaldadóttur, deildarstjóra 

Reikningshaldssviðs Háskóla Íslands 

voru einnig greiddir dráttarvextir að 

upphæð 15.600.000 kr. til Íslenskra 

aðalverktaka þetta ár vegna 

greiðsludráttar á reikning fyrir vinnu við Háskólatorg á árunum 2005-2008. Á mynd 5.2 má 

sjá dráttarvaxtagreiðslur Háskóla Íslands að frádregnum 86.708.962 kr. vegna kjaradeilu 

prófessora (Svava Sigvaldadóttir, Deildarstjóri Reikningshaldssviðs við Háskóla Íslands, 

munnleg heimild, 26. apríl 2010). 

 

5.1.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Háskóla Íslands fjölgaði aðeins á tímabilinu eða úr 8.932 árið 2004 upp í 

11.847 árið 2008. Reiknaðar voru út dráttarvaxtagreiðslur pr. nemenda til auðveldunar á 

samanburði milli skóla og kom þá í ljós að dráttarvaxtagreiðslur hjá Háskóla Íslands voru að 

meðaltali 2.128 kr. pr. nemanda.  

Eins og áður skekkir árið 2008 myndina talsvert en þegar dráttarvextir vegna kjaradeilu 

prófessora eru dregnir frá eru dráttarvextir 664 kr. á hvern nemanda. Í töflu 5.2 hér að neðan 

sjáum við dráttarvaxtagreiðslur á nemanda fyrir hvert ár fyrir sig. Eins sjá má eru lægstu 

greiðslurnar 250 kr. pr. nemanda árið 2005 og hæstar eru þær 8.883 kr. árið 2008 (Gagnasafn 

II).   
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MYND  5.2 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Háskóla Íslands, að frádregnum kostnaði 
vegna kjaradeilu prófessora (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II.  

TAFLA  5.2 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Háskóla Íslands (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 8.932 9.275 9.274 9.586 11.847 9.783

Dráttarvextir pr. nemanda 931 kr.           250 kr.           253 kr.           320 kr.           8.883 kr.       2.128 kr.      
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5.1.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Þegar við skoðum hvernig Háskóli 

Íslands nýtti fjárheimildir sínar á 

tímabilinu sjáum við að þar var farið 

fram yfir fjárheimildir þrjú ár af 

þeim fimm sem hér um ræðir. Eins 

og sést á mynd 5.3 þá er halli 

gagnvart ríkissjóði mestur árið 2004 

eða 233.144.217 kr. Hæstur er 

tekjuafgangurinn svo 250.910.557 

kr. árið 2006 (Gagnasafn II). Rétt er 

að vekja athygli á að aukin fjárveiting var veitt vegna þess kostnaðar sem féll til vegna 

kjaradeilna prófessora svo að sú upphæð hefur ekki áhrif á nýtingu fjárheimilda ársins 2008 

(Úlfar Hauksson, Fjármálastjóri Háskólans á Akureyri, munnleg heimild, 8. apríl 2010).  

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna Háskóla Íslands og nýtingu fjárheimilda mælist 0,51 

á tímabilinu og segir það okkur að fylgnin er jákvæð en fremur lítil.   

 

5.2. HÁSKÓLINN Á AKUREYRI 
Háskólinn á Akureyri borgaði næst hæstu dráttarvaxtagreiðslur þeirra menntastofnana sem hér 

um ræðir á tímabilinu eða samtals 4.744.057 kr. sem gera 4.895.082 kr. þegar upphæðir hafa 

verið færðar á verðlag ársins 2008 en 

þær upphæðir verður notast við hér að 

neðan.  

Hæstu greiðslurnar eru fyrir árið 2008 

eða 4.221.442 kr. og eru það 86,2% af 

öllum greiðslum Háskólans á Akureyri 

á tímabilinu. Á mynd 5.4 sjáum við 

þróun dráttarvaxtagreiðslna Háskólans 

á Akureyri á tímabilinu (Gagnasafn II). 
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MYND  5.3 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Háskóla Íslands á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársins 2008).Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.4 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Háskólans á Akureyri (framreiknaðar á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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Líkt og hjá Háskóla Íslands er stærstur hluti dráttarvaxtagreiðslna Háskólans á Akureyri 

tilkominn vegna kjaradeilna prófessora. Ekki fengust upplýsingar um nákvæma upphæð þess 

kostnaðar sem féll á Háskólann á Akureyri en samkvæmt Úlfari Haukssyni, fjármálastjóra 

Háskólans á Akureyri voru aðrar dráttarvaxtagreiðslur ársins 2008 sambærilegar við árin á 

undan (Úlfar Hauksson, Fjármálastjóri Háskólans á Akureyri, munnleg heimild, 8. apríl 

2010). 

5.2.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Háskólann á Akureyri fækkaði heldur á tímabilinu eða úr 1.512 nemendum 

árið 2004 og niður í 1.352 nemendur árið 2008. Þegar við skoðum dráttarvaxtagreiðslur pr. 

nemanda sjáum við að þær voru 718 kr. að meðaltali. Eins og sjá má í töflu 5.3 voru 

dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda lægstar árið 116 kr. árið 2007 en hæstir voru bókaðir 

dráttarvextir 718 kr. pr. nemanda árið 2008 (Gagnasafn II).  

5.2.2. Nýting fjárheimilda 

Þegar litið er á hvernig Háskólinn 

á Akureyri nýtti fjárheimildir 

sínar á tímabilinu sjáum við að 

farið var fram yfir fjárheimildir 

þrjú ár af þeim fimm sem hér um 

ræðir eða árin 2004-2006. Eins og 

sjá má á mynd 5.5 þá er halli 

gagnvart ríkissjóði mestur árið 

2004 eða 150.066.863 kr. 

Tekjuafgangur var hinsvegar 

mestur árið 2008 eða 234.372.000 

kr. (Gagnasafn II).  
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TAFLA  5.3 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Háskólann á Akureyri (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.5 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Háskólanum á Akureyri á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársins 2008) 
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.512 1.523 1.453 1.305 1.352 1.429

Dráttarvextir pr. nemanda 112 kr.           117 kr.           121 kr.           116 kr.           3.122 kr.       718 kr.          
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Fylgnistuðull á milli nýtinga fjárheimilda og dráttavaxtagreiðslna mældist 0,9 hjá 

Háskólanum á Akureyri á tímabilinu. Sem gefur mjög sterka jákvæð fylgni. 

5.3. MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK  
Menntaskólinn í Reykjavík er um miðjan skalann og borgaði níundu lægstu 

dráttarvaxtagreiðslur á tímabilinu af þeim stofnunum sem um ræðir eða 119.001 kr. Þegar 

upphæðir hafa verið færðar á verðlag 

ársins 2008 gera það 231.297 kr. en við 

þær tölur verður notast hér. Hæstu 

greiðslurnar eru fyrir árið 2008 eða 

78.958 kr. Lægstu greiðslurnar eru árið 

2004 og eru þá einungis 9.671 kr. 

(Gagnasafn II). Hér á mynd 5.6 sjáum 

við svo þróun dráttarvaxtagreiðslna 

Menntaskólans í Reykjavík á tímabilinu.  

5.3.1. FJÖLDI NEMENDA 
Fjöldi nemenda við Menntaskólann í Reykjavík stóð að mestu í stað á tímabilinu og voru 

nemendurnir flestir 875 árið 2007 og fæstir 839 árið 2004. Að meðaltali voru greiddar tæpar 

60 kr. í dráttarvexti pr. nemanda á tímabilinu sem er í miðgildi úrtaksins eða elleftu hæstu 

greiðslurnar. Hæst fóru greiðslurnar í rúmar 92 kr. á hvern nemanda árið 2008 og lægst í 

tæpar 12 kr. árið 2004 (Gagnasafn II). Þetta má sjá nánar í töflu 5.4. 
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MYND  5.6 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans í Reykjavík (framreiknað á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II.  

TAFLA  5.4 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólann í Reykjavík (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 839 847 868 875 857 857

Dráttarvextir pr. nemanda 11,5 kr.         67,2 kr.         50,2 kr.         48,2 kr.         92,1 kr.         53,9 kr.        
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5.3.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Þegar skoðað er hvernig 

Menntaskólinn í Reykjavík nýtir 

fjárheimildir sínar ár tímabilinu 

sjáum við að þrjú ár af þeim fimm 

sem hér um ræðir skilar stofnunin 

tekjuafgangi eða árin 2004-2006. 

Eins og sjá má á mynd 5.7 er hallinn 

mestur árið 2008 eða 14.831.000 kr. 

og tekjuafgangur mestur árið 2004 

eða 16.034.323 kr. (Gagnasafn II). 

Fylgnistuðullinn á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla mældist -0,91 á 

tímabilinu. Sem þýðir að sterk neikvæð fylgni er milli þessara tveggja breytna.  

 

5.4. MENNTASKÓLINN Á AKUREYRI 
Menntaskólinn á Akureyri greiddi fjórðu lægstu dráttarvaxtagreiðslur þeirra menntastofnana 

sem um ræðir á tímabilinu eða 39.773 kr. sem gera 55.371 kr. á verðlagi ársins 2008 en við 

þær tölur verður notast hér á eftir. Hæstu greiðslurnar voru fyrir árið 2004 eða 54.830 kr. sem 

gera 99% af öllum dráttarvöxtum tímabilsins. Engir dráttarvextir voru bókaðir árin 2007 og 

2008 og mjög lágir árin 2005 og 2006 (Gagnasafn II). Samkvæmt upplýsingum frá Gunnari 

Kárasyni, fjármálastjóra Menntaskólans á Akureyri voru greiðslurnar árið 2004 að mestu 

tilkomnar vegna ákveðins reiknings 

sem deilt var um en að öðru leiti 

þakkar hann aðhaldi í rekstri og góðu 

samkomulagi við Fjársýslu ríkisins 

þann góða árangur sem náðst hefur. 

Á mynd 5.8 sjáum við þróun 

dráttarvaxtagreiðslna Menntaskólans 

á Akureyri fyrir tímabilið (Gunnar 

Kárason, Fjármálastjóri 

Menntaskólans á Akureyri, munnleg heimild, 8. apríl 2010). 
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MYND  5.7 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum í Reykjavík 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II.

MYND  5.8 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans á Akureyri (framreiknað á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II 
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5.4.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Menntaskólann á Akureyri fjölgaði aðeins á tímabilinu eða úr 664 árið 2004 

upp í 748 árið 2008. Flestir voru nemendurnir árið 2007 eða 780. Að meðaltali voru 

dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda tæpar sautján krónur á hvern nemanda á tímabilinu en það 

eru sjöundu lægstu dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda í úrtakinu. Hæstar fóru 

dráttarvaxtagreiðslurnar í tæpar 83 kr. árið 2004 en eins og áður segir voru engir dráttarvextir 

bókaðir árin 2007 og 2008, þetta má sjá nánar í töflu 5.5 (Gagnasafn II).  

 

 

5.4.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Þegar litið er á hvernig 

Menntaskólinn á Akureyri nýtti 

fjárheimildir sínar á tímabilinu 

sjáum við að farið var fram yfir 

fjárheimildir þrjú ár af þeim fimm 

árum sem um ræðir eða árin 

2004-2006. Eins og sjá má á 

mynd 5.9 var hallinn mestur árið 

2004 eða 14.901.105 kr., skólinn 

skilaði hinsvegar tekjuafgangi árin 

2007 og 2008 og fór hann mestur í 38.507.954 kr. árið 2007 (Gagnasafn II).  

Fylgni milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangar/-halla mældist -0,57 á tímabilinu og er því 

fremur sterk neikvæð fylgni milli þessara tveggja talnasafna.  
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TAFLA  5.5 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólann á Akureyri (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 664 683 748 780 748 725

Dráttarvextir pr. nemanda 82,6 kr.         0,7 kr.            0,1 kr.            ‐ kr.                ‐ kr.                16,7 kr.        

MYND  5.9 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum á Akureyri 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II.
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5.5. MENNTASKÓLINN VIÐ HAMRAHLÍÐ 
Menntaskólinn við Hamrahlið 

greiddi sjöttu lægstu greiðslur þeirra 

menntastofnana sem hér um ræðir á 

tímabilinu. Greiðslurnar námu 

samtals 55.221 kr. sem gera 66.867 

kr. á verðlagi ársins 2008 en við þær 

tölur verður notast hér. Greiðslurnar 

voru hæstar árið 2006 en töldu þá 

29.318 kr. og lægstar voru 

greiðslurnar árið 2005 og voru þá 

einungis 1.871 kr. (Gagnasafn II). Þróun dráttarvaxtagreiðslna Menntaskólans við Hamrahlíð 

má sjá nánar á mynd 5.10.  

 

5.5.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Menntaskólann í Hamrahlíð fækkaði aðeins á tímabilinu eða úr 1.526 

nemendum árið 2004 niður í 1.397 árið 2008. Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda voru 

einstaklega lágar á tímabilinu eða að meðaltali rúmar níu kr. sem eru þriðju lægstu 

dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda í úrtakinu á tímabilinu. Hæstar fóru greiðslurnar í rúmar 20 

kr. árið 2007 og lægstar voru þær rúmlega ein króna árið 2005 (Gagnasafn II). Þetta má sjá 

nánar í töflu 5.6.  
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MYND  5.10 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans við Hamrahlíð 
(framreiknað á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

TAFLA  5.6 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólann við Hamrahlíð (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.526 1.452 1.438 1.406 1.397 1.444

Dráttarvextir pr. nemanda 2,8 kr.            1,3 kr.            20,4 kr.         19,0 kr.         3,4 kr.            9,4 kr.           
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5.5.2. Nýting fjárheimilda 

Menntaskólinn við Hamrahlíð skilaði tekjuafgangi fjögur ár af þeim fimm sem hér um ræðir 

og var árið 2006 það eina sem var 

rekið með halla gagnvart 

ríkissjóði. Hæstur fór 

tekjuafgangurinn í 22.440.803 kr. 

árið 2004 en hallinn árið 2006 var 

uppá 21.747.299 kr. (Gagnasafn 

II). Þetta sjáum við nánar á mynd 

5.11.  

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs-/halla mældist -0,48 á tímabilinu 

sem er heldur lág neikvæð fylgni. 

 

5.6. MENNTASKÓLINN VIÐ SUND 
Menntaskólinn við Sund greiddi tíundu hæstu dráttarvextina á tímabilinu og er um miðbik 

listans. Samtals námu greiðslurnar 

270.371 kr. á tímabilinu sem eru 329.299 

kr. á verðlagi ársins 2008 og hér verður 

notast við þær tölur. Hæstu greiðslurnar 

voru 115.228 kr. árið 2005 en lægstar 

voru þær 26.913 kr. árið 2004 

(Gagnasafn II). Dreifingu 

dráttarvaxtagreiðslna Menntaskólans við 

Sund á tímabilinu má sjá á mynd 5.12.  
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MYND  5.11 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum við Hamrahlíð 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.12 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans við Sund (framreiknað á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.6.1. FJÖLDI NEMENDA 
Fjöldi nemenda við Menntaskólann við Sund hélst nokkuð jafn á tímabilinu en fór þeim þó 

nokkuð fækkandi. Árið 2004 voru 771 nemandi við skólann en árið 2008 hafði þeim fækkað 

um 27 og voru komnir niður í 744. Að meðaltali voru dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda 88 kr. 

en það eru tíundu hæstu greiðslur úrtaksins á tímabilinu. Hæst fóru greiðslurnar í tæpar 152 

krónu á nemanda árið 2005 en lægstar voru þær tæpar 35 kr. pr. nemanda árið 2004 

(Gagnasafn II). Þetta má sjá nánar í töflu 5.7.  

 

5.6.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Menntaskólinn við Sund skilaði halla 

gagnvart ríkissjóði tvö ár af þeim 

fimm sem hér um ræðir eða árin 

2007 og 2008. Eins og sjá má á 

mynd 5.13 var hallinn mestur 

18.927.000 kr. árið 2008 en 

tekjuafgangurinn var hinsvegar 

hæstur árið 2005 en þá var hann 

22.279.824 kr. (Gagnasafn II).  

Fylgnistuðull á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla mældist 0,2 á tímabilinu 

sem er frekar lág jákvæð fylgni.  
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TAFLA  5.7 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólann við Sund (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II.   

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 771 760 753 730 744 752

Dráttarvextir pr. nemanda 34,9 kr.         151,6 kr.       53,0 kr.         127,4 kr.       73,0 kr.         88,0 kr.        

MYND  5.13 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum við Sund á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II 
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5.7. MENNTASKÓLINN Á ÍSAFIRÐI 
Menntaskólinn á Ísafirði greiddi elleftu hæstu dráttarvaxtagreiðslur þeirra stofnana sem um 

ræddi á tímabilinu. Samtals námu 

greiðslurnar 464.906 kr. sem gera 

540.760 kr. á verðlagi ársins 2008 og 

við þær tölur verður notast hér. 

Dráttarvaxtagreiðslur fara stigvaxandi 

á tímabilinu og er hæsta upphæðin því 

greidd árið 2008 en þá voru greiddar 

155.311 kr. í dráttarvexti. Lægstir eru 

svo bókaðir dráttavextir árið 2004 eða 

28.079 kr. (Gagnasafn II). Þetta má sjá 

nánar á mynd 5.14.  

5.7.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Menntaskólann á Ísafirði fækkaði talsvert á tímabilinu. Haustið 2004 voru 

skráðir nemendur 438 en árið 2008 voru þeir komnir niður í 353. Dráttarvaxtagreiðslur pr. 

nemanda voru að meðaltali rúmar 321 kr. yfir tímabilið sem eru sjöundu hæstu greiðslur 

úrtaksins. Eins og sjá má í töflu 5.8 fóru greiðslurnar hæstar í tæplega 461 kr. árið 2006 en 

lægstar voru þær rúmar 64 kr. árið 2004 (Gagnasafn II).  
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MYND  5.14 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans á Ísafirði (framreiknað 
á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II.  

TAFLA  5.8 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólann á Ísafirði (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II.   

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 438 342 298 341 353 354

Dráttarvextir pr. nemanda 64,1 kr.         207,6 kr.       434,1 kr.       460,5 kr.       440,0 kr.       321,2 kr.      
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5.7.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Menntaskólinn á Ísafirði var rekinn 

með halla í þrjú ár af þeim fimm 

sem hér um ræðir en það voru árin 

2005, 2006 og 2008. Eins og sjá 

má á mynd 5.15 var hallinn mestur 

árið 2006 eða 22.497.637 kr. 

Tekjuafgangurinn var svo mestur 

árið 2007 og nam hann þá 

19.962.187 kr. (Gagnasafn II). 

Fylgnistuðull á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla mældist -0,03 á tímabilinu 

og er því mjög lág neikvæð fylgni á milli gagnanna. 

 

5.8. MENNTASKÓLINN Á EGILSSTÖÐUM 
Menntaskólinn á Egilsstöðum greiddi áttundu hæstu dráttarvextina af þeim menntastofnunum 

sem hér um ræðir á tímabilinu eða 541.180 kr. sem gera 720.126 kr. á verðlagi ársins 2008 og 

verður notast við þær tölur hér. Hæstar voru greiðslurnar árið 2004 en voru þá 291.921 kr., 

þær fóru svo stiglækkandi til ársins 2008 en þá voru þær komnar niður í 1.834 kr. (Gagnasafn 

II). Samkvæmt fjármálastjóra 

skólans Ólöfu Zophóníasdóttur er 

þessi lækkun því helst að þakka 

hve lausafjárstaða skólans lagaðist 

gríðarlega á þessum árum og var 

það bæði vegna sparnaðar og 

aukinna tekna (Ólöf 

Zophóníasdóttir, Fjármálastjóri 

Menntaskólans á Egilsstöðum, 

munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Þróun dráttarvaxtagreiðslna 

Menntaskólans á Egilsstöðum má sjá nánar á mynd 5.16. 
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MYND  5.15 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum á Ísafirði á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.16 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans á Egilsstöðum (framreiknað á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II.  



29 
 

5.8.1. FJÖLDI NEMENDA 
Fjöldi nemenda við Menntaskólann á Egilsstöðum stóð að mestu í stað á tímabilinu. Fæstir 

voru nemendurnir árið 2006 eða 397 og flestir voru þeir árið 2008 eða 465. Meðal 

dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda á tímabilinu voru rúmar 324 kr. sem eru sjöttu hæstu 

greiðslur úrtaksins. Hæstar fóru greiðslurnar í tæpar 325 kr. pr. nemanda árið 2004 og lægstar 

voru þær tæpar fjórar krónur pr. nemanda árið 2008 (Gagnasafn II). Þetta má sjá í töflu 5.9.  

5.8.2. Nýting fjárheimilda 

Menntaskólinn á Egilsstöðum 

skilaði tekjuafgangi þrjú ár af þeim 

fimm sem hér um ræðir eða árin 

2004-2006. Eins og sjá má á mynd 

5.17 var tekjuafgangurinn hæstur 

árið 2004 eða 10.865.912 kr. árið 

2004. Mestur var halli gagnvart 

ríkissjóði svo 15.786.170 kr. árið 

2007 (Gagnasafn II). 

 

Fylgnistuðull á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs-/halla var 0,83 sem er sterk jákvæð 

fylgni. 
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TAFLA  5.9 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólanum á Egilsstöðum (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 463 464 397 455 465 449

Dráttarvextir pr. nemanda 630,5 kr.       487,4 kr.       473,3 kr.       27,0 kr.         3,9 kr.            324,4 kr.      

MYND  5.17 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum á Egilsstöðum 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II 
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5.9. MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI 
Menntaskólinn í Kópavogi var á 

miðjum lista og greiddi elleftu hæstu 

dráttarvextina á tímabilinu eða 

231.818 kr. sem eru 273.813 kr. á 

verðlagi ársins 2008 og við þær tölur 

verður notast hér. Hæstu greiðslurnar 

voru greiddar árið 2007 eða 87.872 

kr. og lægstu greiðslurnar voru 14.965 

kr. árið 2004 (Gagnasafn II). 

Dreifinguna sjáum við betur á mynd 5.18.  

5.9.3. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Menntaskólann í Kópavogi fjölgaði nokkuð á tímabilinu eða úr 1.324 árið 

2004 upp í 1.563 árið 2008. Meðal dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda voru í meðal lagi eða 

tæpar 38 kr. á tímabilinu en eru það tíundu lægstur greiðslur úrtaksins. Hæstar fóru 

greiðslurnar í rúmar 61 kr. pr. nemanda árið 2007 og lægstar voru þær rúmar ellefu krónur 

árið 2004 (Gagnasafn II). Þetta sjáum við nánar í töflu 5.10.  

5.9.2. Nýting fjárheimilda 

Menntaskólinn í Kópavogi fór einungis 

einu sinni fram yfir fjárheimildir á 

tímabilinu og var það árið 2008 og var 

halli gagnvart ríkissjóði þá 1.598.000 kr. 

Mestur var tekjuafgangurinn árið 2005 

eða 65.057.942 kr. (Gagnasafn II). Þetta 

má sjá nánar á mynd 5.19.  

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna 

og tekjuafgangs/-halla á tímabilinu var -

0,63 sem er rétt yfir í meðallagi sterk jákvæð fylgni. 
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MYND  5.18 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Menntaskólans í Kópavogi (framreiknað 
á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

TAFLA  5.10 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Menntaskólann í Kópavogi (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.324 1.352 1.486 1.436 1.563 1.432

Dráttarvextir pr. nemanda 11,3 kr.         45,5 kr.         29,5 kr.         61,2 kr.         42,0 kr.         37,9 kr.        

MYND  5.19 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Menntaskólanum í Kópavogi á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.10. KVENNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 
Kvennaskólinn í Reykjavík greiddi samtals 30.967 kr. í dráttarvexti á tímabilinu og er í þriðja 

sæti yfir þá skóla sem greiddu lægsta dráttarvexti yfir tímabilið. Á verðlagi ársins 2008 gera 

þetta 41.309 kr. og eru það þær tölur sem notast verður við hér að neðan. Hæstu greiðslurnar 

eru bókaðar árið 2004 eða 25.016 kr. 

Engir dráttarvextir eru bókaðir árin 

2007 og 2008 (Gagnasafn II). 

Samkvæmt Sigurði G. Þorsteinssyni, 

fjármálastjóra Kvennaskólans í 

Reykjavík er vel passað uppá að 

greiða alla reikninga fyrir eindaga og 

er það ástæða lágra greiðslna. Einnig 

tekur hann fram að ef um mjög lágar 

upphæðir er að ræða þá séu þær ekki 

endilega bókaðar sérstaklega sem dráttarvextir og gæti það því skekkt myndina (Sigurður 

G.Þorsteinsson, Fjármálastjóri Kvennaskólans í Reykjavík, munnleg heimild, 6. apríl 2010). 

Þróun dráttarvaxtagreiðslna hjá Kvennaskólanum í Reykjavík má sjá nánar á mynd 5.20. 

5.10.1. FJÖLDI NEMENDA 
Fjöldi nemenda við Kvennaskólann í Reykjavík var nokkuð jafn á tímabilinu en flestir voru 

nemendurnir 563 árið 2007 og fæstir voru þeir 553 árið 2006. Kvennaskólinn greiddi fimmtu 

lægstu greiðslur pr. nemanda að í úrtakinu á tímabilinu eða tæpar fimmtán krónur. Hæst fóru 

greiðslurnar í tæpar 45 krónur árið 2004 og eins og áður segir voru engar dráttarvaxtagreiðslur 

bókaðar árin 2007 og 2008 (Gagnasafn II). Þetta má sjá í töflu 5.11.  
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MYND  5.20 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Kvennaskólans í Reykjavík (framreiknað 
á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

TAFLA  5.11 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Kvennaskólann í Reykjavík (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 562 553 575 563 558 562

Dráttarvextir pr. nemanda 44,5 kr.         0,7 kr.            27,6 kr.         ‐ kr.                ‐ kr.                14,6 kr.        
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5.10.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Kvennaskólinn í Reykjavík skilaði 

tekjuafgangi þrjú ár af þeim fimm sem 

hér um ræðir eða árin 2004, 2005 og 

2007. Mestur fór tekjuafgangurinn í 

24.097.466 kr. árið 2005 og fór hallinn 

mest í 9.736.000 kr. árið 2008 

(Gagnasafn II). Þetta má sjá á mynd 

5.21.  

 

Fylgnistuðullinn á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla á tímabilinu var -0,14 

sem segir okkur að um mjög lága neikvæða fylgni er að ræða.  

 

5.11. FJÖLBRAUTASKÓLINN Í BREIÐHOLTI 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti greiddi einungis 6.612 kr. í dráttarvaxtagreiðslur á tímabilinu 

sem eru næst lægstu greiðslurnar af þeim menntastofnunum sem hér voru skoðaðar. Á 

verðlagi ársins 2008 gera þetta 7.966 

kr. og verður notast við þær tölur hér. 

Engar greiðslur voru greiddar árin 

2004 og 2007 og hæstar fóru 

greiðslurnar í 6.312 kr. árið 2006 

(Gagnasafn II). Þetta sjáum við betur 

á mynd 5.22. Samkvæmt Ingibjörgu 

Dís Geirsdóttur, fjármálastjóra 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti, fæst 

þessi árangur einfaldlega af því að passað sé vel upp á að greiða reikninga tímanlega og reynt 

að fá niðurfelldan kostnað ef ekki er mögulegt að greiða á réttum tíma (Ingibjörg Dís 

Geirsdóttir, fjármálastjóri Fölbrautaskólans í Breiðholti, munnleg heimild, 23. apríl 2010). 

   

‐15.000

‐10.000

‐5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2004 2005 2006 2007 2008Í 
þ
ú
s
u
n
d
u
m
 k
ró

n
a

Á r

0

1

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008

Í 
þ
ú
s
u
n
d
u
m
 k
ró

n
a

Á r

MYND  5.21 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Kvennaskólanum í Reykjavík á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.22 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskólans í Breiðholti 
(framreiknað á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 



33 
 

5.11.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Fjölbrautaskólann í Breiðholti fjölgaði örlítið á tímabilinu eða úr 1.975 árið 

2004 upp í 2.122 árið 2008. Að meðaltali voru dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda innan við 

eina krónu á tímabilinu og eru það næst lægstu greiðslur úrtaksins. Hæstar fóru bókaðar 

dráttarvaxtagreiðslur í þrjár krónur árið 2006 og eins og áður segir voru engir dráttarvextir 

bókaðir árin 2004 og 2008 (Gagnasafn II). Þetta má sjá nánar í töflu 5.12.  

5.11.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

skilaði tekjuafgangi til ríkissjóðs 

þrjú ár af þeim fimm sem hér um 

ræðir eða árin 2004-2006. Eins 

og sjá má á mynd 5.23 var 

tekjuafgangurinn mestur árið 

2004 eða 83.304.395 kr. Hallinn 

gagnvart ríkissjóði fór hinsvegar 

mestur í 146.585.864 kr. árið 

2007 (Gagnasafn II).  

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla var 0,35 á tímabilinu sem er 

fremur lág jákvæð fylgni.  
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TAFLA  5.12 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Fjölbrautaskólann í Breiðholti (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.975 2.059 2.071 1.980 2.122 2.041

Dráttarvextir pr. nemanda ‐ kr.                0,2 kr.            3,0 kr.            ‐ kr.                0,6 kr.            0,8 kr.           

MYND  5.23 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.12. FJÖLBRAUTASKÓLINN ÁRMÚLA 
Fjölbrautaskólinn Ármúla var um miðbik listans eða í tíunda sæti yfir lægstu 

dráttarvaxtagreiðslur tímabilsins. 

Bókaðar dráttarvaxtagreiðslur voru 

219.955 kr. sem eru 269.171 kr. þegar 

tölur hafa verið framreiknaðar á 

verðlag ársins 2008 og verða þær tölur 

notaðar hér. Hæstu greiðslurnar voru 

greiddar árið 2004 eða 74.164 kr. 

Lægstu greiðslurnar voru bókaðar árið 

2007 eða 30.096 kr. (Gagnasafn II). 

Þetta sjáum við nánar á mynd 5.24.   

5.12.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Fjölbrautaskólann Ármúla fjölgaði nokkuð jafnt yfir tímabilið. Árið 2004 

voru skráðir nemendur við skólann 2.114 en árið 2008 voru þeir komnir upp í 2.914. Að 

meðaltali voru greiddar rúmar 22 kr. pr. nemanda í dráttarvexti á tímabilinu og eru það níundu 

lægstu greiðslur úrtaksins. Greiðslurnar fóru hæstar í rúmar 35 kr. árið 2004 en voru lægst 

rúmar ellefu krónur árið 2007 (Gagnasafn II). Þetta má sjá í töflu 5.13.  

5.12.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Fjölbrautaskólinn Ármúla skilaði 

tekjuafgangi til ríkissjóðs fjögur 

ár af þeim fimm sem hér voru 

skoðuð en það voru árin 2004-

2007. Eins og sjá má á mynd 5.25 

var tekjuafgangurinn hæstur 

98.460.615 kr. árið 2006 og 

skólinn skilaði halla upp á 

24.239.000 kr. árið 2008 

(Gagnasafn II).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008

Í 
þ
ú
s
u
n
d
u
m
 k
ró

n
a

Á r

‐40.000

‐20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2004 2005 2006 2007 2008

Í 
þ
ú
s
u
n
d
u
m
 k
ró

n
a

Á r

MYND  5.24 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskólans Ármúla (framreiknað 
á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 2.114 2.261 2.488 2.643 2.914 2.484

Dráttarvextir pr. nemanda 35,1 kr.         24,8 kr.         19,1 kr.         11,4 kr.         21,0 kr.         22,3 kr.        

TAFLA  5.13 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Fjölbrautaskólann Ármúla (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II.   

MYND  5.25 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskólanum Ármúla 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs-/halla gagnvart ríkissjóði var -0,12 á 

tímabilinu svo þar er um mjög lága neikvæða fylgni að ræða.   

5.13. FLENSBORGARSKÓLI 
Flensborgarskóli greiddi 1.781.458 

kr. í dráttarvexti á tímabilinu og eru 

það fimmtu hæstu greiðslurnar af 

þeim skólum sem hér um ræðir. 

Þegar greiðslurnar hafa verið 

framreiknaðar á verðlag ársins 

2008 eru það 2.254.343 kr. og 

verða þær tölur notaðar hér. Eins og 

sjá má á mynd 5.26 voru 

dráttarvaxtagreiðslurnar hæstar 

1.138.616 kr. árið 2006 en lægstar 39.552 kr. árið 2008 (Gagnasafn II). Samkvæmt 

upplýsingum frá Einari Birgi Steinþórssyni, skólameistari Flensborgarskóla, stafa háar 

dráttarvaxtagreiðslur árin 2005-2007 af því að mikil fjölgun varð í skólanum og ný 

viðbygging var tekin í notkun árið 2006. Ekki var hinsvegar gert ráð fyrir þessari miklu 

fjölgun í fjárheimildum og var skólanum gert að taka við mikið fleiri nemendum en 

fjárheimildir gerðu ráð fyrir með loforði um að úr því yrði bætt í aukafjárlögum. Hlóð þetta 

upp vítahring þar sem að útgjöld féllu til strax en viðbótarfjármagn kom ekki fyrr en talsvert 

síðar og var rekstarfé því af skornum skammti. Árið 2008 var áætlaður nemendafjöldi svo nær 

raunveruleikanum og með gríðarlegu aðhaldi í útgjöldum tókst að ná þessum kostnaði 

verulega niður (Einar Birgir Steinþórsson, Skólameistari Flensborgarskóla, munnleg heimild, 

19. apríl 2010). 
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MYND  5.26 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Flensborgarskóla (framreiknað á verðlag 
ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.13.1. FJÖLDI NEMENDA 
Eins og fram kom í svari skólameistara fjölgaði nemendum við Flensborgarskóla talsvert á 

tímabilinu eða úr 603 árið 2004 í 876 árið 2008 sem er rúmlega 45% aukning. 

Dráttarvaxtagreiðslur voru að meðaltali rúmlega 654 kr. pr. nemanda sem eru fimmtu hæstu 

greiðslur úrtaksins. Hæstar fóru þær í rúmlega 1.553 kr. pr. nemanda árið 2006 en lægstar 

voru þær rúmlega 45 kr. pr. nemanda árið 2008 (Gagnasafn II). Þetta má sjá betur í töflu 5.14.  

5.13.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Þrjú ár af þeim fimm sem hér um 

ræðir fór Flensborgarskóli fram yfir 

fjárheimildir sínar og skilaði halla 

gagnvart ríkissjóði en það voru árin 

2004, 2005 og 2008. Mestur fór 

hallinn í 13.148.854 kr. árið 2004. 

Tekjuafgangur var mestur árið 2007 

eða 49.482.549 kr. (Gagnasafn II). 

Þetta sjáum við betur á mynd 5.27. 

Fylgnistuðullinn á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla á tímabilinu var -0,06 

sem er nánast engin neikvæð fylgni.  

5.14. FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐURNESJA 
Fjölbrautaskóli Suðurnesja greiddi 

fimmtu lægstu greiðslur þessara 

menntastofnana eða 52.809 kr. Þegar 

greiðslurnar hafa verið framreiknaðar á 

verðlag ársins 2008 gera það 64.652 kr. 

og eru það tölurnar sem við skoðum hér. 

Hæstu dráttarvaxtagreiðslurnar voru 

bókaðar árið 2007 og voru 44.328 kr. Öll 

hin árin var um frekar lágar upphæðir að 

ræða og voru þær lægstar 779 kr. árið 2008 (Gagnasafn II). Fjármálastjóri skólans, Steinunn 
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TAFLA  5.14 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Flensborgarskóla (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 603 588 733 832 876 726

Dráttarvextir pr. nemanda 191,4 kr.       1.113,8 kr.   1.553,4 kr.   367,6 kr.       45,2 kr.         654,3 kr.      

MYND  5.27 
Tekjuafgangur/‐halli gagnvart ríkissjóði hjá Flensborgarskóla á tímabilinu 
(framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.28 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskóla Suðurnesja 
(framreiknað á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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Tómasdóttir, segir það vera aðhald í rekstri sem skilaði þessum góða árangri en gefur ekki 

skýringu á óvenju háum greiðslum árið 2007 (Steinunn Tómasdóttir, Fjármálastjóri 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Dreifingu dráttarvaxtagreiðslna 

má sjá nánar á mynd 5.28. 

5.14.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Fjölbrautaskóla Suðurnesja fjölgaði jafnt og þétt yfir tímabilið og fóru úr 

1.010 árið 2004 og upp í 1.330 árið 2008. Meðal dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda voru tæpar 

ellefu krónur og eru það fjórðu lægstu greiðslur úrtaksins. Hæstar voru bókaðir dráttarvextir 

árið 2007 eða rúmar 34 kr. á hvern nemanda en lægstu greiðslurnar voru árið 2008 en þá voru 

þær innan við eina krónu pr. nemanda eins og sjá má í töflu 5.15 (Gagnasafn II).  

5.14.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Einungis eitt ár af þeim fimm sem 

hér voru skoðuð var 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja rekinn 

með halla en það var árið 2008 og 

nam hallinn þá 17.277.000 kr. Hin 

árin fjögur skilaði skólinn 

tekjuafgangi til ríkissjóðs en 

hæstur fór tekjuafgangurinn í 

51.042.345 kr. árið 2004 

(Gagnasafn II). Þetta má sjá á 

mynd 5.29. 

Fylgnistuðullinn á milli tekjuafgangs/-halla og dráttarvaxta var -0,09 á tímabilinu sem gefur 

mjög lága neikvæða fylgni.  
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TAFLA  5.15 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Fjölbrautaskóla Suðurnesja (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.010 1.199 1.240 1.298 1.330 1.215

Dráttarvextir pr. nemanda 9,4 kr.            5,6 kr.            2,7 kr.            34,2 kr.         0,6 kr.            10,5 kr.        

MYND  5.29 
Tekjuafgangur/‐halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskóla Suðurnesja á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.15. FJÖLBRAUTASKÓLI VESTURLANDS 
Fjölbrautaskóli Vesturlands 

greiddi 619.456 kr. í dráttarvexti á 

tímabilinu sem eru sjöundu hæstu 

greiðslur þeirra menntastofnana 

sem hér um ræðir. Þegar 

upphæðum hefur verið breytt yfir 

á verðlag ársins 2008 gera það 

754.594 kr. og verður notast við 

þær tölur hér. Greiðslurnar dreifast 

nokkuð ójafnt á milli ára eins og 

sjá má á mynd 5.30 en árin 2006 og 2007 voru greiðslurnar umtalsvert hærri en hin árin. 

Hæstar voru greiðslurnar árið 2006 eða 376.117 kr. og lægstar voru þær árið 2004 eða 1.430 

kr. (Gagnasafn II). Guðný Rún Sigurðardóttir, fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Vesturlands, gat 

ekki gefið skýringar á háum dráttarvaxtagreiðslum fram til haustsins 2007 þegar hún tók við 

starfinu. Hún segir hinsvegar að frá því að hún tók við hafi hún lagt mikla áherslu á að greiða 

reikninga vegna innkaupa á almennum rekstrarvörum á réttum tíma og forðast eins og heitan 

eldinn að lenda í vanskilum, frekar eytt tíma í samningaviðræður um greiðslufrest ef stefnt 

hefur í óefni (Guðný Rún Sigurðardóttir, Fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Vesturlands, munnleg 

heimild, 27. apríl 2010).  

5.15.1. FJÖLDI NEMENDA 
Fjöldi nemenda við Fjölbrautaskóla Vesturlands hélst nokkuð jafn yfir tímabilið. Fæstir voru 

nemendurnir árið 2005 eða 597, flestir voru þeir svo árið 2008 en þá voru skráðir nemendur 

680. Að meðaltali greiddi Fjölbrautaskóli Vesturlands rúmar 243 kr. pr. nemanda í 

dráttarvexti á tímabilinu og eru það áttundu hæstu greiðslur úrtaksins. Hæstar voru 

greiðslurnar tæplega 641 kr. pr. nemanda árið 2006 en lægstar voru þær rúmlega tvær krónur 

pr. nemanda árið 2004 (Gagnasafn II). Þetta má sjá nánar í töflu 5.16.  
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MYND  5.30 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskóla Vesturlands (framreiknað á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

TAFLA  5.16 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Fjölbrautaskóla Vesturlands (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 622 597 587 663 680 630

Dráttarvextir pr. nemanda 2,3 kr.            47,6 kr.         640,7 kr.       513,0 kr.       12,5 kr.         243,2 kr.      
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5.15.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Fjölbrautaskóli Vesturlands skilaði 

tekjuafgangi til ríkissjóðs þrjú ár af 

fimm á tímabilinu sem um ræðir. 

Það voru árin 2004, 2005 og 2007. 

Hæstur var tekjuafgangurinn 

9.476.664 kr. árið 2007. Halli 

gagnvart ríkissjóði var mestur 

25.098.000 kr. árið 2008 

(Gagnasafn II). Dreifinguna má sjá 

betur á mynd 5.31.  

Fylgnistuðull á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla var 0,2 á tímabilinu sem er 

frekar lág neikvæð fylgni. 

5.16. FJÖLBRAUTASKÓLI NORÐURLANDS VESTRA 
Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra greiddi 4.070.226 kr. í dráttarvexti á tímabilinu sem eru 

þriðju hæstu dráttarvextirnir af þeim skólum sem hér um ræðir. Þegar greiðslur hafa verið 

framreiknaðar á verðlaga ársins 

2008 eru þetta 4.939.764 kr. og 

við þær tölur verður notast hér. 

Hæstu dráttarvaxtagreiðslurnar 

voru greiddar árið 2007 eða 

1.546.176 kr. Lægstar voru 

greiðslurnar árið 2004 en voru þó 

580.494 kr. (Gagnasafn II). 

Dreifingu dráttarvaxtagreiðslna 

fyrir Fjölbrautaskóla Norðurlands 

Vestra má sjá nánar á mynd 5.32.  
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MYND  5.32 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra 
(framreiknað á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.31 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskóla Vesturlands 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.16.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra fjölgaði aðeins á tímabilinu eða úr 416 

nemendum árið 2004 og upp í 485 nemendur árið 2008. Að meðaltali námu 

dráttarvaxtagreiðslur 2.216 kr. pr. nemanda á tímabilinu sem eru hæstu greiðslur pr. nemanda 

innan úrtaksins. Hæstu greiðslurnar voru fyrir árið 2007 en þá voru greiddar 3.571 kr. í 

dráttarvexti fyrir hvern nemanda. Lægstar voru greiðslurnar svo 1.395 kr. pr. nemanda árið 

2004 (Gagnasafn II). Þetta má sjá í töflu 5.17.  

5.16.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Einungis einu sinni á tímabilinu var 

Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra 

rekinn með halla en það var árið 2004 

og nam hallinn þá 1.760.609 kr. Eins 

og gefur að skilja var tekjuafgangur af 

rekstrinum hin árin fjögur og var hann 

hæstur 53.180.125 kr. árið 2007 

(Gagnasafn II). Þetta má sjá nánar á 

mynd 5.33. 

 

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla var 0,70 á tímabilinu sem er 

fremur há jákvæð fylgni. 
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TAFLA  5.17 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda í Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II 

MYND  5.33 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskóla 
Norðurlands Vestra á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). 
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 416 416 472 433 485 444

Dráttarvextir pr. nemanda 1.395,4 kr.   1.608,6 kr.   3.168,2 kr.   3.570,8 kr.   1.337,2 kr.   2.216,0 kr.  
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5.17. FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐURLANDS 
Fjölbrautaskóli Suðurlands var með 

sjöundu lægstu dráttarvaxtagreiðslur 

úrtaksins á tímabilinu eða 84.028 kr. 

Þegar allar greiðslur hafa verið 

framreiknaðar yfir á verðlag ársins 

2008 eru það 103.112 kr. og verða 

þér tölur notaðar hér að neðan. Á 

mynd 5.34 sjáum við að hæstu 

dráttarvextirnir voru greiddir árið 

2005 eða 38.597 kr. Lægstar voru 

greiðslurnar árið 2004 eða 12.345 kr. 

(Gagnasafn II). Aðspurð um lágan dráttarvaxtakostnað segir Kristín Þórarinsdóttir, 

fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Suðurlands, að vel sé gætt að því hjá skólanum að ekki falli til 

slíkur kostnaður og sé hann því aðeins greiddur í neyðartilfellum (Kristín Þórarinsdóttir, 

Fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Suðurlands, munnleg heimild, 6. apríl 2010).  

5.17.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Fjölbrautaskóla Suðurlands fjölgaði aðeins á tímabilinu eða úr 940 

nemendum árið 2004 upp í 1.042 nemendur árið 2008. Að meðaltali greiddi skólinn 21 kr. í 

dráttarvexti pr. nemanda á tímabilinu sem eru áttundu lægstu greiðslur úrtaksins. Hæstar voru 

greiðslurnar tæpar 41 kr. árið 2005 og lægstar rúmlega þrettán krónur árið 2004 (Gagnasafn 

II). Þessa dreifingu má sjá nánar í töflu 5.18.  
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MYND  5.34 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskóla Suðurlands (framreiknað 
á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

TAFLA  5.18 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda í Fjölbrautaskóla Suðurlands (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 940 948 988 1.044 1.042 992

Dráttarvextir pr. nemanda 13,1 kr.         40,7 kr.         16,9 kr.         15,7 kr.         18,3 kr.         21,0 kr.        
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5.17.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Fjölbrautaskóli Suðurlands skilaði 

einungis einu sinni tekjuafgangi á 

tímabilinu en það var árið 2006 og 

nam hann þá 16.555.737 kr. Mestur 

var hallareksturinn árið 2008 eða 

12.390.000 kr. (Gagnasafn II). 

Nánari dreifingu má sjá á mynd 

5.35. 

 

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla mældist -0,54 á tímabilinu 

sem er rétt yfir meðallagi sterk, neikvæð fylgni.  

 

5.18. VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI 
Verkmenntaskólinn á Akureyri greiddi sjöttu hæstu dráttarvaxtagreiðslur úrtaksins á 

tímabilinu eða 1.191.484 kr. Á 

verðlagi ársins 2008 eru 

greiðslurnar 1.491.142 kr. og 

verður hér notast við þær tölur. 

Hæstar voru greiðslurnar árið 

2006 eða 638.499 kr. 

Dráttarvaxtagreiðslur voru lægstar 

árið 2004 eða 65.452 kr. 

(Gagnasafn II). Dreifinguna má sjá 

nánar á mynd 5.36.  
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MYND  5.36 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Verkmenntaskólans á Akureyri (framreiknað 
á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.35 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskóla Suðurlands 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II.
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5.18.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Verkmenntaskólann á Akureyri fjölgaði lítillega á tímabilinu eða úr 1.812 

nemendum árið 2004 upp í 2.066 nemendur árið 2008. Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda 

voru að meðaltali tæpar 154 kr. á tímabilinu sem eru níundu hæstu greiðslur úrtaksins. 

Lægstar voru greiðslurnar rúmar 36 kr. árið 2004 og hæstar voru þær tæpar 324 kr. árið 2006 

(Gagnasafn II). Dreifinguna má sjá nánar í töflu 5.19.  

5.18.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Verkmenntaskólinn á Akureyri var 

rekinn með tekjuafgangi allt 

tímabilið og er eina stofnunin í 

úrtakinu sem náði því. Hæstur var 

tekjuafgangurinn 61.100.403 kr. 

árið 2007 og lægstur 2.311.054 kr. 

árið 2005 (Gagnasafn II). Dreifingu 

tekjuafgangs má sjá nánar á mynd 

5.37.  

 

Fylgnistuðull á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs mældist -0,45 á tímabilinu sem er 

frekar veik neikvæð fylgni.  
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TAFLA  5.19 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda Verkmenntaskólans á Akureyri (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Fjársýsla ríkisins; Menntamálaráðuneytið.  

MYND  5.37 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Verkmenntaskólans á Akureyri á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.812 1.864 1.973 2.055 2.066 1.954

Dráttarvextir pr. nemanda 36,1 kr.         290,1 kr.       323,6 kr.       53,4 kr.         66,2 kr.         153,9 kr.      
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5.19. FJÖLBRAUTASKÓLINN Í GARÐABÆ 
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ greiddi fjórðu hæstu dráttarvaxtagreiðslur þeirra menntastofnana 

sem hér voru skoðaðar á tímabilinu eða 

2.788.050 kr. Þegar greiðslur hafa verið 

framreiknaðar á verðlag ársins 2008 

gera það 3.522.108 kr. og verður notast 

við þær tölur hér. Hæstar voru 

dráttarvaxtagreiðslurnar árið 2006 eða 

1.419.417 kr. og lægstu greiðslur vegna 

dráttarvaxta voru 89.287 kr. árið 2008 

(Gagnasafn II). Dreifingu 

dráttarvaxtagreiðslna má sjá betur á 

mynd 5.38.  

 

5.19.1. FJÖLDI NEMENDA 
Fjöldi nemenda við Fjölbrautaskólann í Garðabæ breyttist nokkuð frá ári til árs á tímabilinu. 

Flestir voru nemendurnir 1.021 árið 2007 en fæstir voru þeir 696 árið 2005. 

Dráttarvaxtagreiðslur pr. hvern nemanda skólans voru að meðaltali rúmar 817 kr. á tímabilinu 

og eru þriðju hæstu greiðslur úrtaksins. Hæstar fóru þær í tæpar 1.431 kr. árið 2006 en lægstar 

voru þær tæpar 97 kr. árið 2008 (Gagnasafn II). Þetta sjáum við nánar í töflu 5.20. 
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MYND  5.38 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 
(framreiknað á verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

TAFLA  5.20 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Fjölbrautaskólann í Garðabæ (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 723 696 992 1.021 923 871

Dráttarvextir pr. nemanda 466,1 kr.       1.414,2 kr.   1.430,9 kr.   677,8 kr.       96,7 kr.         817,2 kr.      



45 
 

5.19.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Hallarekstur var á 

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ í 

þrjú ár af þeim fimm sem hér 

voru skoðuð eða árin 2004-2006. 

Mestur fór hallinn í 40.125.885 

kr. árið 2005 en hæsta 

tekjuafganginum var svo skilað 

árið 2007 eða 97.077.326 kr. 

(Gagnasafn II). Dreifinguna 

sjáum við betur á mynd 5.39.  

Fylgnistuðull milli tekjuafgangs/-halla og dráttarvaxtagreiðslna var -0,12 á tímabilinu sem er 

mjög lág, neikvæð fylgni.  

 

5.20. BORGARHOLTSSKÓLI 
Borgarholtsskóli greiddi áttundu lægstu dráttarvaxtagreiðslurnar á tímabilinu eða 91.005 kr. 

Eftir framreikning greiðslna á verðlag ársins 2008 eru það 114.562 kr. og verður notast við 

þær tölur hér. Hæstar voru dráttarvaxtagreiðslurnar 39.216 kr. árið 2005 og lægstar voru þær 

11.427 kr. árið 2008 (Gagnasafn II). Aðspurð um skýringar á lágum dráttarvaxtagreiðslum 

segist Sigríður Pálsdóttir, 

fjármálastjóri Borgarholtsskóla, ekki 

telja stofnunina hafa heimild til þess 

að skuldbinda ríkissjóð með 

dráttarvaxtagreiðslum og hefur hún 

því haft þann sið að greiða reikninga 

fyrir eindaga. Þróun 

dráttarvaxtagreiðslna 

Borgarholtsskóla á tímabilinu má sjá 

nánar á mynd 5.40 (Sigríður 

Pálsdóttir, Fjármálastjóri Borgarholtsskóla, munnleg heimild, 7. apríl 2010). 
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MYND  5.40 
Heildar dráttarvaxtagreiðslur Borgarholtsskóla (framreiknað á 
verðlag ársins 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.39 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ 
á tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 
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5.20.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Borgarholtsskóla hefur fjölgað jafnt og þétt á tímabilinu eða úr 1.232 

nemendum árið 2004 og upp í 1.513 nemendur árið 2008. Að meðaltali voru greiddar tæpar 

sautján krónur í dráttarvexti á hvern nemanda skólans á tímabilinu og eru það sjöttu lægstu 

greiðslur úrtaksins. Hæst fóru greiðslurnar í 29 krónur árið 2005 og lægstar voru þær innan 

við átta krónur árið 2008 (Gagnasafn II). Þetta sjáum við nánar í töflu 5.21. 

5.20.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Borgarholtsskóli skilaði tekjuafgangi 

gagnvart ríkissjóði þrjú ár af þeim 

fimm sem hér voru skoðuð eða árin 

2005-2007. Eins og sjá má á mynd 5.41 

fór tekjuafgangurinn hæstur í 

44.329.569 kr. árið 2007. Halli 

gagnvart ríkissjóði var hinsvegar 

mestur árið 2004 og var þá 19.064.445 

kr. (Gagnasafn II).  

Fylgnistuðull milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla var 0,22 á tímabilinu sem er 

fremur veik, jákvæð fylgni. 

5.21. IÐNSKÓLINN Í HAFNARFIRÐI 
Iðnskólinn í Hafnarfirði er með lægstu bókaðar dráttarvaxtagreiðslur af þeim skólum sem hér 

voru skoðaðir á tímabilinu eða einungis 1.290 kr. Eina árið sem bókaðar eru á 

dráttarvaxtagreiðslur er árið 2004 og eins og gefur að skilja nema þær 1.290 kr. sem jafngilda 

1.797 kr. á verðgildi ársins 2008 (Gagnasafn II). Sigríður Karlsdóttir, fjármálastjóri 

Iðnskólans í Hafnarfirði, segir að stefnan undanfarin ár hafi verið að borga ekki vexti eða 

dráttarvexti. Passað er upp á að borga á réttum tíma og frekar of fljótt en of seint. Ef 

reikningar berast seint er haft samband við kröfuhafa og oftar en ekki fást vextir niður felldir. 

Einnig hefur verið samið við þau fyrirtæki sem verslað er við að staðaldri og eindagar 

reikninga hafðir seinna en ella svo tími vinnist til að fara yfir reikningana og gera þá klára til 
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TAFLA  5.21 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Borgarholtsskóla (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.41 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Borgarholtsskóla á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II.

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.232 1.351 1.421 1.511 1.513 1.406

Dráttarvextir pr. nemanda 16,6 kr.         29,0 kr.         18,4 kr.         11,5 kr.         7,6 kr.            16,6 kr.        
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greiðslu eftir að greiðslur berast frá ríkinu en það er oftast annan þriðjudag í mánuði (Sigríður 

Karlsdóttir, Fjármálastjóri Iðnskólans í Hafnarfirði, munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

5.21.1. FJÖLDI NEMENDA 
Nemendum við Iðnskólann í Hafnarfirði fjölgaði lítillega á tímabilinu eða úr 557 nemendum 

árið 2004 upp í 593 nemendur árið 2008. Að meðaltali voru dráttarvextir pr. nemanda skólans 

einungis 0,6 krónur sem eru lægstu greiðslur úrtaksins. Greiðslurnar árið 2004 dreifðust sem 

rúmar 3 krónur á hvern nemanda (Gagnasafn II). Þetta má sjá í töflu 5.22. 

5.21.2. NÝTING FJÁRHEIMILDA 
Einungis eitt ár af þeim fimm 

sem voru til skoðunar skilaði 

Iðnskólinn í Hafnarfirði halla 

gagnvart ríkissjóði en það var 

árið 2008 og hallinn nam 

22.928.000 kr. Tekjuafgangur 

varð hinsvegar hæstur 

96.524.285 kr. árið 2004 

(Gagnasafn II). Þetta má sjá 

nánar á mynd 5.42. 

Fylgni á milli dráttarvaxtagreiðslna og tekjuafgangs/-halla var 0,85 á tímabilinu sem er 

nokkuð sterk jákvæð fylgni.  
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TAFLA  5.22 
Dráttarvaxtagreiðslur pr. nemanda við Iðnskólann í Hafnarfirði (framreiknað á verðlag ársins 2008).  
Heimild: Gagnasafn II. 

MYND  5.42 
Tekjuafgangur/-halli gagnvart ríkissjóði hjá Iðnskólanum í Hafnarfirði á 
tímabilinu (framreiknað á verðlag ársin 2008). Heimild: Gagnasafn II. 

2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 557 542 578 602 593 574

Dráttarvextir pr. nemanda 3,2 kr.            ‐ kr.                ‐ kr.                ‐ kr.                ‐ kr.                0,6 kr.           
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NIÐURSTÖÐUR 
Þegar tekin er saman sú fylgni sem er rannsökuð í köflunum hér á undan kemur í ljós að 43% 

úrtaksins eða 9 skólar sýndu sterka fylgni milli tekjuafgangs/-halla og dráttarvaxtagreiðslna. 

Af þeim sýndu 44% neikvæða fylgni eða 4 skólar og 56% jákvæða fylgni eða 5 skólar. 

Meirihluti úrtaksins sýndi lága fylgni (fylgnistuðul undir +/-0,5). Úr þeim niðurstöðum má 

lesa að ekki virðist vera fylgni milli upphæðar dráttarvaxtagreiðslna og upphæðar 

tekjuafgangs eða halla innan úrtaksins og er svarið við rannsóknarspurningunni því neikvætt. 

Hluti af skýringu þess gæti legið í því að stærsti áhrifavaldurinn á nýtingu fjárheimilda eru 

launagreiðslur, enda eru þær stærsti útgjaldaliðurinn en hefur ekki áhrif á 

dráttarvaxtagreiðslur. 

Annað sem athygli vekur er hversu oft farið er fram yfir fjárheimildir innan úrtaksins á 

tímabilinu en ef við skoðum nýtingu fjárheimilda hjá öllu úrtakinu á öllu tímabilinu kemur í 

ljós að í 34% tilfella er farið yfir fjárheimildir og er hallinn að meðaltali rúmar nítján milljónir 

króna.  
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NIÐURLAG 
Við vinnslu rannsóknarinnar vakti athygli hversu mikill munur er á dráttarvaxtagreiðslum 

innan úrtaksins. Fjármálastjórar þeirra skóla sem greiddu háan kostnað minntust í flestum 

tilfellum á almennt rekstrarfé væri af skornum skammti. Fjármálastjórarnir virðast í flestum 

tilfellum frekar meðvitaðir um þennan kostnað og reyna eðlilega að halda honum í lágmarki 

auk þess sem nokkrir nefndu að ef ekki reyndist unnt að greiða reikninga á tíma þá væri reynt 

að fá kostnað niðurfelldan. 

Eins og nefnt er í inngangi fellur í raun tvíhliða kostnaður á samfélagið þegar vanskil eiga sér 

stað. Annarsvegar kostnaður sem greiðandi þarf að inna af hendi sem í þessum tilfellum lendir 

á skattgreiðendum og hinsvegar sá kostnaður sem fellur á kröfuhafa við innheimtuferli. Því 

þarf að athuga að þegar greiðandi fær kostnað niðurfelldan fellur einungis niður sá hluti sem 

lendir á skattgreiðendum en kröfuhafi situr eftir með þann kostnað sem hlýst af vanskilum. 

Þar af leiðandi er ekki hægt að líta á það að vanskilakostnaður fáist niðurfelldur sem samsvara 

þess að reikningar séu greiddir á tíma, jafnvel þó að hvor tveggja kosti greiðanda ekki neitt.  

Annað sem vakti athygli í svörum fjármálastjóra var að kerfið virðist vera lengi að bregðast 

við fjölgun nemanda. Þegar fjölgar hratt í skólunum virðast þeir frekar lenda í 

greiðsluvandræðum þar sem að rekstrarfé eykst ekki í sama mæli og útgjöld.  
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VIÐAUKI I 
Gagnasafn I ‐ Dráttarvaxtakostnaður stofnana í A‐hluta ríkissjóðs árin 2004‐

2008 

 

 

 

   



Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

08373 ‐ Landspítali 125.130.370 49.245.445 65.507.821 197.921.131 195.069.310 632.874.077

09999 ‐ Ýmislegt 40.830.955 36.287.994 71.164.488 48.944.040 168.165.165 365.392.642

02201 ‐ Háskóli Íslands 5.968.322 1.736.741 1.874.932 2.597.810 105.241.657 117.419.462

08506 ‐ Heilsugæsla á höfuðborgarsv. 0 0 14.112.504 24.196.032 30.015.522 68.324.058

10512 ‐ Póst‐ og fjarskiptastofnunin 7.646 90.359 44.132.039 183.890 125.172 44.539.106

04271 ‐ Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal 4.832.346 4.552.191 11.029.250 17.930.041 0 38.343.828

10211 ‐ Rekstur Vegagerðarinnar 0 0 31.289.394 3.166.250 383.301 34.838.945

02217 ‐ Hólaskóli ‐ Háskólinn á Hólum 0 0 0 0 33.689.464 33.689.464

08795 ‐ St. Jósefsspítali, Sólvangur 584.626 1.654.596 4.998.831 13.192.356 10.313.502 30.743.911

08791 ‐ Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 4.367.302 12.554.753 1.406.232 1.699.429 10.326.108 30.353.824

Samtala 181.721.567 106.122.079 245.515.491 309.830.979 553.329.201 1.396.519.317

Heildar dráttarvaxtakostnaður 218.651.941 159.569.566 296.811.022 370.353.575 650.812.014 1.696.198.118

Að frádregnum 10 efstu 36.930.374 53.447.487 51.295.531 60.522.596 97.482.813 299.678.801

Framreiknað á verðlag ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

08373 ‐ Landspítali 174.292.469 65.865.041 81.921.689 233.811.017 195.069.310 750.959.526

09999 ‐ Ýmislegt 56.872.908 48.534.645 88.995.710 57.819.272 168.165.165 420.387.700

02201 ‐ Háskóli Íslands 8.313.198 2.322.865 2.344.721 3.068.882 105.241.657 121.291.324

08506 ‐ Heilsugæsla á höfuðborgarsv. 0 0 17.648.582 28.583.602 30.015.522 76.247.706

10512 ‐ Póst‐ og fjarskiptastofnunin 10.650 120.854 55.189.917 217.236 125.172 55.663.828

04271 ‐ Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal 6.730.912 6.088.487 13.792.777 21.181.372 0 47.793.548

10211 ‐ Rekstur Vegagerðarinnar 0 0 39.129.374 3.740.400 383.301 43.253.074

02217 ‐ Hólaskóli ‐ Háskólinn á Hólum 0 0 0 0 33.689.464 33.689.464

08795 ‐ St. Jósefsspítali, Sólvangur 814.318 2.212.997 6.251.356 15.584.582 10.313.502 35.176.755

08791 ‐ Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 6.083.158 16.791.793 1.758.582 2.007.594 10.326.108 36.967.235

Samtala 253.117.614 141.936.682 307.032.708 366.013.956 553.329.201 1.621.430.161

Samtals dráttarvaxtakostnaður 304.557.453 213.421.890 371.181.026 437.511.374 650.812.014 1.977.483.757

Að frádregnum 10 efstu liðum 51.439.839 71.485.209 64.148.318 71.497.417 97.482.813 356.053.596

Í þúsundum króna; á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Heildargjöld A‐hlutastofnana 300.438.000 308.395.000 340.166.000 397.524.000 687.862.000 2.034.385.000

Dráttarvaxtagreiðslur 218.652 159.570 296.881 370.354 650.812 1.696.268

Í þúsundum króna; á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Heildargjöld A‐hlutastofnana 418.476.193 412.473.666 425.399.179 469.608.728 687.862.000 2.413.819.766

Dráttarvaxtagreiðslur 304.557 213.422 371.269 437.511 650.812 1.977.571

Heimildir um heildargjöld stofnana innan A‐hluta ríkissjóðs eru fengin úr Ríkisreikningum áranna 2004‐2008 

(Ríkisreikningur, 2004‐2008). Heimildir um dráttarvaxtagreiðslur eru fengnar frá Fjársýslu ríkisins (Gunnar H. Hall, Fjársýslustjóri, 

munnleg heimild, 17. febrúar 2010).

Gagnasafn I ‐ Dráttarvaxtakostnaður stofnana í A‐hluta ríkissjóðs árin 2004‐2008
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VIÐAUKI II 
Lykiltölur úrtaksins 

 

   



Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 5.968.322 1.736.741 1.874.932 2.597.810 105.241.657 117.419.462

Fjárheimild ársins 4.222.606.000 4.706.800.000 5.025.029.000 5.991.667.000 7.142.412.000 27.088.514.000

Afgangur/Halli ársins ‐167.382.000 ‐29.708.000 200.638.000 ‐9.352.000 246.042.000

% af fjárheimildum ársins ‐3,96% ‐0,63% 3,99% ‐0,16% 3,44%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 8.932 9.275 9.274 9.586 11.847 9.783

Dráttarvextir 8.313.198 2.322.865 2.344.721 3.068.882 105.241.657 121.291.324

Dráttarvextir pr. nemanda 931 250 253 320 8.883 2.128

Fjárheimild ársins 5.881.613.127 6.295.274.086 6.284.117.784 7.078.161.619 7.142.412.000 32.681.578.616

Fjárheimild ársins pr. nem. 658.488 678.736 677.606 738.385 602.888 671.221

Afgangur/Halli ársins ‐233.144.217 ‐39.734.002 250.910.557 ‐11.047.838 246.042.000

% af fjárheimildum ársins ‐3,96% ‐0,63% 3,99% ‐0,16% 3,44%

86.708.962

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 121.793 133.180 140.041 127.601 4.221.442 4.744.057

Fjárheimild ársins 727.283.000 928.100.000 969.793.000 1.112.575.000 1.540.444.000 5.278.195.000

Afgangur/Halli ársins ‐107.738.000 ‐86.601.000 ‐15.302.000 626.000 234.372.000

% af fjárheimildum ársins ‐14,81% ‐9,33% ‐1,58% 0,06% 15,21%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.512 1.523 1.453 1.305 1.352 1.429

Dráttarvextir 169.644 178.126 175.130 150.739 4.221.442 4.895.082

Dráttarvextir pr. nemanda 112 117 121 116 3.122 718

Fjárheimild ársins 1.013.023.057 1.241.319.767 1.212.787.715 1.314.322.986 1.540.444.000 6.321.897.525

Fjárheimild ársins pr. nem. 669.989 815.049 834.678 1.007.144 1.139.382 893.248

Afgangur/Halli ársins ‐150.066.863 ‐115.827.533 ‐19.136.122 739.515 234.372.000

% af fjárheimildum ársins ‐14,81% ‐9,33% ‐1,58% 0,06% 15,21%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 6.943 42.581 34.817 35.702 78.958 199.001

Fjárheimild ársins 390.023.000 409.483.000 440.743.000 465.729.000 493.002.000

Afgangur/Halli ársins 22.334.000 3.648.000 4.767.000 ‐3.464.000 ‐14.831.000

% af fjárheimildum ársins 5,73% 0,89% 1,08% ‐0,74% ‐3,01%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 839 847 868 875 857 857

Dráttarvextir 9.671 56.951 43.541 42.176 78.958 231.297

Dráttarvextir pr. nemanda 12 67 50 48 92 54

Fjárheimild ársins 543.257.978 547.677.343 551.177.103 550.181.633 493.002.000 2.685.296.056

Fjárheimild ársins pr. nem. 647.507 646.608 634.997 628.779 575.265 626.631

Afgangur/Halli ársins 31.108.739 4.879.145 5.961.436 ‐4.092.142 ‐14.831.000

% af fjárheimildum ársins 5,73% 0,89% 1,08% ‐0,74% ‐3,01%

Gagnasafn II ‐ Lykiltölur úrtaksins
Háskóli Íslands

Dráttarvextir greiddir vegna kjaradeilu prófessora

Háskólinn á Akureyri

Menntaskólinn í Reykjavík
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 39.364 343 66 0 0 39.773

Fjárheimild ársins 325.693.000 364.018.000 391.041.000 462.592.000 488.474.000

Afgangur/Halli ársins ‐10.698.000 ‐2.918.000 ‐2.121.000 32.597.000 12.115.000

% af fjárheimildum ársins ‐3,28% ‐0,80% ‐0,54% 7,05% 2,48%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 664 683 748 780 748

Dráttarvextir 54.830 459 83 0 0 55.371

Dráttarvextir pr. nemanda 83 1 0 0 0 17

Fjárheimild ársins 453.653.555 486.868.591 489.021.596 546.475.787 488.474.000 2.464.493.529

Fjárheimild ársins pr. nem. 683.213 712.838 653.772 700.610 653.040 680.695

Afgangur/Halli ársins ‐14.901.105 ‐3.902.781 ‐2.652.445 38.507.954 12.115.000

% af fjárheimildum ársins ‐3,28% ‐0,80% ‐0,54% 7,05% 2,48%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 3.028 1.399 23.444 22.663 4.687 55.221

Fjárheimild ársins 511.813.000 565.107.000 611.859.000 704.311.000 752.329.000

Afgangur/Halli ársins 16.111.000 10.366.000 ‐17.390.000 16.363.000 1.321.000

% af fjárheimildum ársins 3,15% 1,83% ‐2,84% 2,32% 0,18%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.526 1.452 1.438 1.406 1.397

Dráttarvextir 4.218 1.871 29.318 26.773 4.687 66.867

Dráttarvextir pr. nemanda 3 1 20 19 3 9

Fjárheimild ársins 712.897.689 755.822.098 765.168.524 832.026.728 752.329.000 3.818.244.039

Fjárheimild ársins pr. nem. 467.168 520.539 532.106 591.769 538.532 530.023

Afgangur/Halli ársins 22.440.803 13.864.369 ‐21.747.299 19.330.173 1.321.000

% af fjárheimildum ársins 3,15% 1,83% ‐2,84% 2,32% 0,18%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 19.322 86.153 31.889 78.701 54.306 270.371

Fjárheimild ársins 336.294.000 368.643.000 389.523.000 405.802.000 416.064.000

Afgangur/Halli ársins 4.221.000 16.658.000 2.045.000 ‐15.869.000 ‐18.927.000

% af fjárheimildum ársins 1,26% 4,52% 0,53% ‐3,91% ‐4,55%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 771 760 753 730 744

Dráttarvextir 26.913 115.228 39.879 92.972 54.306 329.299

Dráttarvextir pr. nemanda 35 152 53 127 73 88

Fjárheimild ársins 468.419.551 493.054.458 487.123.241 479.387.813 416.064.000 2.344.049.063

Fjárheimild ársins pr. nem. 607.548 648.756 646.910 656.696 559.226 623.827

Afgangur/Halli ársins 5.879.376 22.279.824 2.557.402 ‐18.746.594 ‐18.927.000

% af fjárheimildum ársins 1,26% 4,52% 0,53% ‐3,91% ‐4,55%

Menntaskólinn á Akureyri

Menntaskólinn við Hamrahlíð

Menntaskólinn við Sund
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 20.159 53.077 103.440 132.919 155.311 464.906

Fjárheimild ársins 189.866.000 206.787.000 212.584.000 247.521.000 246.515.000

Afgangur/Halli ársins 5.086.000 ‐12.480.000 ‐17.990.000 16.898.000 ‐14.434.000

% af fjárheimildum ársins 2,68% ‐6,04% ‐8,46% 6,83% ‐5,86%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 438 342 298 341 353

Dráttarvextir 28.079 70.990 129.358 157.022 155.311 540.760

Dráttarvextir pr. nemanda 64 208 434 460 440 321

Fjárheimild ársins 264.461.889 276.574.497 265.849.788 292.405.042 246.515.000 1.345.806.216

Fjárheimild ársins pr. nem. 603.794 808.697 892.113 857.493 698.343 772.088

Afgangur/Halli ársins 7.084.223 ‐16.691.812 ‐22.497.637 19.962.187 ‐14.434.000

% af fjárheimildum ársins 2,68% ‐6,04% ‐8,46% 6,83% ‐5,86%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 209.580 169.103 150.251 10.412 1.834 541.180

Fjárheimild ársins 183.545.000 194.524.000 211.879.000 221.339.000 260.409.000

Afgangur/Halli ársins 7.801.000 7.561.000 644.000 ‐13.363.000 ‐679.000

% af fjárheimildum ársins 4,25% 3,89% 0,30% ‐6,04% ‐0,26%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 463 464 397 455 465

Dráttarvextir 291.921 226.173 187.898 12.300 1.834 720.126

Dráttarvextir pr. nemanda 630 487 473 27 4 324

Fjárheimild ársins 255.657.450 260.172.919 264.968.141 261.475.348 260.409.000 1.302.682.858

Fjárheimild ársins pr. nem. 552.176 560.717 667.426 574.671 560.019 583.002

Afgangur/Halli ársins 10.865.912 10.112.724 805.363 ‐15.786.170 ‐679.000

% af fjárheimildum ársins 4,25% 3,89% 0,30% ‐6,04% ‐0,26%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 10.744 45.952 35.031 74.384 65.707 231.818

Fjárheimild ársins 552.351.000 617.911.000 663.428.000 692.762.000 726.205.000

Afgangur/Halli ársins 44.142.000 48.642.000 33.515.000 13.058.000 ‐1.598.000

% af fjárheimildum ársins 7,99% 7,87% 5,05% 1,88% ‐0,22%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.324 1.352 1.486 1.436 1.563

Dráttarvextir 14.965 61.460 43.808 87.872 65.707 273.813

Dráttarvextir pr. nemanda 11 45 29 61 42 38

Fjárheimild ársins 769.362.544 826.446.653 829.658.832 818.383.498 726.205.000 3.970.056.527

Fjárheimild ársins pr. nem. 581.090 611.277 558.317 569.905 464.623 557.042

Afgangur/Halli ársins 61.484.819 65.057.942 41.912.635 15.425.863 ‐1.598.000

% af fjárheimildum ársins 7,99% 7,87% 5,05% 1,88% ‐0,22%

Menntaskólinn á Ísafirði

Menntaskólinn á Egilsstöðum

Menntaskólinn í Kópavogi
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 17.960 303 12.704 0 0 30.967

Fjárheimild ársins 245.241.000 269.027.000 286.325.000 302.370.000 321.287.000

Afgangur/Halli ársins 3.504.000 18.017.000 ‐256.000 4.944.000 ‐9.736.000

% af fjárheimildum ársins 1,43% 6,70% ‐0,09% 1,64% ‐3,03%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 562 553 575 563 558

Dráttarvextir 25.016 405 15.887 0 0 41.309

Dráttarvextir pr. nemanda 45 1 28 0 0 15

Fjárheimild ársins 341.593.008 359.819.559 358.067.590 357.200.046 321.287.000 1.737.967.204

Fjárheimild ársins pr. nem. 607.817 650.668 622.726 634.458 575.783 618.291

Afgangur/Halli ársins 4.880.676 24.097.466 ‐320.144 5.840.517 ‐9.736.000

% af fjárheimildum ársins 1,43% 6,70% ‐0,09% 1,64% ‐3,03%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 0 265 5.047 0 1.300 6.612

Fjárheimild ársins 677.223.000 730.191.000 828.939.000 748.471.000 886.995.000

Afgangur/Halli ársins 59.807.000 36.230.000 52.267.000 ‐124.085.000 ‐62.234.000

% af fjárheimildum ársins 8,83% 4,96% 6,31% ‐16,58% ‐7,02%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.975 2.059 2.071 1.980 2.122

Dráttarvextir 0 354 6.312 0 1.300 7.966

Dráttarvextir pr. nemanda 0 0 3 0 1 1

Fjárheimild ársins 943.295.133 976.619.461 1.036.640.846 884.194.450 886.995.000 4.727.744.889

Fjárheimild ársins pr. nem. 477.618 474.317 500.551 446.563 418.000 463.410

Afgangur/Halli ársins 83.304.395 48.457.079 65.363.202 ‐146.585.864 ‐62.234.000

% af fjárheimildum ársins 8,83% 4,96% 6,31% ‐16,58% ‐7,02%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 53.245 41.958 37.980 25.476 61.296 219.955

Fjárheimild ársins 505.611.000 582.052.000 712.155.000 743.136.000 819.334.000

Afgangur/Halli ársins 48.802.000 36.241.000 78.733.000 37.511.000 ‐24.239.000

% af fjárheimildum ársins 9,65% 6,23% 11,06% 5,05% ‐2,96%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 2.114 2.261 2.488 2.643 2.914

Dráttarvextir 74.164 56.118 47.496 30.096 61.296 269.171

Dráttarvextir pr. nemanda 35 25 19 11 21 22

Fjárheimild ársins 704.259.004 778.485.781 890.595.039 877.892.031 819.334.000 4.070.565.855

Fjárheimild ársins pr. nem. 333.140 344.310 357.956 332.157 281.172 329.747

Afgangur/Halli ársins 67.975.673 48.471.791 98.460.615 44.313.030 ‐24.239.000

% af fjárheimildum ársins 9,65% 6,23% 11,06% 5,05% ‐2,96%

Kvennaskólinn í Reykjavík

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Fjölbrautaskólinn Ármúla
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 82.840 489.658 910.482 258.926 39.552 1.781.458

Fjárheimild ársins 301.083.000 321.070.000 378.032.000 480.993.000 504.229.000

Afgangur/Halli ársins ‐9.440.000 ‐7.671.000 1.809.000 41.887.000 ‐1.201.000

% af fjárheimildum ársins ‐3,14% ‐2,39% 0,48% 8,71% ‐0,24%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 603 588 733 832 876

Dráttarvextir 115.387 654.910 1.138.616 305.878 39.552 2.254.343

Dráttarvextir pr. nemanda 191 1.114 1.553 368 45 654

Fjárheimild ársins 419.374.605 429.426.288 472.753.016 568.213.519 504.229.000 2.393.996.428

Fjárheimild ársins pr. nem. 695.480 730.317 644.956 682.949 575.604 665.861

Afgangur/Halli ársins ‐13.148.854 ‐10.259.847 2.262.269 49.482.549 ‐1.201.000

% af fjárheimildum ársins ‐3,14% ‐2,39% 0,48% 8,71% ‐0,24%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 6.794 5.025 2.687 37.524 779 52.809

Fjárheimild ársins 428.141.000 499.970.000 565.981.000 603.979.000 664.168.000

Afgangur/Halli ársins 36.645.000 18.303.000 33.669.000 9.549.000 ‐17.277.000

% af fjárheimildum ársins 8,56% 3,66% 5,95% 1,58% ‐2,60%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.010 1.199 1.240 1.298 1.330

Dráttarvextir 9.463 6.721 3.360 44.328 779 64.652

Dráttarvextir pr. nemanda 9 6 3 34 1 10

Fjárheimild ársins 596.352.046 668.702.342 707.795.172 713.501.097 664.168.000 3.350.518.657

Fjárheimild ársins pr. nem. 590.448 557.717 570.803 549.693 499.374 553.607

Afgangur/Halli ársins 51.042.345 24.479.987 42.105.222 11.280.561 ‐17.277.000

% af fjárheimildum ársins 8,56% 3,66% 5,95% 1,58% ‐2,60%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 1.027 21.240 300.758 287.906 8.525 619.456

Fjárheimild ársins 337.429.000 358.490.000 367.163.000 423.906.000 460.291.000

Afgangur/Halli ársins 1.379.000 4.860.000 ‐7.435.000 8.022.000 ‐25.098.000

% af fjárheimildum ársins 0,41% 1,36% ‐2,02% 1,89% ‐5,45%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 622 597 587 663 680

Dráttarvextir 1.430 28.408 376.117 340.113 8.525 754.594

Dráttarvextir pr. nemanda 2 48 641 513 13 243

Fjárheimild ársins 470.000.477 479.474.974 459.160.641 500.774.689 460.291.000 2.369.701.782

Fjárheimild ársins pr. nem. 755.628 803.141 782.216 755.316 676.899 754.640

Afgangur/Halli ársins 1.920.791 6.500.177 ‐9.297.940 9.476.664 ‐25.098.000

% af fjárheimildum ársins 0,41% 1,36% ‐2,02% 1,89% ‐5,45%

Flensborgarskóli

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Fjölbrautaskóli Vesturlands
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 416.756 500.319 1.195.756 1.308.839 648.556 4.070.226

Fjárheimild ársins 219.372.000 254.217.000 278.443.000 335.153.000 339.569.000

Afgangur/Halli ársins ‐1.264.000 6.118.000 5.904.000 45.017.000 2.982.000

% af fjárheimildum ársins ‐0,58% 2,41% 2,12% 13,43% 0,88%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 416 416 472 433 485

Dráttarvextir 580.494 669.169 1.495.369 1.546.176 648.556 4.939.764

Dráttarvextir pr. nemanda 1.395 1.609 3.168 3.571 1.337 2.216

Fjárheimild ársins 305.560.413 340.011.407 348.210.649 395.927.728 339.569.000 1.729.279.197

Fjárheimild ársins pr. nem. 734.520 817.335 737.734 914.383 700.142 780.823

Afgangur/Halli ársins ‐1.760.609 8.182.733 7.383.327 53.180.125 2.982.000

% af fjárheimildum ársins ‐0,58% 2,41% 2,12% 13,43% 0,88%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 8.863 28.858 13.366 13.864 19.077 84.028

Fjárheimild ársins 428.056.000 472.396.000 532.974.000 593.324.000 650.215.000

Afgangur/Halli ársins ‐4.454.000 ‐16.009.000 20.704.000 ‐3.738.000 ‐12.390.000

% af fjárheimildum ársins ‐1,04% ‐3,39% 3,88% ‐0,63% ‐1,91%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 940 948 988 1.044 1.042

Dráttarvextir 12.345 38.597 16.715 16.378 19.077 103.112

Dráttarvextir pr. nemanda 13 41 17 16 18 21

Fjárheimild ársins 596.233.650 631.822.533 666.517.823 700.913.980 650.215.000 3.245.702.987

Fjárheimild ársins pr. nem. 634.291 666.479 674.613 671.374 624.007 654.153

Afgangur/Halli ársins ‐6.203.919 ‐21.411.796 25.891.666 ‐4.415.828 ‐12.390.000

% af fjárheimildum ársins ‐1,04% ‐3,39% 3,88% ‐0,63% ‐1,91%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 46.990 404.241 510.569 92.872 136.812 1.191.484

Fjárheimild ársins 688.210.000 758.415.000 852.440.000 967.962.000 1.023.237.000

Afgangur/Halli ársins 13.737.000 3.091.000 10.268.000 72.180.000 7.156.000

% af fjárheimildum ársins 2,00% 0,41% 1,20% 7,46% 0,70%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.812 1.864 1.973 2.055 2.066

Dráttarvextir 65.452 540.666 638.499 109.713 136.812 1.491.142

Dráttarvextir pr. nemanda 36 290 324 53 66 154

Fjárheimild ársins 958.598.782 1.014.368.636 1.066.030.338 1.143.486.692 1.023.237.000 5.205.721.448

Fjárheimild ársins pr. nem. 529.028 544.189 540.309 556.441 495.274 533.048

Afgangur/Halli ársins 19.134.089 4.134.166 12.840.786 85.268.708 7.156.000

% af fjárheimildum ársins 2,00% 0,41% 1,20% 7,46% 0,70%

Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra

Fjölbrautaskóli Suðurlands

Verkmenntaskólinn á Akureyri
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 241.952 735.942 1.135.022 585.847 89.287 2.788.050

Fjárheimild ársins 349.847.000 354.443.000 377.113.000 500.065.000 470.468.000

Afgangur/Halli ársins ‐14.615.000 ‐30.001.000 ‐2.481.000 82.176.000 10.715.000

% af fjárheimildum ársins ‐4,18% ‐8,46% ‐0,66% 16,43% 2,28%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 723 696 992 1.021 923

Dráttarvextir 337.012 984.311 1.419.417 692.081 89.287 3.522.108

Dráttarvextir pr. nemanda 466 1.414 1.431 678 97 817

Fjárheimild ársins 487.297.349 474.062.172 471.603.748 590.743.927 470.468.000 2.494.175.195

Fjárheimild ársins pr. nem. 673.994 681.124 475.407 578.593 509.716 583.767

Afgangur/Halli ársins ‐20.357.044 ‐40.125.885 ‐3.102.648 97.077.326 10.715.000

% af fjárheimildum ársins ‐4,18% ‐8,46% ‐0,66% 16,43% 2,28%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 14.654 29.321 20.917 14.686 11.427 91.005

Fjárheimild ársins 567.582.000 641.196.000 704.193.000 790.476.000 885.453.000

Afgangur/Halli ársins ‐13.687.000 12.340.000 641.000 37.525.000 ‐14.875.000

% af fjárheimildum ársins ‐2,41% 1,92% 0,09% 4,75% ‐1,68%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.232 1.351 1.421 1.511 1.513

Dráttarvextir 20.411 39.216 26.158 17.349 11.427 114.562

Dráttarvextir pr. nemanda 17 29 18 11 8 17

Fjárheimild ársins 790.577.606 857.589.990 880.638.053 933.816.396 885.453.000 4.348.075.044

Fjárheimild ársins pr. nem. 641.703 634.782 619.731 618.012 585.230 619.892

Afgangur/Halli ársins ‐19.064.445 16.504.564 801.611 44.329.569 ‐14.875.000

% af fjárheimildum ársins ‐2,41% 1,92% 0,09% 4,75% ‐1,68%

Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 1.290 0 0 0 0 1.290

Fjárheimild ársins 431.076.000 432.326.000 462.444.000 540.548.000 560.573.000

Afgangur/Halli ársins 69.298.000 10.690.000 5.427.000 37.490.000 ‐22.928.000

% af fjárheimildum ársins 16,08% 2,47% 1,17% 6,94% ‐4,09%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 557 542 578 602 593

Dráttarvextir 1.797 0 0 0 0 1.797

Dráttarvextir pr. nemanda 3 0 0 0 0 1

Fjárheimild ársins 600.440.169 578.229.511 578.315.581 638.567.882 560.573.000 2.956.126.143

Fjárheimild ársins pr. nem. 1.077.990 1.066.844 1.000.546 1.060.744 945.317 1.030.288

Afgangur/Halli ársins 96.524.285 14.297.714 6.786.808 44.288.222 ‐22.928.000

% af fjárheimildum ársins 16,08% 2,47% 1,17% 6,94% ‐4,09%

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ

Borgarholtsskóli

Iðnskólinn í Hafnarfirði
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Á verðlagi hvers árs 2004 2005 2006 2007 2008 Samtals

Dráttarvextir 7.291.626 4.525.659 6.539.199 5.706.132 110.840.513 134.903.129

Fjárheimild ársins 12.618.345.000 14.035.166.000 15.262.081.000 17.334.681.000 19.651.673.000

Afgangur/Halli ársins 3.589.000 47.377.000 388.056.000 285.972.000 274.256.000

% af fjárheimildum ársins 0,03% 0,34% 2,54% 1,65% 1,40%

Á verðlagi ársins 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Samtala/ 

meðaltal

Fjöldi nemanda pr. ár 1.383 1.418 1.468 1.503 1.639

Dráttarvextir 10.156.411 6.053.001 8.177.683 6.740.849 110.840.513 141.968.458

Dráttarvextir pr. nemanda 195 281 411 306 679 375

Fjárheimild ársins 17.575.929.082 18.771.823.067 19.086.201.221 20.478.052.892 19.651.673.000 95.563.679.261

% af fjárheimildum ársins 0,06% 0,03% 0,04% 0,03% 0,56% 0,15%

Heimildir um dráttarvaxtatölur eru fengnar frá Fjársýslu ríkisins (Gunnar H. Hall, Fjársýslustjóri, 

munnleg heimild, 17. febrúar 2010).

Heimildir um fjárheimildir ársins og nýtingu þeirra eru fengnar úr ríkisreikningum 2004‐2008

(Ríkisreikningur, 2004‐2008).

Heimildir um fjölda nemanda eru fengnar af vef Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.).

Samtölur úrtaksins

63



 
 

 
   



 
 

 


	BS_BirnaDisBenjaminsdottir.pdf
	BS_BirnaDisBenjaminsdottir
	Viðauki I
	BS_BirnaDisBenjaminsdottir
	Viðauki II
	BS_BirnaDisBenjaminsdottir
	BS_BirnaDisBenjaminsdottir

