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Flutningur grunnskólans til sveitarfélaganna 

Fjárhagsleg-, fagleg- og stjórnunarleg áhrif 

 

Á síðari hluta 20. aldar jókst krafan á hið opinbera um aukna hagkvæmni, meiri skilvirkni og 

skjótari og betri árangur í þjónustu við borgarana.  Margir töldu að þessu yrði helst náð með 

því að færa aukið vald til þeirra sem nytu þjónustunnar.  Þetta leiddi meðal annars til þess að 

horft var til fækkunar verkefna hins opinbera með aukinni dreifingu valds og ábyrgðar um 

leið og reynt var að skilja betur á milli ábyrgðar í rekstri og pólitískrar ábyrgðar.  Ein 

viðamesta aðgerð stjórnvalda í þessa átt var flutningur grunnskólans til sveitarfélaganna þann 

1. ágúst 2006. 

 

Í ritgerðinni er tekin fyrir breytt stjórnskipan hins opinbera og þær fræðilegu forsendur sem 

lágu til grundvallar flutningi grunnskólans til sveitarfélaganna.  Horft er til þess hversu 

ötullega hefur verið unnið að breytingum á rekstrarformi stjórnsýslunnar um leið og margir 

lagalegir þættir, sem snúa að stjórnsýslulegum athöfnum, eru skoðaðir sérstaklega.   

 

Endanleg ákvörðun ríkisvaldsins um flutning grunnskólans til sveitarfélaganna byggðist á 

niðurstöðum nokkurra nefnda sem skipaðar voru til að fjalla um ýmsa þætti er snéru beint að 

rekstrarlegu og lagalegu umhverfi grunnskólans.  Niðurstöðum nefndanna eru gerð nokkur 

skil um leið og fjallað er um þær lagabreytingar sem störf nefndanna leiddu af sér.  

Skilgreindar eru ítarlega þær breytingar sem áttu sér stað á fjárhagslegum, faglegum og 

stjórnunarlegum  þáttum grunnskólans með setningu laga um grunnskóla nr. 66/1995. 

 

Til að gera sér sem best grein fyrir hvort markmið stjórnvalda hafi náðst fram og hvort 

flutningur grunnskólans til sveitarfélaganna hafi haft í för með sér miklar breytingar á 

skólastarfi, hvað fjárhagslega, faglega og stjórnunarlega þætti varðar, er í ritgerðinni rætt við 

nokkra skólastjóra, fulltrúa sveitarfélaganna og starfsmann ráðuneytis menntamála.  Allir þeir 

aðilar sem rætt var við í tengslum við ritgerðina voru í starfi þegar flutningurinn átti sér stað 

og eru enn.  Því er gert ráð fyrir að viðmælendur gefi nokkuð skýra mynd af aðdraganda 

flutningsins og þeim breytingum sem áttu sér stað, ásamt því að hafa skoðun á þeim jákvæðu 

og neikvæðu þáttum sem breytingin hafði í för með sér, sérstaklega þegar horft er til 

ofangreindra þátta.  Með viðtölunum er einnig dregin upp mynd af stöðu grunnskólans í dag í 

tengslum við sömu þætti.   



 

 

Fjárhagslegum, faglegum og stjórnunarlegum áhrifum af flutningi grunnskólans á innra starf 

skólanna gerð ítarleg skil.  Staða hvers þáttar fyrir og eftir flutning er metin ásamt því að horft 

er til hugsanlegrar þróunar á komandi árum.  Í samantekt er leitt líkum að því að samfélagið á 

hverjum stað hafi verið sterkur áhrifsþáttur í þróun grunnskólans eftir flutning og því skipti 

miklu máli að um stefnu hvers grunnskóla náist sátt í nærsamfélaginu.  Rætt er um áhrif 

grunnskólans á fjárhagslega stöðu sveitarfélaga, hvað hefði betur mátt fara og að hvaða 

þáttum þyrfti að huga sérstaklega þegar og ef á að flytja aukin verkefni frá ríki til 

sveitarfélaga. 

 

Í niðurlagi er horft til hugsanlegrar þróunar stjórnsýslunnar á komandi árum ekki síst í ljósi 

breytinga á hinu alþjóðlega umhverfi.  Vísað er til þess að stjórnvöld þurfi sífellt að takast á 

við ný viðfangsefni sem leiði meðal annars til þess að þörf er á fjölbreyttari stjórntækjum til 

að gæta hagsmuna borgaranna á víðtækum grunni.  Bent er á hversu marksvisst stjórnvöld 

hafa á undanförnum árum unnið að því að auka þjónustu við neytendur um leið og reynt hefur 

verið að gæta hagkvæmni í opinberum rekstri.   

 

Að lokum er áréttað að þó markmið stjórnvalda séu skýr þurfi að vanda vel til verka og horfa 

með gagnrýnum augum til þeirra jákvæðu og neikvæðu vísbendinga sem komið hafa í ljós við 

breytingarnar svo gera megi enn betur til framtíðar. 

 

Þorsteinn Sæberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transfer of Elementary Schools to the 

Municipalities 

Financial, professional and governance impact 

 

In the later part of the 20th century, increased demands were placed on the public sector for 

increased efficiency and better economics at the same time it was expected to deliver faster 

and better results for the citizens.  It was the belief of many, that this would best be 

accomplished by transferring increased authority to the beneficiaries of the service involved.  

This belief, among other things, led to a reduction in the number of projects undertaken by the 

Government, with increased distribution of both authority and responsibility, in addition to 

the attempt to create a more distinct separation between operational and political 

accountability.  One of the largest initiatives of this kind, was the decision by the Government 

to move the responsibility for Elementary Schools from the Government to the Municipalities 

on August 1, 2006. 

 

In the essay this transformation in governance in analyzed in parallel with the major academic 

and theoretical premises underpinning the decision.  A view is formed on how actively those 

changes in governance and administration have been implemented, and legal factors that 

relate to administrative actions are looked at specifically. 

 

The Government´s final decision on transferring governance of Elementary Schools to the 

Municipalities was based on the conclusions of several committees that had been charged 

with analyzing the various factors directly related to the operational and legal environment of 

the elementary schools.  The committees‘ recommendations are covered at a high level along 

with the changes in the Code that resulted.  Changes in financial, professional and 

administrative elements of the Elementary Schools, resulting from the passing of the law nr. 

66/1995 about Elementary Schools, are defined and analyzed in detail. 

 

To get a better sense for whether the objectives of the Government have been accomplished 

and whether the transfer of the Elementary School to Municipalities has had a significant 

impact on the operations of the schools, as far as financial, professional and administrative 

factors are concerned, interviews with several schoolmasters, representatives of 



 

Municipalities as well as an employee of the Ministry of Education.  All parties interviewed 

were, and still are, in relevant roles at the time the transfer took place.  It is therefore assumed 

they can portray a relatively clear picture of the prelude to the transfer, the changes that 

resulted, as well as having an opinion on the positive and negative implications of the change, 

especially as the relate the factors mentioned above.  The interviews also give a good insight 

into the current state of affairs regarding the same. 

 

Financial, professional and administrative impact of the transfer on internal operations of the 

School are analyzed in detail.  The status of each before and after the transfer is assessed and 

projections are made on how they might develop in the near future.  In the Summary it is 

hypothesized that the respective communities have had a large impact on the development of 

the Elementary School after the transfer, highlighting the importance of reaching a consensus 

on each school´s policy and vision in the respective community.  The impact of the transfer on 

the financial position of the Municipalities is discussed, what could have been done better and 

what elements have to receive special attention, when or if more projects and responsibilities 

are transferred from the Government to the Municipalities. 

 

In the Conclusion section, possible evolution of Government governance in the coming years 

is described, especially in the light of international developments and changes.  A reference is 

made to the fact that the Government is constantly being challenged by new tasks and 

situations, calling for a greater diversity in tools and methods in order to be able to protect and 

serve the interests of citizens across a broad spectrum.  It is pointed out, that in the past few 

years the Government has in a focused manner worked towards increasing its service levels to 

consumers, but at the same time kept a focused eye on running the Government in an 

economic and efficient manner. 

 

Finally it is prudent to emphasize that even if goals and objectives of the Government are 

clear, meticulous attention has to be paid to the implementation phase and a critical view 

taken on both the positive and negative experiences that have emerged during the Transfer, so 

that even better results can be achieved in the future. 

 

Þorsteinn Sæberg.  

 



 

 

Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í MPA námi við Háskóla Íslands og hefur verið í vinnslu um 

tveggja ára skeið.  Viðfangsefnið var fyrst og fremst valið með tilliti til þess hversu lítið hefur 

verið fjallað um þau fjárhagslegu-, faglegu- og stjórnunarlegu áhrif  sem flutningur á rekstri 

grunnskólans frá ríki til sveitarfélaganna hefur haft á skólana og rekstur sveitarfélaganna.  

Einnig hafði það ekki síður áhrif á val viðfangsefnisins að höfundur hefur verið skólastjóri 

undanfarin 17 ár, auk þess að starfa um margra ára skeið í stjórn Skólastjórafélags Íslands.  

   

Í ritgerðinni eru teknar fyrir þær breytingar sem orðið hafa á stjórnkerfi hins opinbera á 

undanförnum árum sem hafa meðal annars leitt til færslu aukinna verkefna frá hinu opinbera 

til hinna ýmsu aðila.  Helst hefur í því sambandi verið horft til aukinnar hagræðingar í rekstri, 

auk þess sem bent hefur verið á kosti þess að notendur þjónustunnar öðlist aukna ábyrð og 

hafi meira að segja um það hvernig nýtingu hennar er háttað.  Einn stærsti þátturinn í þessu 

sambandi var flutningur á rekstri grunnskólans frá ríki til sveitarfélaganna, en lítið hefur verið 

kannað hvaða áhrif þessi breyting hafði á starf skólanna og sveitarfélögin.  Þessi málaflokkur 

er einnig áhugaverður þar sem grunnskólarnir eru þær stofnanir sem flestir, ef ekki allir íbúar 

sveitarfélaganna, hafa með einum eða öðrum hætti ákveðin tengsl við. Í lok ritgerðarinnar er 

síðan lítillega komið inn á hugsanlega þróun opinberrar stjórnsýslu í framtíðinni, ekki síst 

með tilliti til áhrifa nærsamfélagsins og þeirra alþjóðlegu áhrifa sem farin eru að setja mark 

sitt á þróun hennar. 

 

Heimilda var leitað víða og var meðal annars rætt við nokkra skólastjóra í mismunandi 

sveitarfélögum, sem voru í starfi þegar flutningurinn átti sér stað og eru enn.  Einnig var rætt 

við starfsmann sem þekkir vel til starfa grunnskólans hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og 

starfsmann í  menntamálaráðuneytinu.   

 

Horft er til 10 ára tímabils, 1996 – 2006, í starfi grunnskólans eftir yfirfærsluna frá ríki til 

sveitarfélaganna og er jákvætt að líta til þess tíma þar sem svo langur tími er liðinn frá 

yfirfærslunni og því komin góð reynsla á starf skólanna undir forystu og forræði 

sveitarfélaganna.  

  



 

 

Vægi verkefnisins er 30 einingar og vill höfundur færa þeim viðmælendum sem rætt var við 

sérstakar þakkir fyrir góðar móttökur og einkar ánægjulegt samstarf.  Um var að ræða opin 

viðtöl sem tekin voru upp á segulband með heimild viðmælenda og var fullum trúnaði heitið 

um nafnleynd og starfsstaði viðkomandi skólastjóra.   

 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Ómar H. Kristmundsson og eru honum færðar bestu þakkir 

fyrir samstarfið. 
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1. Inngangur 

Á síðari hluta 20. aldarinnar eykst krafan á hið opinbera um aukna hagkvæmni, meiri 

skilvirkni og skjótvirkari og betri árangur.  Mikil umræða hafði einnig átt sér stað um 

nokkurra ára skeið sem mótaðist af þeirri kröfu að framkvæmdavaldið væri nær 

vettvangi, svo tengja mætti betur frumkvæði, framkvæmd og fjárhagslega ábyrgð.  

Töldu margir að þessu yrði best náð með því að færa aukið vald til þeirra er nytu 

þjónustunnar.  Þetta leiddi meðal annars til þess að horft var til fækkunar verkefna hins 

opinbera, dreifingu valds og ábyrgðar um leið og reynt var að skilja betur á milli 

ábyrgðar í rekstri og pólitískrar ábyrgðar. Nýjar áherslur kölluðu á breytt rekstrarform 

stjórnsýslunnar sem varð til þess að endurskoða þurfti stjórntæki hins opinbera til að 

tryggja sem best það grundvallarmarkmið opinberrar stjórnsýslu að gæta hagsmuna 

almennings. 

     

Aukin verkefni, sem snéru að rekstri, skipulagi og framkvæmd hinna ýmsu þátta, voru 

því flutt frá hinu opinbera til sveitarfélaga, stofnana, einkaaðila og félagasamtaka.  

Stjórnsýslan færðist þannig, í tengslum við fjölda verkefna, frá miðstýringu til aukinnar 

dreifstýringar.  Flutningur grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga var ein stærsta aðgerð 

stjórnvalda í þessa átt árið 1996, en undirbúningur hennar hafði staðið lengi.  Breytingin 

var meðal annars, eins og áður sagði, hluti þeirrar viðleitni stjórnvalda að auka hlut 

sveitarstjórna í miðlægri stjórnsýslu og einfalda þannig verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga.  Þessi aðgerð var einnig í anda þeirrar stefnu stjórnvalda að auka 

valddreifingu og draga þannig úr stjórnsýslu hins opinbera.
1
 

 

Með lögum nr.66/1995, var rekstur grunnskólans fluttur að fullu frá ríki til 

sveitarfélaganna.  Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hvaða áhrif flutningur 

grunnskólans til sveitarfélaganna hefur haft á starf grunnskólanna í landinu en 

rannsóknarspurningin er:  „Hvaða áhrif hefur flutningur grunnskólans til 

sveitarfélaganna haft á starf grunnskólanna í landinu“.  Í því sambandi er helst horft til 

þriggja þátta, fjárhagslegs, faglegs og stjórnunarlegs skipulags grunnskólanna.  Metið er 

hvort þær væntingar sem gengið var út frá við ákvörðun um flutninginn hafi reynst 

raunhæfar.  Þegar rætt hefur verið um flutning verkefna frá ríki til sveitarfélaga hefur 

                                                 
1
 Ómar H. Kristmundsson.  Reinventing Government, (Reykjavík 2003), bls. 84 -85. 
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fyrst og fremst verið horft til aukinna áhrifa og ábyrgðar nærsamfélagsins á skipulag 

þjónustunnar og fjárhagslegar forsendur.  Minna hefur verið gert af því að horfa til 

faglegra og stjórnunarlegra áhrifa af slíkum  aðgerðum svo ekki sé minnst á að metið sé 

að ákveðnum tíma liðnum hvað hefði betur mátt fara á hinum ýmsu sviðum.   

 

Verkefnið byggir að stórum hluta til á viðtölum við þrjá skólastjóra sem allir voru í 

starfi þegar flutningurinn átti sér stað og eru enn, fulltrúa frá menntamálaráðuneytinu og 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga.  Lagt verður mat á hvort flutningurinn hafi haft 

mismunandi áhrif á rekstur grunnskóla í mismunandi sveitarfélögum hvað ofangreinda 

þætti varðar.  Hvað betur hefði mátt fara í aðdraganda flutnings og stöðunnar eins og 

hún er í dag.  Fjallað verður um fræðilegar forsendur að breyttri stjórnskipan hins 

opinbera sem leiddi meðal annars til þeirrar ákvörðunar að breyta skyldi 

rekstrarfyrirkomulagi grunnskólanna.  Þróun stjórnsýslunnar á Íslandi á síðari hluta 20. 

aldarinnar verður því að nokkru leiti rakin. Um leið verður ekki komist hjá því að fjalla 

um hina auknu tilfærslu verkefna á síðustu árum frá hinu opinbera til sveitarfélaga, 

stofnana, einkaaðila og jafnvel félagasamtaka. 

   

Gerð verður grein fyrir því hvernig staðið var að fjárhagslegu, faglegu og stjórnunarlegu 

skipulagi grunnskólanna undir rekstrarlegri stjórn hins opinbera með tilliti til laga nr. 

63/1974.  Þróun lagasetningar í tengslum við flutning grunnskólans verður skoðuð og 

þannig leitað samanburðar á því hvernig þær breytingar sem áttu sér stað með setningu 

laga um grunnskóla nr. 66/1995, höfðu áhrif á tilgreinda þætti skólastarfsins. 

 

Eins og áður sagði verða viðtöl við ákveðna aðila grunnur þess mats sem lagt er til 

grundvallar þegar metið verður hvaða áhrif flutningurinn hefur haft á starf 

grunnskólanna.  Gengið er út frá ákveðnum lykilspurningum sem ætlað er að varpa ljósi 

á fjárhagslegt, faglegt og stjórnunarlegt skipulag grunnskóla, fyrir og eftir flutning.  

Metið er hvort þær væntingar sem viðmælendur höfðu til flutningsins, góðar eða 

slæmar, hafi reynst raunhæfar.  Í niðurstöðum er lagt mat á hvort þau áhrif sem 

flutningurinn hefur haft á starf grunnskólanna í landinu sé í samræmi við þær fræðilegu 

forsendur og kenningar sem flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga byggir á.  Þeim 

spurningum verður síðan velt upp að lokum hvort þær niðurstöður sem fram koma hafi 

einverja þýðingu fyrir starfsemi grunnskólanna í landinu eða sveitarfélögin í tengslum 

við rekstur grunnskóla og hvort læra megi eitthvað af flutningi grunnskólans til 
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sveitarfélaganna sem nýst gæti við flutning aukinna verkefna frá hinu opinbera til 

annarra rekstraraðila. 
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2. Breytt stjórnskipan og fræðilegar forsendur yfirfærslu  

Ötullega hefur verið unnið að því á undanförnum árum að breyta rekstrarformi 

stjórnsýslunnar á Íslandi.  Skilgreindir hafa verið betur en áður margir þættir er snúa að 

hinu lagalega umhverfi þá sérstaklega hvað varðar stjórnsýslulegar athafnir ríkisvaldsins 

og má í því sambandi nefna stjórnsýslulög og upplýsingalög.  Einnig hefur verið horft 

til þess að skilgreina betur stöðu starfsmanna innan opinbera geirans.  Var það fyrst gert 

með starfsmannalögunum 1954 þar sem meðal annars var kveðið á um ráðningar 

starfsmanna hjá hinu opinbera og síðan enn frekar með nýjum lögum um réttindi og 

skyldur opinberra starfsmanna 1996.  Einn stærsti þátturinn í endurskipulagningu 

opinbera geirans hefur þó snúið að því að gera stjórnun hinna ýmsu verksviða 

skilvirkari og hagkvæmari. 

Gunnar H. Kristinsson skilgreinir þá umbótaviðleitni sem átt hefur sér stað innan 

opinbera geirans á undanförnum 15 árum sem fimm megin viðfangsefni: 

 

- Í fyrsta lagi hafa stjórnvöld dregið úr ríkisrekstri með aukinni einkavæðingu 

þar sem hæst hefur borið sala á fjölda ríkisfyrirtækja.  Bæði hefur þar komið 

til sala á verksmiðjum og smærri fyrirtækjum ríkisins ásamt því að 

fjármálakerfið hefur verið einkavætt. 

- Í öðru lagi hefur fjárlagaferlið verið endurskoðað þar sem mikilvægasti 

áfanginn var án efa tilkoma rammafjárlaga 1992.   

- Í þriðja lagi hefur verið reynt að auka sveigjanleika í starfsmannamálum 

ríkisins en þar ber hæst ný lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 

frá 1996.   

- Í fjórða lagi er sú tilraun ríkisvaldsins að færa aukin verkefni frá ríki til 

sveitarfélaga.  Þar ber hæst flutningur grunnskólans til sveitarfélaganna árið 

1996. 

- Í fimmta lagi er sú tilraun að innleiða árangursstjórnun sem helstu 

stjórnunaraðferð hjá ríkinu þar sem byggt er á þeirri hugsun að stjórnendur 

opinberra stofnana hafi svigrúm til að haga rekstri sinna stofnana eins og best 

hæfir aðstæðum hverju sinni.
2
 

 

                                                 
2
 Gunnar H. Kristinsson.  Íslenska Stjórnkerfið, Háskóli Íslands, (Reykjavík 2006), bls. 208 – 210. 
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Til að gera sér grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á rekstrarformi 

stjórnsýslunnar er nauðsynlegt að skoða þær kenningar sem hafa einkennt stjórnsýsluna 

á Íslandi. 

  

Stjórnskipulag íslenska lýðveldisins grundvallast á fulltrúalýðræði þar sem skoða má 

stjórnsýsluna sem umboðskeðju.  Hugmyndafræði umboðskeðjunnar byggir meðal 

annars á því að fulltrúi hafi ákveðna þekkingu umfram umbjóðanda sinn og sé betur í 

stakk búinn til að framfylgja ákveðnum stefnum eða verkefnum.  Í raun vinnur 

fulltrúinn fyrir hönd síns umbjóðanda og þarf því að standa skil gjörða sinna gagnvart 

honum.
3
  

 

Til að umboðskeðjan virki eins og til er ætlast þarf vilji umbjóðandans alltaf að 

endurspeglast í framkvæmdum eða athöfnum fulltrúans á næsta stigi keðjunnar.  Ef 

þetta gerist ekki og fulltrúinn fylgir ekki eftir stefnu umbjóðanda síns verður um 

umboðstap að ræða.  Þar getur tvennt komið til.  Annars vegar getur það átt sér stað að 

vilji umbjóðandans og fulltrúans fer ekki saman og hins vegar getur verið um það að 

ræða að ákveðinn upplýsingabrestur verði milli þeirra sem leiði til umboðstaps.
4
   

 

Þegar horft er til stjórnsýslunnar á Íslandi, með tilliti til umboðskeðjunnar, er ljóst að 

vald ráðherra yfir framkvæmdum hins opinbera hefur í gegnum tíðina verið mikið.  Það 

hefur því skipt verulegu máli að ráðherra hafi á hverjum tíma getað treyst yfirstjórn 

ráðuneyta og stofnana til að framfylgja stefnu sinni.  Skýr ábyrgð ráðuneytisstjóra og 

forstöðumanna stofnana sem fulltrúa ráðherra  var í raun ekki skilgreind nægilega fyrr 

en með lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna nr. 70/1996.
5
 

 

Fram á 9. áratuginn virtist vöxtur opinbera geirans orðinn óviðráðanlegur og þær 

hugmyndir farnar að ryðja sér til rúms að í opinbera geiranum væri ákveðin óskilvirkni.  

Um 1990 jókst áhugi í þá átt að finna yrði nýjar leiðir til að færa opinbera geirann nær 

einkageiranum þar sem kostir einkageirans væru í auknum mæli nýttir í opinberri 

stjórnsýslu.  Á þessum tíma komu fram alþjóðlegar hugmyndir „New public 

                                                 
3
 Ström K. Delegation and accountability in parliamentary democracies,  European Journal of Political 

Research. (Kluwer Academic Publishers.  Printed in Netherlands 2000), 37,  bls. 261-289. 
4
 Ásta Möller.  Störf, staða og hlutverk ráðherra,  (Meistaraverkefni í opinberri stjórnsýslu MPA, 

Reykjavík, 2006), bls.13. 
5
 Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, lög nr. 70/1996, 38. gr. 
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management“ (NPM),  sem áttu eftir að hafa veruleg áhrif í opinberri stjórnsýslu.  

Þessar nýju hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri snéru fyrst og fremst að fjórum megin 

þáttum: 

 

- tilraunum til að draga úr eða snúa við útþenslu ríkisins í eyðslu og 

starfsmannahaldi 

- auka þátt einkageirans, á kostnað ríkisstofnana, með áherslu á dreifstýringu í 

ráðstöfun þjónustu 

- þróun aukinnar sjálfvirkni, sérstaklega í upplýsingaþjónustu sem og í 

framleiðslu og dreifingu almannaþjónustu 

-  meira litið til alþjóðlegra markmiða og aukinnar áherslu á almenn málefni í 

opinberri stjórnsýslu, hönnun og smíði nýrra stefna og alþjóðlegrar samvinnu 

í stað eldri hefða í hverju landi í opinberri stjórnsýslu
6
 

 

Þessar nýju áherslur fengu að sjálfsögðu misjafnar viðtökur í heiminum en þessi nýja 

stefna var kynnt sem einkonar alsherjarrammi þar sem lögð var áhersla á  „opinbera 

stjórnsýslu allra árstíða“
7
.  Alþjóðavæðing hinnar nýju stefnu var í raun leidd áfram á 

tveimur forsendum.  Í fyrsta lagi að með nýsköpun í ríkisrekstri væri hægt að lækna 

stjórnunarlegar meinsemdir á fjöldamörgum sviðum, í mismunandi stofnunum og á 

mismunandi sviðum stjórnsýslunnar í mismunandi löndum.  Í öðru lagi var hin nýja 

stefna sögð vera pólitískur rammi sem haft gæti áhrif á ólík gildi á áhrifaríkan hátt.  Í 

raun væri hægt að aðlaga hina nýju stefnu að ólíkum pólitískum áherslum og aðstæðum 

án mikilla breytinga.
8
  Norðurlöndin voru mjög móttækileg fyrir hinum nýju 

hugmyndum þar sem opinberi geirinn var orðinn mjög stór í þeim löndum og menn 

sammála um að kominn væri tími til að hemja vöxtinn.
9
 

 

Með rammafjárlögunum 1992 verður umtalsverð breyting þegar ákveðið er hvernig 

skiptingu fjármuna skuli háttað milli einstakra ráðuneyta og þeim falið að forgangsraða 

verkefnum.  Með þessu er horfið frá því sem áður hafði viðgengist að fjárlagagerðin 

mótaðist af útgjaldaþörfinni heldur snúið til  markvissari áætlanagerðar og aðhalds í 

                                                 
6
 Hood. C. (1991) A public management for all seasons?.  Public administration.  Vol. 69, bls.3 

7
 Hood. C. (1991) A public management for all seasons?.  Public administration.  Vol. 69, bls.3 - 19 

8
 Hood. C. (1991) A public management for all seasons?.  Public administration.  Vol. 69, bls.8 

9
 Gunnar Helgi Kristinsson.  Greinaskipulag, staðbundin þekking og kostir smæðarinnar.  (Fyrirlestur 19. 

október 2006). 
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fjármálum.
10

  Enn viðameiri breyting verður síðan með lögum um réttindi og skyldur 

opinberra starfsmanna nr. 70/1996, þegar forstöðumenn stofnana eru í 2. mgr. 38. gr. 

laganna gerðir ábyrgir fyrir því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnana sé í 

samræmi við fjárlög og að fjármunir skuli nýttir á árangursríkan hátt.
11

 

 

Segja má að útgáfa fjármálaráðuneytisins árið 1993 á bæklingnum „Umbætur og 

nýskipan í ríkisrekstri“ marki að mörgu leiti upphafið að þeirri stefnumótun og 

viðamiklu endurbótum í ríkisrekstri sem fylgdu í kjölfarið á næstu árum.  Í formála segir 

um umfang ríkisrekstrarins:  „Þessi miklu umsvif undirstrika nauðsyn þess að hlutverk 

ríkisins verði endurmetið hér eins og gert hefur verið víða erlendis í þeim tilgangi að 

einfalda og bæta rekstur sem áfram verður á vegum ríkisins“.  Síðar í sama formála 

segir einnig: „Kjarni þessarar stefnu er að dreifa valdi, auka ábyrgð og flytja ákvarðanir 

sem næst vettvangi og ná með því hagkvæmari rekstri og betri þjónustu“.
12

  

 

Árið 1993 verða einnig verulegar breytingar með nýjum lögum frá Alþingi sem 

beinlínis kölluðu á breytta skipan mála hjá ríkinu. Í kjölfar samkeppnislaga nr. 8/1993 

var samkeppnisráði heimilað að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað milli starfsemi í 

samkeppni og annarrar starfsemi.  Þetta leiddi til fjárhagslegrar aðgreiningar hjá ríkinu 

sem fól í sér að tekjur, gjöld, eignir og skuldir vegna tiltekins rekstrar hjá stofnun voru 

aðgreind frá annarri starfsemi stofnunarinnar.  Þannig var unnt að gera greinileg 

fjárhagsleg skil á milli rekstrareiningar sem átti í samkeppni við einkaaðila og annarrar 

starfsemi stofnunarinnar.  Fjárhagslegri aðgreiningu ríkisstofnana var meðal annars 

ætlað að efla kostnaðarvitund í ríkisrekstrinum, auðvelda stofnunum ákvarðanir um 

verðlagningu vöru og þjónustu og stuðla að eðlilegri samkeppni einkaaðila og 

ríkisaðila.
13

  Með setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 verður einnig mikil breyting, en 

eitt helsta markmiðið með setningu þeirra var að tryggja sem best réttaröryggi manna í 

skiptum við hið opinbera.
14

   

 

Frá 1993 allt til loka ársins 1996 þegar ríkisstjórnin samþykkir formlega að 

árangursstjórnun skuli tekin upp hjá ríkinu verða umtalsverðar breytingar á nýskipan í 

                                                 
10

 Gunnar H. Kristinsson.  Íslenska Stjórnkerfið, Háskóli Íslands, (Reykjavík 2006), bls. 209. 
11

 Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, lög nr. 70/1996. 
12

 Fjármálaráðuneyti:  Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri,  (Reykjavík 1993), formáli 
13

 Fjármálaráðuneyti:  Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri ríkisstofnana.  Fjármálaráðuneytið 1997, bls.   

23 - 24 
14

 Forsætisráðuneyti:  Stjórnsýslulögin ásamt greinargerð.  Forsætisráðuneytið 1993, bls. 7 
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rekstri ekki einvörðungu í ríkisrekstrinum heldur ekki síður hjá fyrirtækjunum í landinu.  

Skýr markmið voru sett í þá átt að þarfir þeirra sem nytu þjónustunnar væru sem best 

uppfylltar.  Vald og ábyrgð voru færð til þeirra sem annast skyldu framkvæmdina og 

aukin áhersla lögð á árangursmælingar í þeim tilgangi að vinna að umbótum í 

ríkisrekstrinum.
15

  Með þessu móti var því reynt að skilja enn frekar á milli ábyrgðar í 

rekstri og pólitískrar stefnumótunar. 

 

Markmið ríkisstjórnarinnar með nýskipan í ríkisrekstri 1996 voru fyrst og fremst að 

skipulag og starfsemi ríkisins væri með þeim hætti að ríkið gæti sinnt skyldum sínum 

við borgarana á eins hagkvæman, skjótvirkan og árangursríkastan hátt og kostur væri og 

að opinber þjónusta væri svo skilvirkt að hún gæfi íslenskum fyrirtækjum forskot í 

vaxandi alþjóðlegri samkeppni.  Þær leiðir sem skilgreindar voru að ofangreindum 

markmiðum voru í fyrsta lagi að fækka verkefnum ríkisins, dreifa valdi og ábyrgð til 

þeirra sem stjórnuðu daglegum rekstri á hverjum stað og skilja milli ábyrgðar á rekstri 

og pólitískrar stefnumótunar.
16

   

 

Mikilvægur grunnur að nýsköpun í ríkisrekstri er einnig markaður þegar sett eru ný lög 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.  Með lögunum fengu 

forstöðumenn stofnana meira svigrúm í starfsmannamálum auk þess sem fjárhagsleg og 

rekstrarleg ábyrgð þeirra var endurskilgreind.  Skýrt er kveðið á í 2. mgr. 38. gr. laganna 

að forstöðumenn beri ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnana sé í 

samræmi við fjárlög og að fjármunir skuli nýttir á árangursríkan hátt.
17

  Með lögunum 

er lagður grunnur að auknu sjálfstæði stofnana sem síðan skapar aukið svigrúm til 

stefnumótunar ríkisvaldsins, sbr. innkaupastefnu og útvistunarstefnu.  Hvort aukið 

svigrúm í starfsmannamálum hefur haft mikil áhrif í nýsköpunarferli stjórnvalda er erfitt 

að segja til um.  Vissulega fengu forstöðumenn aukið sjálfstæði hvað ráðningar snerti 

með flutningi ráðningarvaldsins frá ráðherra til forstöðumanna en sveigjanleiki 

forstöðumanna í starfsmannamálum hefur líklega ekki aukist mjög mikið að öðru leiti. 

 

Menntamálaráðherra skipaði, í marsmánuði 1992, nefnd til að móta menntastefnu og 

endurskoða gildandi lög um grunn- og framhaldsskóla.  Nefndin skilaði áfangaskýrslu í 

                                                 
15

 Fjármálaráðuneyti.  Árangursstjórnun í ríkisrekstri, (Reykjavík 1996), bls 3. 
16

 Friðrik Sophusson:  Nýskipan í ríkisrekstri – Árangur og markmið til aldamóta, (Erindi á ráðstefnu um 

nýskipan í ríkisrekstri á Hótel Sögu 26. nóvember 1996) 
17

 Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, lög nr. 70/1996. 
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janúar 1993, sem hlaut töluverða umfjöllun.  Á grundvelli hennar kom út endanleg 

skýrsla nefndarinnar í júní 1994, undir heitinu „Nefnd um mótun menntastefnu“.  

Líklegt má telja, að ein stærsta ástæðan fyrir flutningi grunnskólans til sveitarfélaganna, 

hafi verið sú mikla áhersla sem lögð var í skýrslunni á að allur rekstur grunnskólans yrði 

færður til sveitarfélaganna.   

 

Í skýrslunni er lögð áhersla á mikilvægi frjórrar umræðu við stefnumörkun í 

menntamálum þar sem tekist sé á um ólík sjónarmið.  Þar þurfi að koma til virk þátttaka 

stjórnmálamanna og almennings við undirbúning stefnumótunar og framkvæmd enda sé 

það forsenda þess að takast megi að tryggja málaflokknum þann forgang sem honum 

ber og aukinn hlut í fjárveitingum.
18

  Einnig er fjallað um það að þrátt fyrir fremur ólík 

menntakerfi séu áherslur í Bandaríkjunum og V - Evrópu að mörgu leyti að þróast í 

svipaðan jarðveg þar sem framkvæmd heilstæðrar skólastefnu byggist á þremur þáttum:  

„Í fyrsta lagi þurfi að setja fram metnaðarfull markmið um námsárangur, þekkingu, 

skilning og færni allra nemenda í skólum.  Í öðru lagi verði ákvörðunum um áherslur í 

skólamálum fylgt eftir með kerfisbundnum stuðnings- og aðhaldsaðgerðum af hálfu 

fræðsluyfirvalda.  Og í þriðja lagi þurfi að breyta stjórnun í skólahaldi, þannig að hún 

verði miðstýrð og valddreifð í senn:  markmiðssetning og eftirlit með skólastarfi verði á 

efri þrepum stjórnskipulagsins, en skólar hafi tiltekið fjárhagslegt sjálfstæði og ákveði 

sjálfir hvaða skipulagi og starfsaðferðum skuli beita til að ná þeim árangri sem stefnt er 

að“.
19

   

 

Til að undirstrika enn frekar þá miðstýrðu valddreifingu sem skýrslan leggur áherslu á 

segir einnig:  „Í samræmi við þróun í nágrannalöndum telur nefnd um mótun 

menntastefnu að stefna beri að aukinni valddreifingu í skólakerfinu, bæði á grunn- og 

framhaldsskólastigi.  Það þýðir að ákvarðanataka verði færð sem næst vettvangi og 

ábyrgðarskylda sveitarfélaga og skóla aukin.  Samtímis er lögð áhersla á miðstýrða 

markmiðssetningu og samræmt mat á námsárangri nemenda á vissum stigum 

námsferilsins, svo að fræðsluyfirvöld, skólafólk og almenningur fái stöðugt vitneskju 

um það hvort framkvæmd skólastarfsins sé í samræmi við gildandi skólastefnu“.
20

    

 

                                                 
18

 Menntamálaráðuneyti:  Nefnd um mótun menntastefnu, (Reykjavík 1994), bls.7. 
19

 Menntamálaráðuneyti:  Nefnd um mótun menntastefnu, (Reykjavík 1994), bls.8. 
20

 Menntamálaráðuneyti:  Nefnd um mótun menntastefnu, (Reykjavík 1994), bls.9. 
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Áfangaskýsla nefndarinnar hlaut líflega umræðu í þjóðfélaginu.  Hún var send fjölda 

aðila til umsagnar og vann nefndin úr þeim umsögnum.  „Mjög var vandað til umsagna 

um skýrsluna og komu þær nefndinni að miklu gagni.  Á grundvelli áfangaskýrslu og 

umsagna gekk nefndin frá tillögum sínum og vann að gerð lagafrumvarps“.
21

   

 

Meginmarkmiðið með hinu nýja frumvarpi var af hálfu ríkisvaldsins að sami aðili bæri 

bæði faglega og fjárhagslega ábyrgð á málaflokknum.  Auk þess var flutningur 

grunnskólans til sveitarfélaganna liður í aukinni valddreifingu í skólakerfinu og var 

flutningur á öllum rekstri grunnskólans til sveitarfélaganna stærsta skrefið í þá átt.  Með 

hinu nýja frumvarpi og flutningi grunnskólans til sveitarfélaga flyttist rekstur og ábyrgð 

á skólum til sveitarstjórna og því var ljóst að verkefni og verksvið skólanefnda myndu 

ráðast af þeim verkefnum sem sveitarstjórnir myndu fela þeim.  Önnur nýjung með 

frumvarpinu voru aukin áhrif foreldra á skólastarfið með kröfu um stofnun foreldraráða 

við hvern skóla, sem væri formlegur vettvangur foreldra til að koma sjónarmiðum 

foreldra um innihald og áherslur í starfi skólans og skipulegs skólahalds á framfæri við 

stjórn skólans.
22

   

 

Eins og sjá má  hér að framan er lögð veruleg áhersla á framsal valds og aukna 

valddreifingu, með lögum um grunnskóla nr. 66/1995.  Flutningurinn á rekstri 

grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga var því í takt við þá þróun sem átt hafði sér stað í 

stjórnsýslunni á undanförnum árum.  Þetta má einnig sjá skýrt þegar horft er til 

kosninga til sveitarstjórna vorið 1994, en segja má að allir flokkar og öll framboð hafi 

sett skólamál í öndvegi í kosningabaráttunni.  Menntamálaráðherra lagði einnig ríka 

áherslu á þetta þegar hann við framlagningu á frumvarpinu sagði:  „Ég treysti 

sveitarfélögunum að taka við þeirri ábyrgð sem fylgir því að verða vinnuveitendur og 

viðsemjendur skólastjórnenda og kennara.  Allur rekstur grunnskólans er þegar kominn 

til sveitarfélaganna að undanskildum þessum þætti, þ.e. kennurum og skólastjórnendum.  

Sveitarfélögin hafa sýnt að þau hafa þann metnað sem þarf til að sinna þessum 

málaflokki á verðugan hátt“.
23

 

     

                                                 
21

 Alþingi:  Frumvarp til laga nr.66/1995, http://www.althingi.is/altext/118/11/r01133403.sgml (sótt 19. 

janúar 2009). 
22

 Alþingi:  Frumvarp til laga nr.66/1995, http://www.althingi.is/altext/118/11/r01133403.sgml (sótt 19. 

janúar 2009). 
23

 Alþingi:  Frumvarp til laga nr.66/1995, http://www.althingi.is/altext/118/11/r01133403.sgml (sótt 19. 

janúar 2009). 
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Með auknum umræðum og stefnumótun stjórnvalda um minnkandi ríkisumsvif jókst 

áhersla á nauðsyn þess að styrkja sveitarstjórnarstigið.  Helstu rökin fyrir eflingu 

sveitarstjórnarstigsins, í tengslum við minnkandi ríkisumsvif, hafa verið margvísleg en 

skipta má rökunum fyrir tilvist sveitarfélaga í nokkra meginflokka:  „Í fyrsta lagi er 

skiptingin í sveitarfélög studd þeim rökum að þau stuðli að valddreifingu og frelsi.  

Innbyrðis samkeppni sveitarfélaga og sjálfstæði gagnvart landsstjórninni myndar 

samkvæmt þessu mótvægi við einokunarvald ríkisins sem er hollt frjálsræði í 

samfélaginu.  Í öðru lagi eru þau rök færð fyrir sveitarfélögum að þau stuðli að þátttöku 

og efli með íbúum sínum samborgaralegar dyggðir.  Tiltölulega litlar einingar, eins og 

sveitarfélög, eiga að skapa góð skilyrði fyrir virkri þátttöku íbúanna í málefnum 

samfélagsins.  Í þriðja lagi er hugmyndin sú að sveitarfélög geti sinnt opinberri þjónustu 

með hagkvæmari hætti en ef ríkið eitt kæmi þar við sögu.  Þegar sveitarfélögin séu í 

einhverjum mæli sjálfráð um þjónustumagnið sé hægt að stilla saman framboð á 

þjónustu og eftirspurn eftir henni með mun meiri nákvæmni en ef ríkið ræki þjónustuna.  

Eins skapi nálægð við úrlausnarefnin – af því tagi sem skapast í sveitarfélögum – góðar 

forsendur til að glíma við þau“.
24

 

 

Sveitarstjórnarfyrirkomulagið er mjög lýðræðislegt stjórnkerfi.  Sveitarstjórn, æðsta 

stjórn hvers sveitarfélags, er kosin í beinni kosningu af þeim íbúum sem hafa 

kosningarétt.  Fundir eru yfirleitt boðaðir og auglýstir í sveitarfélaginu og eru opnir 

öllum auk þess sem fundargerðir eru aðgengilegar almenningi.  Í sveitarfélögum starfa 

nefndir og ráð sem fjalla um einstök mál og taka ákvarðanir.  Þetta tryggir jafnræði 

þeirra sem að ákvarðanatöku koma og er ákvarðanatakan líkleg til að endurspegla vilja 

samfélagsins og þá um leið stuðlar fyrirkomulag sem þetta að aukinni valddreifingu.
25

    

 

Ákvörðunarhlutverk nefnda hefur farið vaxandi vegna aukins stjórnsýsluhlutverks 

sveitarfélaga, sem fylgt hefur auknum verkefnum til þeirra.  Sveitarstjórn getur í raun 

falið öðrum einingum stjórnkerfisins að sinna þeim verkefnum sem henni eru falin í 

krafti þess að hún fari með yfirstjórn sveitarfélagsins.  Ákvörðun um aukið valdsvið 

nefnda er því nokkurs konar valdaframsal.
26

   

 

                                                 
24

 Gunnar Helgi Kristinsson.  Staðbundin stjórnmál, (Reykjavík 2001), bls. 9 – 10. 
25

 Jón Jónsson.  Stjórnkerfi sveitarfélaga og reglur um málsmeðferð, (Reykjavík 2003), bls. 5. 
26

 Jón Jónsson.  Stjórnkerfi sveitarfélaga og reglur um málsmeðferð, (Reykjavík 2003), bls. 15. 
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Nálægðin milli íbúa og stjórnenda sveitarfélags er hornsteinn sveitarstjórnarstigsins.  Sá 

sem kjörinn er í sveitarstjórn þekkir aðstæður í sveitarfélaginu af eigin raun og hefur því 

forsendur til að hafa innsýn og yfirsýn yfir samfélagið í sveitarfélaginu.  Þetta gefur 

honum færi á því að taka ákvarðanir út frá staðbundnum aðstæðum.  Ákvarðanir hans 

eiga að endurspegla sem best vilja íbúanna.  Hlutverk sveitarstjórnarmanna er margþætt 

og þeir þurfa því að hafa skoðun á mjög fjölbreytilegum málum.  Mikilvægt er að 

sveitarstjórnarmenn taki afstöðu til mála út frá mati á heildarhagsmunum.
27

 Samkvæmt 

Sveitarstjórnarlögum, skal hafa náið samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga um 

þau mál er varða verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og önnur samskipti þessara aðila.  

Ráðuneytið skal hafa eftirlit með því að sveitarstjórnir gegni skyldum sínum samkvæmt 

lögum þessum og öðrum löglegum fyrirmælum.
28

 

 

Í tengslum við frumvarp til laga um grunnskóla og undirbúning yfirfærslunnar, skipaði 

menntamálaráðherra nokkra starfshópa til að fjalla um málefni er tengdust flutningnum.  

Skipuð var verkefnisstjórn, hinn 26. júní 1995, með aðild fulltrúa frá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambandi Íslands, fjármálaráðuneyti og 

menntamálaráðuneyti, til að tryggja að áætlanir um flutning grunnskólans stæðust 

samkvæmt lögunum.  Henni til aðstoðar voru skipaðar nefndir til að fjalla um 

réttindamál, kostnaðarskiptingu og fagleg málefni.  Undir lok árs 1995, skilaði 

réttindanefndin af sér og var samið frumvarp á grundvelli tillagna hennar um réttindi og  

skyldur kennara og skólastjórnenda við grunnskóla.  Frumvarpið varð síðan að lögum 

um réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla nr. 72/1996.  Tóku lögin 

gildi þann 1. ágúst 1996.   

 

Kostnaðarnefndin skilaði af sér skýrslu í febrúarmánuði 1996.  Þar náðu menn ekki 

samkomulagi og var þá skipuð sérstök nefnd með þátttöku ríkisins og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga þar sem samið var sérstaklega um þau mál sem ekki hafði tekist 

að leysa í kostnaðarnefndinni.  Endanlegt samkomulag var síðan undirritað þann 4. mars 

1996 milli ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélaganna í 

landinu.  Á grundvelli þessa samkomulags lét félagsmálaráðherra semja frumvarp til 

breytinga á lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.    Lög um breytingu á lögum 

um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, og lögum nr. 79/1996, um breytingu á þeim 

                                                 
27

 Anna Guðrún Björnsdóttir.  Hlutverk sveitarstjórnarmanna, (Reykjavík 2003), bls. 5. 
28

 Sveitarstjórnarlög, lög nr. 45/1998. 
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lögum, voru síðan samþykkt frá Alþingi þann 11. desember 1996.  Sú nefnd sem skipuð 

var um fagleg málefni grunnskólans, skilaði af sér tillögum sínum að reglugerðum um 

sérkennslu og sérfræðiþjónustu skóla á haustmánuðum 1995.  Þessi tímasetning var 

talin nauðsynleg þar sem tillögur nefndarinnar voru taldar geta haft töluverð áhrif á þá 

samninga sem unnið var að um kostnaðarskiptinguna.   

 

Þann 26. apríl 1996, tíu mánuðum eftir að verkefnisstjórnin var skipuð, hélt hún sinn 

síðasta formlega fund.  Á fundinum var gengið frá bréfi til ráðherra menntamála þar 

sem segir meðal annars:  „Undirnefndir hafa skilað skýrslum og tillögum, nauðsynleg 

lagafrumvörp vegna flutningsins eru komin fram, reglugerðir sem snerta flutninginn 

beint eru ýmist frágengnar eða komnar til umsagnar, sveitarfélög hafa skipulagt 

sérfræðiþjónustu grunnskóla og eru að ráða starfsfólk á skólamálaskrifstofur og ýmsum 

framkvæmdamálum varðandi flutninginn hefur verið komið í ákveðinn farveg.  Eitt 

þeirra verkefna sem verkefnisstjórn var falið að fjalla um voru ágreiningsefni sem ekki 

næðist samkomulag um í undirhópum. Verkefnisstjórn telur sig hafa leyst úr öllum 

slíkum málum á viðundandi hátt.  Ljóst er að enn þarf að fylgja ýmsum málum eftir en 

verkefnisstjórn telur eðlilegt að það sé gert á þeim vettvangi sem eðli máls krefst hverju 

sinni.  Þeir aðilar sem fulltrúa hafa átt í verkefnisstjórninni geta hver um sig átt 

frumvæði að frekara samstarfi og myndað nýjan samstarfsvettvang innbyrðis og við 

aðra ef þörf krefur.  Verkefnisstjórn lítur svo á að undirbúningur að flutningi 

grunnskólans sé kominn á það stig að ekki verði aftur snúið.  Verkefnisstjórnin er 

sammála um að komið sé að þátttaskilum í vinnunni við flutning grunnskólans og telur 

því rétt að hún láti af störfum“.
29

 

 

Eitt af síðustu verkum verkefnisstjórnarinnar var að semja tillögur til breytinga á 

lögunum um grunnskóla nr. 66/1995.  Þessar breytingar tóku annars vegar mið af 

samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna um kostnaðarskiptinguna og hins vegar lagði 

verkefnisstjórnin fram tillögur um breytingar sem áttu rætur að rekja til starfs hennar og 

mats ýmissa aðila á lögunum.  Lög um breytingu á lögum nr. 66/1995, um grunnskóla, 

voru samþykkt á Alþingi þann 29. maí 1996.  Auk þeirra þriggja lagafrumvarpa sem hér 

hafa verið nefnd um réttindamálin, kostnaðarskiptinguna og breytingar á 

grunnskólalögunum, lagði fjármálaráðherra fram frumvarp um aðild kennara að 

                                                 
29

 Björn Bjarnason.  Flutningur grunnskólans.  (Ræða menntamálaráðherra hjá Sambandi sveitarfélaga á 

Suðurnesjum, 17. maí 1996). 



 

17 

lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.  Lög um lífeyrissjóð ríkisstarfsmanna nr. 1/1997, tóku 

gildi 1. maí 1997.  Með gildistöku þeirra var öllum lagaskilyrðum fyrir flutningi 

grunnskólans til sveitarfélaganna talið fullnægt.  Auk þeirra lagabreytinga sem taldar 

voru nauðsynlegar fylgdu flutningnum fjöldi nýrra reglna og reglugerða sem flestar tóku 

gildi 1. ágúst 1996. 

 

Menntamálaráðherra skipaði, í febrúarmánuði 1996, í öllum fræðsluumdæmum, 

vinnuhópa til að vinna að flutningi verkefna frá fræðsluskrifstofunum til 

sveitarfélaganna.  Var hópunum gert að ljúka vinnu sinni við upphaf skólaársins 1996 – 

1997.  Í lok maímánaðar 1996, fjallaði menntamálaráðherra, á fundi Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum, um síðustu skrefin í flutningi grunnskólans til 

sveitarfélaganna og sagði hann þá meðal annars:  „Ég tel, að starfið undanfarna mánuði 

hafi gengið eins vel og raun sýnir, vegna þess að sveitarstjórnarmenn og kennarar hafa 

viljað stíga þetta skref.  Þeir vilja takast á við hið mikla starf, sem unnið er innan 

grunnskólans, á heimavettvangi, ef ég má orða það svo.  Ég hef kallað grunnskólann 

fjöregg þjóðarinnar, því að þar er lagður grunnur að góðri menntun þjóðarinnar, sem er 

lykillinn að velgengni hennar, þegar fram líða stundir.  Allt bendir til þess, að okkur 

takist að flytja fjöreggið heilt frá ríki til sveitarfélaganna og í góðri sátt allra, sem að 

málinu koma.  Það eitt lofar góðu um framhaldið“.
30

 

  

                                                 
30

 Björn Bjarnason.  Flutningur grunnskólans.  (Ræða menntamálaráðherra hjá Sambandi sveitarfélaga á 

Suðurnesjum, 17. maí 1996). 
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3. Sveitarfélögin sem rekstraraðili grunnskóla 

Þegar horft er til þróunar stjórnsýslu sveitarfélaganna síðustu tveggja til þriggja áratuga 

hefur margt breyst.  Rekstrarumfang sveitarfélaganna hefur jafnt og þétt verið að aukast 

og krafa borgaranna um aukna og betri þjónustu eykst sífellt. Vissulega þurfa hinir 

ýmsu embættismenn sveitarfélaganna að fylgja eftir, með sem bestum hætti, stefnu 

pólitískt kjörinna fulltrúa á hverjum tíma.  Þeir eru hins vegar, sbr. umboðskenninguna, 

með þekkingu og kunnáttu umfram hina pólitískt kjörnu fulltrúa og meiri yfirsýn yfir 

þau mál sem fjallað er um og því betur í stakk búnir til að stuðla að skilvirkari 

stjórnsýslu.
31

  Með stefnu um nýskipan í opinberum rekstri hafa skilin milli ábyrgðar og 

pólitískrar stefnumótunar orðið meiri.  Um leið og valdi og ábyrgð hefur verið dreift 

hefur ákvarðanataka færst nær vettvangi. 

 

Aukin nýskipan í opinberum rekstri hefur einnig haft veruleg samfélagsleg áhrif á 

undanförnum árum.  Samkeppni á markaði hefur einnig aukist, sem vonandi hefur leitt 

til aukinnar nýsköpunar og bættrar þjónustu neytendum til handa.  Krafan um þá þróun 

sem hefur átt sér stað, að aukin verkefni færist frá ríkisvaldinu til sveitarfélaganna, hefur 

verið vaxandi.  Í því sambandi hefur helst verið bent á nálægðina við neytendur sem 

auðveldi forgangsröðun verkefna, auk þess sem um meiri innsýn og yfirsýn sé að ræða 

gagnvart staðbundnum verkefnum.  Nokkur reynsla er komin á þetta, en hér á landi 

hamlar fjöldi smárra sveitarfélaga frekari þróun í þessa átt, þó ómögulegt sé að segja 

hvað verður á komandi árum.  Ljóst er þó í dag að breyttar áherslur í rekstri 

sveitarfélaga eru farin að hafa veruleg áhrif á rekstur þeirra og þjónustu.  Sveitarfélög 

hafa í auknum mæli verið að sameinast í þeim tilgangi að búa til stærri 

stjórnunareiningar sem eru betur í stakk búnar til að stuðla að aukinni þjónustu við íbúa 

sína um leið og reynt er að gæta aukinnar hagræðingar í rekstri.  Einnig hafa 

sveitarfélög í nokkrum mæli stofnað til byggðasamlaga um rekstur ákveðinna þátta eins 

og samstarfs um rekstur skóla. 

 

Byggðasamlög eru ein gerð samstarfs sveitarfélaga og er stjórn byggðasamlags 

samstarfsnefnd þeirra sveitarfélaga sem standa að samlaginu.  Byggðasamlög eru 

algengasti samstarfsmáti sveitarfélaga, þegar þau reka ákveðin verkefni í sameiningu.  

                                                 
31

 Ström. K. Delegation and accountability in parliamentary democracies.  European Journal of Political 

Research, (Kluwer Academic Publishers.  Netheland 2000), 37:261 – 289, bls. 267. 
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Byggðasamlög sinna starfsemi á sama hátt og um sveitarfélög væri að ræða.
32

  Formið 

hefur mikið verið notað um þá þjónustu sem ekki er hægt eða hefur verið pólitískur vilji 

fyrir að einkaaðilar sinni.  Dæmi um slíka þjónustu er starfsemi slökkviliða, 

strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu, rekstur félagsþjónustu, veitustofnana, sorphirðu 

o.fl.  Einnig eru allnokkur dæmi eins og áður sagði um byggðasamlög í tengslum við 

sameiginlegan rekstur skóla.  Formið hefur þann ótvíræða kost að sveitarfélög geta 

betur sinnt þeirri þjónustu sem um ræðir með því að sameina krafta sína. Ókosturinn 

getur verið sá að boðleiðirnar verða lengri og ábyrgðin óljósari.   

 

Áður en rekstur grunnskólans var að fullu fluttur til sveitarfélaganna var reksturinn 

sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga.  Fjárveitingum til skólanna var þannig 

háttað að ríkið greiddi kostnað vegna kennslu og stjórnunar en sveitarfélögin greiddu að 

mestu annan rekstrarkostnað.  Fagleg forysta var í höndum menntamálaráðherra en fyrir 

hönd hans hafði fræðslustjóri með höndum almenna námsstjórn í grunnskólum síns 

umdæmis.  Um stjórnun grunnskóla var skýrt kveðið á um í lögum nr. 63/1974. 

 

Þann 1. ágúst 1996 er grunnskólinn fluttur frá ríki til sveitarfélaga eins og kveðið var á 

um í lögum um grunnskóla nr. 66/1995.  Meginmarkmið laganna var að bæta skólastarf 

auk þess sem stefnt var að því að styrkja menntunar- og uppeldishlutverk skólanna, efla 

faglegt skólastarf og bæta þannig árangur náms og kennslu.  Helstu stefnumið með 

lögunum voru af hálfu menntamálaráðherra að: 

 

- Auka valddreifingu í skólakerfinu með því að afhenda sveitarfélögunum 

alfarið rekstur skólans.  Einnig að styrkja stjórnun skólanna þannig að 

skólanefndir verði virkari og skólastjórar fái ótvírætt forystuhlutverk í 

faglegri stjórnun og daglegum rekstri. 

- Að fræðsluyfirvöld skilgreini skýr markmið um nám og kennslu og fylgist 

með því að skólastarfið og árangur þess sé í samræmi við yfirlýst markmið.  

Samræmd námsmarkmið verði skilgreind í Aðalnámsskrá en innan skólanna 

verði þau útfærð í svokallaðri skólanámsskrá.  Reglubundið eftirlit verði með 

skólastarfinu af hálfu fræðsluyfirvalda með fjölgun samræmdra prófa. 
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- Teknir verði upp starfshættir sem stuðli að aukinni fagmennsku í skólastarfi.  

Skólastjóri gegni þar faglegu forystuhlutverki.  Lagt er til að allir skólar gefi 

út skólanámsskrá sem unnin verði af kennurum og fagfólki og er opinber 

yfirlýsing skólans um áherslur í skólastarfi, starfshætti skólans og sérstöðu.  

Einnig lagt til að allir skólar taki upp viðurkenndar aðferðir til að meta innra 

starf sitt. 

- Stigið verði skref í átt til þess að opna skólana gagnvart samfélaginu.  

Almennir þjóðfélagsþegnar fái með formlegum hætti möguleika á áhrifum á 

skólastarfið.  Í grunnskólum er þar átt við foreldra barnanna í skólanum.  

Aukin áhersla verði lögð á upplýsingamiðlun til almennings um skólastarf og 

árangur þess. 

- Mat á skólakerfinu og einstökum þáttum þess verði eflt til að afla sem 

áreiðanlegastra upplýsinga um þætti eins og stjórnunarhætti í skólum, 

námsárangur, samskipti í skólum og tengsl heimila og skóla. 

- Starfstími skólanna verði sem best nýttur og kennsludögum fjölgað.  Áfram 

verði um 9 mánaða skóla að ræða en lágmarksfjöldi kennsludaga verði 

skilgreindur.
33

 

 

Til að sjá hvort ofangreind stefnumið stjórnvalda hafi skilað sér með nýjum lögum 

um grunnskóla nr. 66/1995, er nauðsynlegt að bera saman nokkur helstu atriði 

laganna.  Hér er aðallega horft til þeirra þátta sem lúta að fjárhagslegum, faglegum 

og stjórnunarlegum fosendum í rekstri grunnskólanna. 
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 Alþingi:  Frumvarp til laga nr.66/1995, http://www.althingi.is/altext/118/11/r01133403.sgml (sótt 19. 

janúar 2009). 
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Lög nr. 63/1974 Lög um grunnskóla nr. 66/1995 
Fjárhagslegar forsendur Fjárhagslegar forsendur 
Ríkissjóður greiðir 50% áætlaðs stofn- 

kostnaðar fullbúins kennslurýmis þeirra skóla, 

sem lög þessi taka til, og 85% stofnkostnaðar 

fullbúins heimavistarrýmis, þar með talið 

skólastjóra- og kennaraíbúða við heimavistar- 

skóla.  Til stofnkostnaðar samkvæmt lögum 

þessum telst, auk alls húsnæðis, innanstokks- 

munir, kennslutæki, áhöld og búnaður. Auk 

þess teljast til stofnkostnaðar þau útgjöld, sem 

nauðsynleg eru vegna tengingar við 

almenningsveitur og vegakerfi næsta 

nágrennis, og kostnaður við frágang skóla-

lóðar, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. 

Kostnaður við borun eftir heitu eða köldu 

vatni, sem eingöngu er gerð fyrir skólann, með 

samþykki menntamálaráðuneytisins, telst til 

stofnkostnaðar, sem ríkissjóður tekur þátt í, en 

réttindakaup annast sveitarsjóðir á sinn 

kostnað.  Allan annan stofnkostnað en þann, 

sem ríkissjóður greiðir samkvæmt framan 

sögðu, greiða hlutaðeigandi sveitarsjóðir.
34

 

Stofnkosnaður skóla greiðist af sveitarfélögum 

(sbr. 18. gr.). 

  

Ríkissjóður greiðir eða endurgreiðir sveitar- 

félögum launakostnað vegna almennrar 

kennslu í grunnskólum, er leiðir af 

framkvæmd námsskrár með þeirri skólaskipan 

og því kennslufyrirkomulagi í hverju skóla- 

hverfi sem ákveðið hefur verið samkvæmt 16. 

gr. laga nr. 63/1974.  Einnig greiðir ríkissjóður 

þann stundafjölda sem varið skal til lækkunar 

kennsluskyldu skólastjóra og yfirkennara 

vegna stjórnunar skóla.  Sérstakri fjárhæð er 

varið til bókasafna og kennslutækja auk 

fjárhæðar til starfa að félagsstarfi nemenda 

(sbr. 76. og 77. gr.). 

Allur rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð 

og kostnað sveitarfélaga (sbr. 10. gr.). 

 

Ríkinu er skylt að leggja til og kosta kennslu- 

og námsgögn er fullnægja ákvæðum 

aðalnámskrár.  Ekki er þar átt við pappír, 

ritföng eða gögn til persónulegra nota (sbr. 33. 

gr.). 

Ríkissjóður greiðir viðhaldskostnað húsa, 

viðhald og endurnýjun kennslutækja og 

búnaðar og húsaleigu í sama hlutfalli og 

stofnkostnaður er greiddur.  Stofnbúnað skóla- 

bókasafns og endurnýjun bókakosts greiðir 

ríkissjóður að hálfu á móti sveitarfélögum.  

Ríkissjóður greiðir hluta af aksturskostnaði 

nemenda og skal miðað við 50% þar sem unnt 

er að nýta strætisvagna eða áætlunarbifreiðar 

og 85% þar sem slíku verður ekki við komið.  

Heilbrigðisþjónustu greiðir ríkið til hálfs sem 

og ferða- og dvalarkostnað kennara sem ráðnir 

eru að fleiri en einum grunnskóla (sbr. 79. gr.). 

Sveitarfélögum er skylt að annast og kosta 

viðhald skólahúsa og endurnýjun og viðhald 

búnaðar þeirra á fullnægjandi hátt.  Þetta gildir 

einnig um þau skólahús sem byggð voru 

sameiginlega af ríki og sveitarfélögum og eiga 

sveitarfélög ekki kröfu í ríkissjóð vegna þeirra 

mannvirkja (sbr. 21. gr.).  
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 Lög um skólakostnað, lög nr. 49/1967. 
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Í skólum sem reknir eru sameiginlega af ríki 

og sveitarfélögum, greiða sveitarfélögin ein 

húsvörslu, hitun, lýsingu, ræstingu og allan 

annan rekstrarkostnað, sem ríkissjóði ber ekki 

að greiða samkvæmt lögum nr. 63/1974.  

Hreinar tekjur af eignum skóla greiðast í 

ríkissjóð í því hlutfalli sem stofnkostnaður var 

greiddur (sbr. 80. gr.). 

Að fenginni umsögn skólanefndar getur 

sveitastjórn ákveðið að skólahúsnæðið sé utan 

venjulegs skólatíma notað til gistingar og 

veitingareksturs.  Tekjar af eignum skólans 

renna í sveitarsjóð (sbr. 22. gr.). 

Skólastjóri skal árlega gera áætlun fyrir skóla 

sinn um fyrirkomulag kennslu, kennslustunda- 

fjölda og annan rekstrarkostnað ríkissjóðs og 

sveitarsjóðs.  Áætlunina skal leggja fyrir 

skólanefnd, og skal hún að því er fjármál 

varðar hljóta samþykki sveitarstjórnar, áður en 

hún er send til fræðslustjóra.  Áætlun fyrir 

fræðsluumdæmið í heild sendir fræðslustjóri 

síðan til menntamálaráðuneytisins (sbr.82. gr.). 

 

Í fjárlögum skal veita sérstaka fjárhæð, sem 

nemi 5% af árlegu framlagi ríkissjóðs til 

byggingar mannvirkja vegna grunnskóla.  

Heimild til að lána þeim sveitarfélögum sem 

eiga við fjárhagsörðugleika að stríða í 

samstarfi við Samband ísl. sveitarfélaga (sbr. 

5. gr.). 

 

Eðlilegt viðhald skólahúsa og skólahúsgagna, 

svo og kaup og endurnýjun kennslutækja, er 

sveitarfélögum skylt að annast á fullnægjandi 

hátt að mati fræðslustjóra og skólastjóra (sbr. 

28. gr.). 

 

Menntamálaráðuneytið skipar eða setur 

kennara við skóla að fengnum tillögum 

skólastjóra, skólanefndar og fræðslustjóra (sbr. 

32. gr.) 

 

Þeim börnum sem fyrir liggur að geti ekki 

stundað nám í grunnskóla skal tryggð kennsla 

á sérstofnunum.  Menntamálaráðuneytið hefur 

forgöngu um, að slíkar stofnanir verði reistar.  

Allur stofnkostnaður greiðist úr ríkissjóði svo 

og rekstrarkostnaður (sbr. 52. gr.). 

Meginstefnan skal vera sú að kennsla barna 

fari fram í heimaskóla.  Telji foreldra barns 

eða forráðamenn, kennarar eða aðrir 

sérfræðingar að barn geti ekki notið kennslu 

við sitt hæfi í heimaskóla geta forráðamenn 

sótt um skólavist í sérskóla (sbr. 37. gr.). 

Þegar um er að ræða nemendur með mjög 

sértækar þarfir s.s. í máli eða lestri og tvísýnt 

er um árangur venjulegrar bekkjarkennslu. 

Nemendur með verulega aðlögunarerfiðleika 

þannig að þau eiga illa samleið með öðrum 

nemendum eða seinþroska börn sem talin eru 

geta stundað venjulegt grunnskólanám.  Þá 

skal þeim séð fyrir kennslu í almennum 

grunnskóla eða sérstakri deild á vegum hans.  

Menntamálaráðuneytið setur sérstaka reglu- 

gerð sem kveður á um kennslumagn, húsnæði 

og starfsmannahald (sbr. 52. gr.).   

Sveitarfélög skulu annast rekstur sérdeilda / 

sérskóla fyrir nemendur sem ekki geta notið 

kennslu við hæfi í almennri bekkjardeild 

grunnskóla. 

 

Menntamálaráðherra staðfestir starfsreglur 

sérdeilda / sérskóla að fengnum tillögum 

sveitarstjórna (sbr. 38. gr.). 
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Fræðsluráð skal svo fljótt sem aðstæður leyfa 

setja á stofn ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu 

fyrir grunnskóla umdæmisins.  Menntamála- 

ráðuneytið gerir í samráði við fræðslustjóra 

heildaráætlun um framkvæmdina og skal 

áætlunin miðuð við það fjármagn sem til þessa 

starfsþáttar er veittur á fjárlögum.  Kostnaður 

greiðist að jöfnu af ríkissjóði og sveitar- 

félögum (sbr. 66. gr.). 

Menntamálaráðuneytið skal fylgjast með því 

að allir grunnskólar landsins eigi kost á 

sérfræðiþjónustu og að nemendur, sem ekki 

geta notið kennslu með fullnægjandi hætti í 

almennum grunnskóla, fái kennslu við hæfi 

(sbr. 9. gr.). 

Menntamálaráðuneytið hefur umsjón með 

fjárhagslegri framkvæmd laga nr. 63/1974 að 

því er varðar skóla sem eru sameign ríkis og 

sveitarfélaga.  Heimilt er ráðuneytinu að fela 

fræðslustjóra að annast þessi störf í umboði 

sínu.  Hlutaðeigandi sveitarfélög annast 

fjármál og reiknishald, en geta falið 

skólanefnd, skólastjóra eða sérstökum reiknis- 

haldara að hafa á hendi reiknishald í umboði 

sínu með samþykkt fræðslustjóra (sbr. 84. gr.). 

 

Öllum sveitarfélögum er standa að rekstri 

grunnskóla er skylt að sjá skólanum fyrir 

sérfræðiþjónustu, bæði almennri og greina- 

bundinni ráðgjöf auk námsráðgjafar og 

sálfræðiþjónustu.  Þar sem slík þjónusta er 

ekki rekin á vegum sveitarfélaga er 

sveitarstjórn skylt að semja um þjónustuna við 

önnur sveitarfélög, stofnanir, eða aðra aðila 

sem veita þjónustuna (sbr. 42. gr.). 

Af launa og rekstrarkostnaði fræðsluskrifstofu 

greiðast laun fræðslustjóra úr ríkissjóði auk 

árlegs framlags sem miðast við nemenda- 

fjölda.  Helmingur af rekstarkostnaði fræðslu- 

skrifstofunnar og helmingur af ferðakostnaði 

fræðslustjóra (sbr. 85. gr.). 

 

Faglegar forsendur  
Fræðsluráð sér um áætlanagerð um fræðslumál 

í umdæmi sínu, bæði árlegar fjárhags- og 

framkvæmda- áætlanir, svo og áætlanir til 

lengri tíma (sbr. 12. gr.). 

Skólastjóri veitir starfi skólans faglega 

forystu.  Hann sér um að skólanámskrá 

skólans sé gerð (sbr. 14. gr.). 

Fræðsluráð skipuleggur viðræðufundi fyrir 

nýja kennara í samráði við Kennaraháskóla 

Íslands og setur þeim leiðsögukennara að 

fengnum tillögum skólastjóra (sbr. 12. gr.). 

Skólanefnd gerir tillögur til skólastjóra um 

umbætur í skólastarfi auk þess sem nefndin 

skal stuðla að tengslum og samstarfi leikskóla 

og grunnskóla (sbr. 12. gr.). 

Fræðslustjóri hefur með höndum almenna 

námsstjórn í grunnskólum síns umdæmis og 

fylgist með árangri nemenda, hvort tveggja í 

samráði við skólarannsóknadeild menntamála- 

ráðuneytisins, og kynnir sér starfsskilyrði 

skóla, þ.e. aðstöðu til kennslu og náms sem og 

aðstöðu nemenda (sbr. 14. gr.). 

Sveitarstjórn skal gera menntamála- 

ráðuneytinu árlega eða oftar grein fyrir 

framkvæmd skólahalds í skólahverfi sínu sé 

þess krafist (sbr. 10. gr.). 

Fræðslustjóri kannar í samvinnu við 

skólastjóra, skólalækni og sálfræðideild, hvort 

í fræðslu- umdæminu séu nemendur, sem ekki 

eiga samleið með öðrum nemendum vegna 

sértækra erfiðleika og hlutast til um það að 

þeir fái kennslu við hæfi (sbr. 14. gr.).  

Skólanefnd fylgist með því og stuðlar að því 

að skólum sé tryggður aðgangur að sérfræði- 

þjónustu og að jafnan sé fyrir hendi 

fullnægjandi húsnæði og annar aðbúnaður.  

Skólanefnd ásamt skólastjóra lítur eftir því að 

uppfylltar séu kröfur laga og reglugerða á 

þessu sviði (sbr. 12. gr.). 
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Skólanefnd skal sjá um að öll skólaskyld börn 

í skólahverfinu njóti lögboðinnar fræðslu.  

Skólanefnd skal einnig líta eftir, að skólinn 

hafi allan nauðsynlegan aðbúnað, svo sem 

húsnæði, skólalóð, leikvelli, kennslutæki og 

innanstokks- muni.  Sér um í samráði við 

skólastjóra að uppfylltar séu lagalegar kröfur á 

þessu sviði samkvæmt lögum og reglugerðum  

og ber ábyrgð á að viðhald og aukning eigi sér 

stað eftir þörfum (sbr. 19. gr.). 

Skólanefnd skal sjá um að öll skólaskyld börn 

í skólahverfi njóti lögboðinnar fræðslu.  Hún 

skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla ár 

hvert og fylgjast með framvæmd náms og 

kennslu.  Í sveitarfélögum þar sem skólahverfi 

eru fleiri en eitt skal starfstími jafnframt 

staðfestur af viðkomandi sveitastjórn (sbr. 12. 

gr.). 

Dagleg umsjón og umráð skólamannvirkja, 

sem eru sameign ríkis og sveitarfélaga skulu 

vera í höndum skólanefndar og skólastjóra 

(sbr. 29. gr.). 

Dagleg umsjón skólamannvirkja, sem eru 

sameign ríkis og sveitarfélaga eða í eigu 

sveitarfélaga einna, skulu vera í höndum 

skólastjóra í umboði sveitarstjórnar (sbr. 22. 

gr.). 

Menntamálaráðuneytið setur aðalnámsskrá, 

þar sem m.a. skal kveðið á um uppeldis- 

hlutverk skólans og meginstefnu varðandi 

kennslufræði og kennsluskipan (sbr. 42. gr.). 

 

Foreldraráð fjallar um og gefur umsögn um 

skólanámskrá til skólanefndar og skólans sem 

og um aðrar áætlanir er varða skólahaldið.  

Fylgist með að áætlanir séu kynntar foreldrum 

svo og með framkvæmd þeirra (sbr. 16. gr.). 

Menntamálaráðuneytið hefur með höndum 

gerð áætlana um umbætur í skólastarfi, 

rannsókna- og tilraunastarf í skólum, mat og 

endurskoðun námsmarkmiða og námsefnis, 

gerð staðlaðra prófa, endurskoðun námsskrár, 

undirbúning í samvinnu við Ríkisútgáfu 

námsbóka að útgáfu nýrra kennslubóka í þeim 

námsgreinum sem ráðuneytið hefur til 

skoðunar, kennslufræðilegt leiðbeiningarstarf 

og tillögugerð um kennara- námskeið og 

nýjungar í kennaranámi í samvinnu við 

stofnanir sem veita kennaramenntun (sbr. 62. 

gr.). 

Menntamálaráðherra setur grunnskólum 

aðalnámskrá.  Í henni er m.a. kveðið nánar á 

um uppeldishlutverk grunnskólans og 

meginstefnu í kennslu og kennsluskipan í 

samræmi við hlutverk grunnskólans.  Við 

setningu aðalnámskrár, skipulagningu náms 

og kennslu og við gerð námsgagna skal þess 

gætt að allir nemendur fái sem jöfnust 

tækifæri til náms.  Komið skal í veg fyrir 

mismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, 

stéttar, trúarbragða og fötlunar (sbr.29.gr.). 

Til að leiðbeina um kennslu í grunnskóla, 

fylgjast með árangri hennar og stuðla að 

kennslu- fræðilegum umbótum skulu vera 

námsstjórar, eftir því sem þörf er á og fé veitt 

til þess á fjárlögum.  Námsstjórar þessir eru 

starfsmenn menntamálaráðuneytisins (sbr. 63. 

gr.). 

Menntamálaráðuneytið annast söfnun og 

dreifingu upplýsinga um skólahald og 

skólastarf á grunnskólastigi (sbr. 9. gr.). 

Á fimm ára fresti skal gerð úttekt á 

sjálfsmatsaðferðum skóla (sbr. 49. gr.). 

Menntamálaráðherra leggur grunnskólum til 

samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk (sbr. 46. 

gr.). 

Menntamálaráðuneyti setur í reglugerð ákvæði 

um hvernig fylgst skuli með námsárangri 

nemenda í sérskólum (sbr. 48. gr.). 

Ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu er stjórnað af  

fræðslustjóra sem skipuleggur störfin í 

samvinnu við skólastjóra (sbr. 68. gr.). 

Í hverjum skóla skal árlega gefa út 

skólanámskrá og er skólastjóri ábyrgur fyrir 

gerð hennar.  Hún er starfsáætlun skólans (sbr. 

31. gr.). 
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Þeim aðila sem falin er stjórn heilsuverndar í 

skólum skal hafa samráð við fræðslustjóra um 

skipulagningu heilsuverndarinnar.  Einnig skal 

í upphafi skólaárs setja starfsmönnum heilsu- 

verndarinnar fastan  tíma í skólanum í samráði 

við skólastjóra.  Skólastjóra bera að fylgjast 

með því að starfsfólk heilsuverndar ræki störf 

sín í samræmi við þá vinnuáætlun sem sett er 

lögum samkvæmt (sbr. 73. gr.).    

Heilbrigðisþjónusta skólahverfis skal hafa 

samráð við skólanefnd og skólastjóra um 

skipulagningu og fyrirkomulag heilsugæslu. 

Skólastjóra ber að fylgjast með því að 

nemendur njóti heilsugæslu í skólum í 

samræmi við þá tilhögun sem ákveðin hefur 

verið (sbr. 55. gr.). 

Stjórnunarlegar forsendur  
Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn þeirra 

mála er varða grunnskólann.  Ráðuneytinu til 

aðstoðar við framkvæmd laganna skal vera 

samstarfsnefnd, skipuð tveimur fulltrúum frá 

menntamálaráðuneytinu og tveimur frá 

Sambandi ísl. sveitarfélaga (sbr. 9. gr.). 

Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn þeirra 

málefna sem lög um grunnskóla nr. 66/1995, 

taka til og hefur eftirlit með því að 

sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lögin, 

reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla kveða 

á um (sbr. 9. gr.). 

Skipting landsins í fræðsluumdæmi þar sem 

fræðsluráð fer með stjórn fræðslumála innan 

hvers umdæmis í umboði menntamálaráðherra 

og sveitarstjórna.  Fræðsluráð gerir tillögur til 

menntamálaráðherra um ráðningu fræðslu- 

stjóra auk þess að hafa umsjón með rekstri 

fræðsluskrifstofu umdæmisins.  Fræðsluráð 

hefur einnig eftirlit með störfum skólanefnda í 

umdæminu (sbr. 12. gr.). 

Í hverju skólahverfi skal vera skólanefnd sem 

fer með málefni grunnskólans samkvæmt því 

sem lög og reglugerðir ákveða eða 

sveitarstjórn kann að fela henni (sbr. 12. gr.). 

 

Fulltrúar kennara, skólastjóra og foreldra eiga 

rétt til setu á skólanefndarfundum með 

málfrelsi og tillögurétt (sbr. 13. gr.). 

Menntamálaráðherra setur eða skipar fræðslu- 

stjóra að tillögum fræðsluráðs (sbr. 13. gr.). 

Skólastjóri er forstöðumaður grunnskóla, 

stjórnar honum og ber ábyrgð á starfi skólans 

(sbr. 14. gr.). 

Fræðslustjóri er fulltrúi menntamálaráðuneytis 

og hlutaðeigandi sveitarfélaga um fræðslumál í 

umdæmi sínu.  Hann er framkvæmdastjóri 

fræðsluráðs og fylgist með því að gildandi 

fyrirmælum um fræðslumál sé fylgt í 

grunnskólum umdæmisins hvað varðar 

kennslu- og stjórnunarmál (sbr. 14. gr.). 

Í skólum þar sem kennslumagn nemur átta 

fullum stöðugildum eða fleiri auk skólastjóra, 

kjósa kennarar þriggja manna kennararáð sem 

í umboði kennara er skólastjóra til ráðuneytis 

um stjórn skólans.  Í öðrum skólum fer 

kennarafundur með hlutverk kennararáðs (sbr. 

14. gr.). 

Fræðslustjóri hefur í umboði menntamála- 

ráðuneytis og sveitarstjórna síns umdæmis 

umsjón með eignum og rekstri skóla (sbr. 14. 

gr.). 

Foreldrar barna í grunnskóla geta ákveðið að 

stofna samtök foreldra við skólann 

skólastarfinu til stuðnings og til að efla tengsl 

heimilis og skóla.  Skólastjóri boðar til 

stofnfundar slíkra samtaka óski foreldrar þess 

(sbr. 15. gr.). 

Fræðslustjóri úrskurðar um ágreiningsefni, 

sem upp kunna að koma milli skólastjóra og 

kennararáðs og skólastjóra og kennarafundar 

(sbr. 14. gr.). 

Við hvern grunnskóla skal starfa foreldraráð 

og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.  

Þar skulu sitja þrír foreldrar sem ekki eru 

starfsmenn skólans.  Skólastjóri starfar með 

ráðinu og veitir því upplýsingar um 

skólastarfið (sbr. 16. gr.). 

Fræðslustjóri er forstöðumaður fræðslu-

skrifstofu.  Annað starfsfólk ræður fræðsluráð 

að fengnum tilmælum fræðslustjóra (sbr. 15. 

gr.). 

Nemendum grunnskóla er heimilt að stofna 

nemendaráð sem vinnur að félags- og 

hagsmunamálum nemenda.  Skólastjóri felur 

einum af kennurum skólans að aðstoða 

nemendaráð (sbr. 17. gr.). 
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Í sérhverju skólahverfi skal vera skólanefnd, 

sem fer með málefni grunnskóla.  Ef um fleiri 

en einn skóla er að ræða í skólahverfi skal vera 

ein skólanefnd.  Hún sér um skiptingu 

nemenda milli skólanna og samræmir rekstur 

þeirra.  Menntamálaráðherra setur skóla- 

nefndum erindisbréf (sbr. 17. gr.).  

Í grunnskóla þar sem starfa 12 starfsmenn eða 

fleiri í fullu starfi, auk skólastjóra, skal 

sveitarstjórn ráða aðstoðarskólastjóra að 

fenginni tillögu skólastjóra (sbr.23.gr.). 

Skólanefnd er heimilt að ráða sér starfsmann, 

skólafulltrúa.  Skólanefnd setur honum erindis- 

bréf en um embættisgengi hans gilda sömu 

reglur og fræðslustjóra (sbr. 17. gr.). 

Skólastjóra er heimilt að fela kennurum 

árgangastjórn, fagstjórn, leiðsögn nýliða og 

kennaranema samkvæmt nánari ákvörðun 

sveitastjórnar (sbr.24.gr.). 

Skólastjóri hefur rétt til setu á fundum 

skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt (sbr. 

18. gr.). 

 

Skólastjóri stjórnar starfi grunnskóla í samráði 

við kennara undir yfirstjórn menntamála- 

ráðuneytis, fræðsluráðs, fræðslustjóra og 

skólanefndar (sbr. 20. gr.). 

 

Í grunnskóla sem á rétt á 10 kennurum eða 

fleiri í fullu starfi auk skólastjóra, ræður 

menntamálaráðuneytið yfirkennara.  Um 

embættisgengi yfirkennara gildir hið sama og 

um skólastjóra.  Yfirkennari er staðgengill 

skólastjóra og vinnur undir hans stjórn að 

skólastjórnarstörfum.  Í skólum sem hafa færri 

kennara fer sá kennari með skólastjórn í 

forföllum skólastjóra sem hann kveður til (sbr. 

31. gr.). 

 

Í skólum sem eiga rétt á 8 föstum kennurum 

eða fleiri, auk skólastjóra, skal almennur 

kennarafundur kjósa kennararáð, sem er 

skólastjóra til ráðuneytis um stjórn skólans.  Í 

minni skólum fer almennur kennarafundur 

með hlutverk kennararáðs (sbr. 20. gr.). 

 

Skólastjóri skal boða til stofnfundar foreldra- 

félags ef hann, almennur kennarafundur eða 

foreldrar sem eiga börn í grunnskóla óska þess.  

Tilgangur foreldrafélags skal vera að styðja 

skólastarfið og efla tengsl milli foreldra og 

skóla.  Fulltrúi foreldrafélags hefur rétt til setu 

á kennarafundum með málfrelsi og tillögurétt 

(sbr. 21. gr.). 

 

Heimilt er nemendum 7. –  9. bekkjar að 

stofna nemendaráð sem sé skólastjóra og 

kennararáði til ráðuneytis um málefni 

nemenda.  Formaður ráðsins á rétt til setu á 

fundum skólastjóra og kennararáðs, svo og á 

kennarafundum, með málfrelsi og tillögurétti 

(sbr. 22. gr.). 
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3.1. Fjárhagslegar forsendur 

 

Eins og sjá má fylgdu hinum nýju lögum um grunnskóla nr. 66/1995, miklar breytingar 

á fjárhagslegum forsendum grunnskóla.  Allur kostnaður við rekstur grunnskóla fluttist 

frá ríki til sveitarfélaga hvort sem um var að ræða stofn- eða rekstrarkostnað.  Auk þess 

var sveitarfélögum gert að annast rekstur sérdeilda / sérskóla fyrir nemendur sem ekki 

gátu stundað nám sitt í almennri bekkjardeild grunnskóla.  Öllum sveitarfélögum,  er 

standa mundu að rekstri grunnskóla, var einnig skylt að sjá skólanum fyrir 

sérfræðiþjónustu, bæði almennri og greinabundinni ráðgjöf, auk námsráðgjafar og 

sálfræðiþjónustu.  Þar sem slík þjónusta var ekki fyrir hendi skyldu sveitarfélögin semja 

um þjónustuna við önnur sveitarfélög, stofnanir eða aðra aðila sem veita mættu slíka 

þjónustu.  Að fenginni umsögn skólanefndar gat sveitarstjórn ákveðið að skólahúsnæðið 

væri utan venjulegs skólatíma notað til gistingar og veitingareksturs.  Tekjur af eignum 

skólans var ætlað að renna í sveitarsjóð. 

  

Ljóst var frá upphafi að sveitarfélögin í landinu voru fjárhagslega mismunandi í stakk 

búin til að taka við jafn viðamiklu verkefni og rekstri grunnskóla.  Með lögum um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, var í 13. gr. kveðið á um greiðslu til sveitarfélaga, 

vegna kennslu í grunnskólum og kostnað af flutningi grunnskólans frá ríki til 

sveitarfélaga, úr Jöfnunarsjóði.  Þar var einnig kveðið á um kostnað vegna sérþarfa 

fatlaðra nemenda og innflytjenda og greiðslu kostnaðar vegna þjónustusamninga.  Við 

úthlutun framlaga skyldi einnig hafa hliðsjón af auknum útsvarstekjum einstakra 

sveitarfélaga.  Í 13. gr. segir einnig að Jöfnunarsjóður geti gert samninga við 

sveitarfélög og stofnanir um kennsluráðgjöf og aðra sérfræðiþjónustu.
35

   

 

Jöfnunarsjóður starfar á grundvelli III. kafla laganna.  Hlutverk sjóðsins er að greiða 

sveitarfélögum framlög til jöfnunar á mismunandi tekjumöguleikum þeirra og 

útgjaldaþörf.  Sjóðnum er ætlað að tryggja að sveitarfélög geti gegnt lögboðnum 

verkefnum sínum.  Framlög úr Jöfnunarsjóði til reksturs grunnskóla skiptast í almenn 

framlög, framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda, veikindaforfalla og barnsburðarleyfa 
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 Lög um tekjustofna sveitarfélaga, lög nr. 4/1995. 
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kennara, nýbúafræðslu, Skólabúða að Reykjum, Barnaverndarstofu, svo og önnur 

framlög.
36

 

 

3.2. Faglegar forsendur 

 

Menntamálaráðuneytið setur grunnskólanum aðalnámsskrá.  Þar skal meðal annars 

kveðið á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnuna í kennslu og 

kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans.  Á þessu stefnumótandi hlutverki 

ráðuneytisins varð engin breyting með tilkomu laganna nr. 66/1995.  Þó var þeirri 

skilgreiningu bætt við að við setningu aðalnámsskrár, skipulagningu náms og kennslu 

og við gerð námsgagna skyldi þess gætt að allir nemendur fengju sem jöfnust tækifæri 

til náms.  Einnig að komið skyldi í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, 

stéttar, trúarbragða eða fötlunar.
37

 

 

Í lögunum nr. 63/1974, var það fræðsluráð sem fór með stjórn fræðslumála innan síns 

fræðsluumdæmis í umboði menntamálaráðuneytisins og þeirrar sveitarstjórnar sem hlut 

átti að máli.  Hlutverk fræðsluráðs var meðal annars að sjá um áætlanagerð varðandi 

grunnskólann, bæði fjárhags- og framkvæmdaáætlanir.  Fræðsluráð skyldi hafa eftirlit 

með starfi skólanefnda og hafa samráð við skólastjóra um leiðsögukennara til handa 

nýjum kennurum.   

 

Fræðslustjóri hafði með höndum almenna námsstjórn auk þess sem það var einnig 

hlutverk hans að fylgjast með árangri nemenda í samráði við skólarannsóknardeild 

menntamálaráðuneytisins.  Það var einnig hlutverk fræðslustjóra að kynna sér aðstöðu 

til kennslu og náms.  Á vegum menntamálaráðuneytis voru námsstjórar til að fylgjast 

með kennslu, árangri hennar og stuðla að kennslufræðilegum umbótum.  Ráðgjafar- og 

sálfræðiþjónustu var stjórnað af fræðslustjóra auk þess sem skipulagning heilsuverndar 

var í hans höndum í samráði við stjórn heilsuverndar í skólum.  Það var einnig hlutverk 

fræðslustjóra í samvinnu við skólastjóra, skólalækni og sálfræðideild að kanna hvort í 

umdæminu væru nemendur sem ekki ættu samleið með öðrum nemendum vegna 

sértækra erfiðleika og hlutast til um að þeir fengju kennslu við hæfi.   

                                                 
36

 Reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs grunnskóla, reglugerð nr. 

653/199. 
37

 Lög um grunnskóla, lög nr. 66/1995, (29. gr.). 
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Hlutverk skólanefndar var að sjá um að öll skólaskyld börn í skólahverfinu nytu 

lögboðinnar fræðslu.  Skólanefndinni var einnig falið það hlutverk að líta eftir því að 

skólinn hefði allan nauðsynlegan lögboðinn búnað til skólahalds í samráði við 

skólastjóra.
38

 

 

Þær breytingar sem urðu með lögum um grunnskóla nr. 66/1995, hvað varðar faglegar 

forsendur skólastarfs, eru töluverðar.  Sveitarstjórnir skulu nú árlega eða oftar gefa 

menntamálaráðuneytinu grein fyrir framkvæmd skólahalds í skólahverfi sínu sé þess 

óskað.  Skýrt er í lögunum kveðið á um  hið faglega forystuhlutverk skólastjórans sem 

veiti skólanum faglega forystu og sjái um að skólanámsskrá sé gerð.  Hlutverk 

skólanefndar er að fylgjast með því að nemendum  sé tryggður aðgangur að viðeigandi 

sérfræðiþjónustu, lögum og reglugerðum samkvæmt, í samráði við skólastjóra .  

Skólanefnd skal auk þess sjá til þess að jafnan sé fyrir hendi fullnægjandi húsnæði og 

aðbúnaður til kennslu.  Skólanefndinni er einnig falið það hlutverk að sjá um að öll 

skólaskyld börn njóti lögboðinnar fræðslu ásamt því að staðfesta starfsáætlun skóla og 

fylgjast með framkvæmd náms og kennslu.  Aðkoma foreldra að skólastarfinu er tryggð 

þannig að foreldraráð skal fjalla um og gefa umsögn um skólanámskrá og fylgjast með 

því að þær séu kynntar foreldrum.   

 

Með lögunum er eftirlitshlutverk menntamálaráðuneytisins áréttað á þann hátt að 

ráðuneytið skuli annast söfnun og dreifingu upplýsinga um skólahald og skólastarf.  

Auk þess er ráðuneytinu gert að standa að úttekt á sjálfsmatsaðferðum skóla á fimm ára 

fresti.
39

 

 

3.3. Stjórnunarlegar forsendur 

 

Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn þeirra mála er varða grunnskólana í landinu, 

hvort sem litið er til laganna nr. 63/1974 eða laganna nr. 66/1995.  Með lögunum nr. 

63/1974, var kveðið á um að ráðuneytinu til aðstoðar við framkvæmd laganna skyldi 

vera samstarfsnefnd fulltrúa ráðuneytisins og sveitarfélaganna.  Með lögum um 

grunnskóla nr. 66/1995, er ráðuneytinu, auk yfirstjórnarinnar, falið það hlutverk að hafa 
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 Lög nr. 63/1974. 
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 Lög um grunnskóla, lög nr. 66/1995. 
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eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög, reglugerðir og 

Aðalnámsskrá grunnskóla kveða á um.
40

 

 

Með lögunum nr. 64/1974, var landinu skipt í fræðsluumdæmi, þar sem fræðsluráð fór 

með yfirstjórn fræðslumála innan hvers umdæmis, í umboði menntamálaráðherra og 

sveitarstjórna.  Fræðsluráði var gert að gera tillögu til ráðherra um ráðningu 

fræðslustjóra auk þess að hafa umsjón með fræðsluskrifstofu umdæmisins.   

 

Fræðslustjóri var fulltrúi ráðuneytisins og hlutaðeigandi sveitarfélaga um fræðslumál í 

umdæmi sínu auk þess sem hann hafði umsjón með eiginum og rekstri skóla.  Hann var 

framkvæmdastjóri fræðsluráðs og forstöðumaður fræðsluskrifstofu.  Ef upp komu 

ágreiningsmál milli skólastjóra og kennararáðs og eða skólastjóra og kennarafundar 

skyldi fræðslustjóri úrskurða í slíkum málum.     

 

Í hverju skólahverfi skyldi starfa skólanefnd sem færi með málefni skólans.  Um starf 

og starfshætti skólanefnda giltu sömu ákvæði og um fræðsluráð.  Nefndinni var heimilt 

að ráða sér starfsmann, skólafulltrúa, en um embættisgengi hans giltu sömu reglur og 

um fræðslustjóra.   

 

Stjórnunarlegt hlutverk skólastjóra var skilgreint á þann hátt að hann stjórnaði starfi 

grunnskóla í samráði við kennara, undir yfirstjórn menntamálaráðuneytis, fræðsluráðs, 

fræðslustjóra og skólanefndar.  Ef stöðugildi kennara voru fleiri en 10 var ráðinn að 

skólanum yfirkennari en um embættisgengi hans gilti sama ákvæði og um skólastjóra 

enda var hann staðgengill hans.  Í skólum með 8 stöðugildi eða fleiri skyldi kjósa 

kennararáð sem væri skólastjóra til ráðuneytis um stjórn skólans.  Einnig var kveðið á 

um skyldu skólastjóra til að boða til stofnfundar foreldrafélags ef hann, almennur 

kennarafundur eða foreldrar barna í skólanum óskuðu þess.  Tilgangur félagsins væri að 

styðja við starfið í skólanum og efla tengslin milli heimilis og skóla.
41

 

 

Með lögum um grunnskóla nr. 66/1995, verður veruleg breyting á stjórnskipan 

grunnskólans.  Þar segir meðal annars að í hverju skólahverfi skuli starfa skólanefnd, 
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sem fari með málefni grunnskólans samkvæmt því sem lög og reglugerðir kveði á um, 

eða sveitarstjórnir feli henni. 

 

Skýrt er kveðið á um stjórnunarhlutverk skólastjórans, þar sem hann er nú skilgreindur 

sem forstöðumaður grunnskólans, sem stjórni honum og beri faglega ábyrgð á starfi 

hans.  Í skólum með 12 starfsmenn eða fleiri skal sveitarstjórn ráða aðstoðarskólastjóra 

að tillögu skólastjóra.  Þar sem kennslumagn nemur átta fullum stöðugildum eða fleiri, 

auk skólastjóra, skal kjósa kennararáð sem er skólastjóra til ráðuneytis um stjórn 

skólans.   

 

Við hvern skóla skal starfa foreldraráð og er skólastjóri gerður ábyrgur fyrir stofnun 

þess.  Foreldrar barna í grunnskóla geta einnig ákveðið að stofna foreldrafélag, 

skólastarfinu til stuðnings og til að efla samstarf heimilis og skóla.  Skólastjóri skal 

boða til stofnfundar óski foreldrar þess.  Hvað viðbótarstjórnun varðar er skólastjóra 

heimilt að fela kennurum árgangastjórn, fagstjórn og leiðsögn nýliða og kennaranema, 

samkvæmt nánari ákvörðun sveitastjórnar.
42

 

 

Eins og sjá má, þegar lögin nr. 64/1974 og lögin um grunnskóla nr. 66/1995 eru borin 

saman, í tengslum við fjárhagslegar, faglegar og stjórnunarlegar forsendur, þá er um 

verulega breytingu að ræða.  Stefnumið stjórnvalda voru skýr, hvað ákveðna þætti 

varðaði, og virðist ljóst að þau markmið þeirra koma nokkuð skýrt fram með lögum um 

grunnskóla nr. 66/1995.  Þegar horft er til þeirra meginmarkmiða sem lögð voru til 

grundvallar í frumvarpi til laga nr. 66/1995, var það yfirlýst markmið að bæði 

fjárhagsleg og fagleg ábyrgð færi til sama aðila.  Auk þess var áhersla á aukna 

valddreifingu, en þessi atriði voru talin einn mikilvægasti þátturinn fyrir flutningi 

grunnskólans til sveitarfélaganna.  Einnig lögðu stjórnvöld ríka áherslu á að 

breytingunum væri ætlað að undirstrika forystuhlutverk skólastjóra, auka fagmennsku, 

auka upplýsingamiðlun, skilgreina betur en áður mat á skólastarfi og opna skólana betur 

fyrir samfélaginu.
43
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 Lög um grunnskóla, lög nr. 66/1995. 
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 Alþingi:  Frumvarp til laga nr.66/1995, http://www.althingi.is/altext/118/11/r01133403.sgml (sótt 19. 

janúar 2009). 
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4. Niðurstöður viðtala 

Til að sjá hvort markmið stjórnvalda hafi náð fram að ganga og hin nýju lög hafi leitt af 

sér miklar breytingar á skólastarfi, hvað fjárhagslega, faglega og stjórnunarlega þætti 

varðar, er nauðsynlegt að ræða við skólastjóra, fulltrúa sveitarfélaganna og ráðuneytis 

menntamála.  Allir þeir aðilar sem rætt var við í tengslum við ritsmíð þessa voru í starfi 

þegar lög um grunnskóla nr. 66/1995, tóku gildi og eru enn.  Því er gert ráð fyrir að 

viðmælendur geti gefið nokkuð skýra mynd af aðdraganda flutningsins og þeim 

breytingum sem áttu sér stað, ásamt því að hafa skoðun á þeim jákvæðu og neikvæðu 

þáttum sem breytingin hafði í för með sér.  Með viðtölunum verður einnig leitast við að 

draga upp mynd af því, hver hin raunverulega staða grunnskólans er í dag, þegar horft  

er til þeirra þátta sem hér hafa verið tilgreindir sérstaklega.  Auk þess verður varpað 

ljósi á stöðu sveitarfélaganna í tengslum við stjórnun grunnskólanna í landinu eins og 

hún kemur viðmælendum fyrir sjónir. 

 

Viðmælendur úr hópi skólastjóra voru valdir með tilliti til þess að hægt yrði að ná fram 

sjónarmiðum skólastjóra í litlum skóla í dreifbýli, meðalstórs skóla í dreifbýli, skóla í 

stóru sveitarfélagi utan Reykjavíkur og skóla í Reykjavík.  Hvað fulltrúa 

menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga varðar voru þeir valdir með 

tilliti til þess að þeir hefðu víðtæka reynslu í starfi sínu að málefnum grunnskólanna í 

landinu, bæði hvað varðaði faglega og rekstrarlega þætti.   

 

Um var að ræða opin viðtöl, sem tekin voru upp með leyfi viðmælenda, gegn því að 

algjörum persónubundnum trúnaði var heitið.  Í aðdraganda hvers viðtals fengu 

viðmælendur senda umræðupunkta, nokkurs konar viðtalsramma, sem þeim var tilkynnt 

að gengið yrði út frá í viðtalinu við hvern og einn.  Þetta var talið nauðsynlegt þar sem 

nokkuð langt er liðið frá því að flutningur grunnskólans átti sér stað og því talið 

mikilvægt að undirbúa viðmælendur undir viðtalið á þennan hátt.  Einnig var þetta 

mikilvægt til að undirstrika þá málaflokka í rekstri grunnskólans sem sjónum væri beint 

að öðrum framar. 

   

Við upphaf hvers viðtals var útskýrð nauðsyn þess að viðmælandi kæmi fram með sínar 

persónulegu skoðanir, enda væri fyrst og fremst verið að leita eftir þeim.  Leitast var við 

að fylgja eins vel og frekast var unnt þeim viðtalsramma sem viðmælendum hafði verið 
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sendur í aðdraganda viðtalsins.  Fyrst var leitað eftir viðhorfi viðkomandi til þeirrar 

ákvörðunar að flytja rekstur grunnskólans að fullu frá ríki til sveitarfélaganna.  Þá var 

fylgt þeim umræðupunktum sem lagðir voru til grundvallar og í lokin var hver og einn 

spurður um hvernig þeir teldu að til hefði tekist.   

 

Hvert viðtal tók um eina klukkustund og var úrvinnslu þeirra þannig háttað að helstu 

atriði hvers viðtals voru skrifuð upp.  Við vinnslu viðtalanna var reynt að tengja sem 

flesta þætti viðtalsins þeim viðfangsefnum sem sjónum var sérstaklega beint að með 

umræðupunktunum þ.e. fjárhagslega, faglega eða stjórnunarlega þætti starfsins.  Einnig 

koma fram nokkrir almennir þættir sem viðmælendur vildu sérstaklega koma á framfæri 

í viðtalinu. 

 

Í viðauka má sjá þann viðtalsramma sem viðmælendum var sendur í aðdraganda 

viðtalsins en í honum koma skýrt fram þeir umræðupuntar sem gengið var út frá.  Þar 

má einnig sjá ákveðnar útskýringar sem taldar voru nauðsynlegar auk þess sem trúnaður 

við viðmælanda er áréttaður. 

 

4.1. Viðmælandi A: 

Skólastjóri í  rúmlega 200 nemenda skóla í dreifbýli.   

 

Viðmælandi A var kvíðinn fyrir þeirri ákvörðun stjórnvalda að flytja grunnskólann yfir 

til sveitarfélaganna en þess þó fullviss að sveitarfélögin myndu ráða við verkefnið.  

Taldi hann sveitarfélögin reyndar, á þeim tíma sem skólinn var hjá ríkinu, geta ráðið 

því sem þau vildu um skólastarfið.  Mestar áhyggjur hafði hann þó af því að ef það 

fjármagn sem sveitarfélaginu yrði tryggt yrði í samræmi við það sem úthlutað hefði 

verið frá ráðuneytinu þá yrði það ekki nóg.  Taldi hann þá reikniformúlu sem unnið 

hefði verið eftir ekki koma nægilega til móts við ákveðnar skólagerðir.  Fannst honum 

sinn skóli vera einn þeirra sem bæri skarðan hlut frá borði í því sambandi. 

 

4.1.1. Fjárhagsleg áhrif 

Hverjar voru hinar almennu reglur sem gengið var út frá við úthlutun fjármagns fyrir 

1996 frá ríki til hinna ýmsu grunnskóla? 
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Eins og áður sagði var um ákveðið reiknimódel að ræða hjá ríkinu sem skólagerð 

viðkomandi passaði illa inn í.  Því voru áhyggjur hans miklar, en hann var einn um þær, 

þar sem forsvarsmenn sveitarfélagsins treystu algjörlega á Samband íslenskra 

sveitarfélaga hvað varðaði yfirfærslu á fjármagni vegna flutningsins.  Sem skólastjóri 

sá hann fyrir ákveðið vandamál hjá ákveðinni stærð sveitarfélaga en hlaut ekki þær 

undirtektir sem hann taldi nauðsynlegar máli sínu til stuðnings.  Sveitarfélagið var 

byrjað, áður en flutningurinn kom til, að bæta töluverðu fjármagni við úthlutun ríkisins.  

Þetta var fyrst og fremst gert, vegna sértækra þarfa skólans, sem undirstrikaði ákveðna 

vöntun á fjármagni frá ríkinu.  

 

Hverjar eru forsendur einstakra sveitarfélaga fyrir úthlutun fjármagns til  grunnskóla í 

dag? 

Úthlutun fjármagns byggir í dag algjörlega á fjárhagsáætlun skólastjóra.  Með 

yfirfærslunni var um algjöra kúvendingu að ræða þar sem hin samfélagslega gerð 

skólastarfsins fór að hafa áhrif á úthlutun fjármagns með mun skýrari hætti en áður.  

Skólastjóri hefur frá yfirfærslunni  mótað sína áætlanagerð af þjónustuþörf 

skólasamfélagsins og þeirri skólastefnu sem  hefur verið á hverjum tíma í 

skólaumhverfinu.    

 

Hefur flutningurinn leitt til aukningar eða minnkunar á fjárhagslegu sjálfstæði skóla og 

þá auknum áhrifum skólastjóra á skipulag skólastarfs á hverjum stað? 

Frá því að skólinn var alfarið fluttur til sveitarfélaganna hefur hann verið mjög vel 

settur hvað fjármagn varðar þrátt fyrir áhyggjur þær sem hann hafði fyrir flutninginn.  

Sveitarfélagið hefur verið vel rekið og fjárhagsleg stjórnun í sveitarfélaginu verið góð.  

Það hefur verið áhugi á því að gera vel við skólann og það hefur skilað sér í 

skólastarfinu.  Fjárhagslegt sjálfstæði skólastjóra hefur verið mikið og hann hefur búið 

við mikinn sveigjanleika hvað varðar nýtingu fjármagns. 

 

Hefur þjónusta skólanna við nemendur breyst?  Hverjar eru þær breytingar helstar og 

hver er helsta orsök þeirra breytinga sem um ræðir? 

Við yfirfærsluna jókst þjónustan verulega við nemendur.  Áður var úthlutunin alltaf 

miðuð við fjölda nemendahópa.  Eftir að skólastjóri fór að koma að fjárhagsáætlunum 

var horft til skólagerðarinnar og þarfa nemenda fyrir þjónustuna.  Verður var við 

mikinn skilning og stuðning sveitarstjórnarmanna í tengslum þjónustuþörf skólans.  
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Man ekki eftir því eftir flutninginn að óskum hans varðandi nauðsyn á auknu fjármagni 

til þjónustu við nemendur hafi verið hafnað.  Telur þetta byggja mest á því að stefna 

skólayfirvalda hefur verið sú að biðja ekki um neitt sem ekki hefur verið talin þörf á 

nemendum og skólastarfinu til hagsbóta.  Fötlun skapar mismun að mati skólastjóra þar 

sem ólíklegt er að verulega fatlaðir nemendur njóti sömu þjónustu og aðrir.  Staða 

nemenda með verulega sértækar þarfir hefur þó að hans mati verið ágæt og án efa er 

sveitarfélagið að kosta mun meiru til þeirra en lög og reglur ákvarða.  Sérstök 

stuðningsbraut er rekin við skólann fyrir nemendur með sértækar þarfir með öflugum 

stuðningi sveitarfélagsins.    

 

Hvernig er rekstrarlegur grundvöllur einstakra skóla til að sinna þjónustuhlutverki sínu? 

Fjárhagsleg staða skólans mjög góð í dag.  Engin spurning í hans huga að þjónustan í 

dag er töluvert umfram það sem lög og reglugerðir kveða á um varðandi rekstur 

grunnskóla.  Þó má án efa alltaf gera betur á ýmsum sviðum því hvenær er maður jú 

fyllilega ánægður.   

 

4.1.2. Fagleg áhrif 

Hvert var faglegt forystuhlutverk ríkisins gagnvart einstökum skólum fyrir árið 1996? 

Hinu faglega forystuhlutverki menntamálaráðuneytisins gagnvart skólanum var fyrst og 

fremst sinnt í gegnum þann skólafulltrúa sem var starfandi.  Mjög virk skólaskrifstofa á 

staðnum á þeim tíma sem ríkið kom að rekstri skólans.   

 

Hvernig er aðkoma ríkisins sem hins lagalega ábyrga aðila að faglegu skólastarfi 

grunnskóla í dag og hvernig er hinu lögformlega eftirliti með skólastarfi sinnt? 

Í dag eru engin bein tengsl milli menntamálaráðuneytisins og skólastjóra einstakra 

grunnskóla hvað faglega þætti varðar.  Sveitarfélögunum treyst til að fylgja lögum og 

reglugerðum um skólahaldið á hverjum stað undir faglegri forystu skólastjórans.  

Eftirlitshlutverki ráðuneytisins fyrst og fremst sinnt með hinum lögboðnu úttektum á 

sjálfsmatsaðferðum skóla.  Nægjanleg afskipti ríkisins af skólastarfi að hans mat eins og 

þessu er fyrirkomið í dag. 

 

Með hvaða hætti er unnið að faglegu skipulagi skólastarfs í mismunandi skólum og 

hvernig er aðkomu sveitarfélagsins að faglegu skipulagi starfsins háttað. 
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Upplifir algjört faglegt traust til skólastjóra til stjórnunar skólans í sínu sveitarfélagi.  

Telur skólastjóra víða háða duttlungum sveitarstjórnarmanna, og finnst miður að víða í 

dreifbýlinu fara skólamálin jafnvel á hálfgerð uppboð, þegar kemur að kosningum til 

sveitarstjórna.  Skólinn verður ákveðið bitbein, en þegar nýr meirihluti tekur við verða 

oft engar breytingar, þar sem skólastjórinn nýtur oftar en ekki þess trausts að vera hinn 

faglegi forystumaður skólastarfsins.  Aðkoma sveitarfélagsins, að faglegu skipulagi í 

hans skóla, er engin nema hvað varðar þá kröfu, að skólastjóri sé þar í forystu.  Ef hann 

hefur þurft á stuðningi sveitarfélagsins að halda hvað faglega forystu varðar, hefur 

hann fengið þann stuðning sem hann hefur óskað eftir.  Sveitarfélagið hefur verið  mjög 

meðvitað um faglega stöðu skólans og hefur gert sitt til að styðja skólastjóra á 

margvíslegan hátt.  Stuðningurinn hefur snúið beint að innra starfi skólans, hann hefur 

tengst kaupum á utanaðkomandi ráðgjöf og þjónustu og ýmsum faglegum þáttum 

skólastarfsins.  Skólastefnan hefur verið mótuð innan skólans af starfsfólki hans undir 

forystu skólastjóra en í góðri  samvinnu við forystu sveitarfélagsins á hverjum tíma og 

skólasamfélagið.   

 

Hvernig ætti helst að standa að faglegu skipulagi grunnskóla í dag? 

Er mjög ánægður með hvernig staðið er að faglegu skipulagi síns skóla og telur hana 

hina einu réttu stefnu.  Hefur verið harður á því að skólinn verði að hlusta á 

samfélagið, sem hann er í, og verði að taka ákveðið tillit til skoðana 

sveitarstjórnarmanna á hverjum tíma.  Telur mikilvægt að skólastjóri verði að vera í 

ákveðnu forystuhlutverki um það að sem mest sátt náist um þá skólastefnu sem er 

ríkjandi á hverjum tíma.  Um stærri verkefni s.s. byggingu skóla eða stórvægilegar 

breytingar þarf skólastjóri að hans mati einnig að vera í forystu fyrir því að draga að 

sem flesta til að ná sem mestri sátt um framkvæmdina. 

 

4.1.3. Stjórnunarleg áhrif 

Hvað ræður að mati viðmælanda helst stjórnfyrirkomulagi hinna ýmsu grunnskóla í 

dag? 

Mjög mismunandi stjórnfyrirkomulag grunnskóla í dag.  Víða er stjórnunin mjög 

miðstýrð og þá frekar að hans mati í stærri sveitarfélögum.  Víða hafa stjórnendur 

fengið að koma á breytingum í samvinnu við sveitarstjórnir en víða hefur ekkert verið 
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hugað að þessum þætti og lítið verið gert, umfram það sem hefur verið til margra ára, 

þ.e. skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og einhver árganga- og / eða fagstjórn.  

   

Hvert er viðhorf viðmælenda til skipulags á stjórnfyrirkomulagi grunnskólanna í dag? 

Nauðsynlegt að það þurfi ákveðna skilgreinda stjórnendur s.s. deildarstjóra til að 

stjórna einstökum faglegum þáttum í skólastarfi.  Telur ekki rétt að kennurum sé falin 

slík stjórnun sem viðbót við kennslu þeirra.  Fagstjórn ákveðinna greina ekki nauðsyn 

að hans mati heldur skýr fagleg kennslufræðileg stjórnun á mun víðari grunni en á 

grunni einnar ákveðinnar námsgreinar.  Mikilvægt að sá sem tekur að sér stjórnun 

ákveðinna þátta sé stjórnunarlega þenkjandi, þ.e. fyrst og fremst stjórnandi en ekki 

kennari með stjórnunarlega ábyrgð. 

 

Hvernig ætti stjórnun grunnskólanna í landinu að vera skilgreind? 

Mjög mikilvægt að skólastjóra sé skapaður sá möguleiki að skilgreina þá stjórnun sem 

hann telur nauðsynlega fyrir sinn skóla.  Finnst að skólastjórar allra grunnskóla eigi að 

hafa tækifæri til þess að leggja slíkar óskir fyrir sveitarstjórnir á hverjum stað.  Það á 

ekki að miðstýra því að hans mati hvernig stjórnun skóla á að vera skilgreind. 

 

4.1.4. Annað 

Viðmælandi A er sáttur við reynsluna af flutningum.  Hann hefur aldrei verið annað en 

skólastjóri og hefur afar langa reynslu af skólastarfi.  Sáttur fyrst og fremst þar sem 

hann hefur ekki endilega í sínu starfi látist fullkomlega stjórnast af þeim lögum sem í 

gildi eru hverju sinni.  Hefur fyrst og fremst haft hagsmuni síns skóla að leiðarljósi og 

komið hefur fyrir að hann hefur orðið að sniðganga lögin, skólastarfinu á sínum stað til 

hagsbóta.  Finnst sú breyting sem orðið hefur á skólastarfi í landinu, ekki síst eftir 

flutninginn mikil.  Í hans skóla er hann ánægðastur með hversu vel hefur gengið að gera 

nemendur ábyrga fyrir sínu námi og starfi og þar hefur skólinn notið mikils stuðnings í  

samfélaginu.  Hann er sannfærður um að skólastarfið í hans skóla og almennt, hefði 

ekki þróast jafn vel og raun ber vitni, ef skólinn hefði verið undir ríkinu.  Vísaði til þess 

að á þeim tíma sem skólinn var undir ríkinu hefðu nýjungar í skólastarfi átt fremur erfitt 

uppdráttar.  Skólinn í dag á réttri leið, en ef eitthvað þyrfti að skoða vel, væri það að 

tryggja eins vel og frekast væri kostur, stöðu skólastjórans sem faglegs og fjárhagslegs 

forystumanns síns skóla.  
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4.2. Viðmælandi B: 

Skólastjóri í rúmlega 200 nemenda skóla í þéttbýli. 

 

Viðmælanda B leist ekkert á hugmyndir menntamálaráðuneytisins um flutning 

grunnskólans til sveitarfélaganna.  Var hann á þeim tíma skólastjóri 30 nemenda skóla í 

200 manna sveitarfélagi og gat illa séð hvernig sveitarfélagið ætti að hafa burði til að 

taka þetta verkefni að sér.  Starfaði hann einnig á þeim tíma fyrir stéttarfélag kennara 

og skólastjórnenda, sem lagðist gegn hugmyndinni, fyrst og fremst á fjárhagslegum 

forsendum.  Skólinn hafði verið í svelti frá ríkinu í nokkur ár þannig að útlitið var að 

hans mati svart.  Var hann þó meðvitaður um að líklegt væri að þjónustan batnaði 

þegar nærsamfélagið færi að hafa meiri áhrif.  Hafði hann einnig áhyggjur af því 

hvernig faglegri stefnumótun yrði háttað ef sveitarfélagið ætti að fara að móta hana og  

saknaði sérstaklega faglegrar umræðu af hálfu ríkisins í tengslum við flutninginn.     

 

4.2.1. Fjárhagsleg áhrif 

Hverjar voru hinar almennu reglur sem gengið var út frá við úthlutun fjármagns fyrir 

1996 frá ríki til hinna ýmsu grunnskóla? 

Miðað var við hópa og samsetningu árganga, við úthlutun fjármagns, þegar um jafn 

litla skóla var að ræða og hann stjórnaði, á þeim tíma sem ráðuneytið rak skólann.  

Fræðsluskrifstofa umdæmisins hafði forystu um skiptingu fjármagnsins fyrir hönd 

ríkisins, en sveitarfélagið bætti við þar sem talin var nauðsyn á viðbótarfjármagni til 

reksturs ákveðinna þátta.  Dæmi voru á þessum tíma um að sveitarfélög yfirborguðu 

kennara og tækju jafnvel þátt í húsnæðiskostnaði vegna skorts á kennurum úti á 

landsbyggðinni.  Kostnaðurinn hafði sannarlega aukist víða hjá sveitarfélögunum á 

þessum tíma, þar sem ríkið var ekki að standa sig. 

 

Hverjar eru forsendur einstakra sveitarfélaga fyrir úthlutun fjármagns til  grunnskóla í 

dag? 

Strax eftir flutninginn jókst kostnaðurinn við grunnskólann strax verulega hjá smærri 

sveitarfélögunum.  Þetta gerðist fyrst og fremst vegna þess að skólastjóri fór að sjá um 

fjárhagsáætlun skólans.  Hann þekkti þjónustuþörfina og gerði því í áætlunum sínum 

það sem hann gat til að mæta henni.  Á meðan hann var skólastjóri við litla skólann, 



 

39 

voru forsendur úthlutunar alltaf þær sömu, þ.e. skólastjóri skilaði til sveitarstjórnar 

áætlun sinni sem nánast undantekningarlaust var samþykkt án athugasemda. 

 

Þegar viðkomandi kemur að stjórnun skóla í þéttbýlinu, er það á þeim tíma þegar 

sveitarfélagið er að hætta að miðstýra því hvernig fjármagninu sem úthlutað er til 

skólanna, sé nýtt innan hvers og eins skóla.  Fjármagni til skólanna var dreift 

samkvæmt ákveðinni reikniformúlu sem byggði fyrst og fremst á nemendafjölda í 

hverjum skóla.  Sú aðferð hefur kannski ekki komið nægilega til móts við ákveðnar 

skólagerðir, því þó litlu muni á nemendafjölda munar oft töluverðu á þeim fjármunum 

sem koma til úthlutunar til skólanna.  Þarna er einhver villa sem þarf að skoða og 

leiðrétta.  

 

Hefur flutningurinn leitt til aukningar eða minnkunar á fjárhagslegu sjálfstæði skóla og 

þá auknum áhrifum skólastjóra á skipulag skólastarfs á hverjum stað? 

Strax eftir að flutningurinn til sveitarfélaganna á sér stað fer skólastjóri að gera 

heilstæða áætlun um rekstur skólans.  Áður hafði hann fengið fast fjármagn frá ríkinu 

vegna ákveðinna þátta sem hann þurfti nú að áætla fjármagn til.  Áætlun skólastjóra var 

síðan lögð fyrir oddvita sem yfirleitt samþykkti að mestu leiti það sem beðið var um.  

Vissulega var farið eftir ákveðnum römmum við áætlunina, en einnig hafði veruleg áhrif 

á áætlunina, sú þörf á þjónustu sem skólastjórinn þekkti hvað best í sínum skóla.  

Sveitarstjórnarmenn höfðu ekki fengið neina sérstaka tilsögn í rekstri skóla og urðu því 

að treysta á skólastjórana.  Því var oftar en ekki enginn ágreiningur vegna áætlunar 

þeirra.  Flestir skólastjórar voru í raun að finna upp hjólið, ekki síst skólastjórar hinna 

minni skóla.  Auðvitað höfðu menn einhverja reynslu en það var mikil viðbót fyrir 

marga að þurfa að taka við launakostnaðinum.  

 

Fjárhagslegt sjálfstæði skólastjóra jókst án efa mikið við flutninginn, en í því 

sveitarfélagi sem viðkomandi starfar í dag virðist vera um ákveðna tilburði að ræða til 

aukinnar miðstýringar.  Nauðsynlegt er að skólastjóri hafi tækifæri til að koma að 

fjárhagslegri úthlutun ef reikniformúla við útdeilingu fjármagns kemur ekki nægilega til 

móts við viðkomandi stofnun.  Sveitarfélögin hefðu mátt gera betur í því að útvega 

skólastjórum námskeið vegna aukinnar fjárhagslegrar ábyrgðar þeirra í tengslum við 

flutninginn.   
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Hefur þjónusta skólanna við nemendur breyst?  Hverjar eru þær breytingar helstar og 

hver er helsta orsök þeirra breytinga sem um ræðir? 

Strax eftir flutninginn eykst þjónustan við nemendur, ekki síst þá sem höfðu sértækar 

þarfir.  Áður voru menn bundnir ákveðnum föstum fjárveitingum sem nauðsynlegt var 

að laga sig að, þó vissulega væru mörg sveitarfélög farin að bæta við.  Eftir flutninginn 

er það skólastjóri sem metur þjónustuþörfina og leggur fram áætlun sína í samræmi við 

hana, eins og áður er sagt.  Í hinum smærri sveitarfélögum var ekki gerður neinn 

ágreiningur við skólastjórann hvað fjármagnið varðaði og því fór þjónustan strax 

batnandi fyrir nemendur. 

Þjónustan við nemendur hefur almennt aukist verulega í skólunum.  Breytt skipulag 

skólastarfs, eins og stefna um  einstaklingsmiðað nám og fleira,  hefur haft þarna 

veruleg áhrif.  Því má með sanni segja að skólastarfið í grunnskólum landsins hafi 

kallað á verulega aukið fjármagn til skólanna á síðustu árum. 

  

Hvernig er rekstrarlegur grundvöllur einstakra skóla til að sinna þjónustuhlutverki sínu? 

Almennt talið er rekstrargrundvöllur skólanna í landinu góður.  En þó ætti ekki 

algjörlega að ganga út frá einhverjum föstum reikniformúlum í stærri sveitarfélögum, 

sem kannski henta ekki öllum skólagerðum.  Skoða þarf aðstæður á hverjum stað og 

varast að festast í einhverri miðlægri úthlutun sem á að henta öllum. 

Í litlum skólum, sem byggja að mestu á áætlanagerð skólastjórans, er oft um það að 

ræða að þjónustan er umfram lög og reglugerðir.  Á sama tíma og kostað er meiru til 

skólastarfsins en lög og reglugerðir segja til um er jafnvel um fjárhagslega erfiðleika að 

ræða í sveitarfélaginu.  Þegar svona háttar til þyrftu sveitarstjórnarmenn að þekkja 

betur, en raun ber vitni til skólastarfs, því hagræðing í skólastarfi þarf ekki alltaf að 

þýða niðurskurð á þjónustu.  

 

4.2.2. Fagleg áhrif 

Hvert var faglegt forystuhlutverk ríkisins gagnvart einstökum skólum fyrir árið 1996? 

Ráðuneytið hafði skýrt faglegt hlutverk en sinnti því ekki að mati viðkomandi og hann  

varð ekki var við neitt eftirlit á þeim tíma.  Fræðslustjórar voru vissulega í starfi en 

engin sérstök afskipti af þeirra hálfu.  Skólastjórar gátu nánast haft þetta eins og þeim 

sýndist og ekki var kallað eftir neinu nema haust- og vorskýrslum.  Fagleg yfirsýn 

ráðuneytisins  á skólastarfinu var því að hans mati engin. 
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Hvernig er aðkoma ríkisins sem hins lagalega ábyrga aðila að faglegu skólastarfi 

grunnskóla í dag og hvernig er hinu lögformlega eftirliti með skólastarfi sinnt? 

Faglegt forystuhlutverk ríkisins í dag er eingöngu í gegnum lagasetningu, setningu 

reglugerða og Aðalnámskrá.  Auk þess sinnir ríkið hinu lögboðna mati á 

sjálfsmatsaðferðum skóla og skipulagningu samræmdra prófa.  Faglegt forystuhlutverk 

er í höndum sveitarfélagsins hvað varðar stefnumótun um skólastarfs og mikið gerst í 

því sambandi á síðustu árum.  Miðlæg stefnumótun í  sveitarfélagi viðkomandi hefur 

verið öflug á síðustu árum. 

 

Með hvaða hætti er unnið að faglegu skipulagi skólastarfs í mismunandi skólum og 

hvernig er aðkomu sveitarfélagsins að faglegu skipulagi starfsins háttað? 

Miðlæg skólastefna í  sveitarfélagi viðkomandi á forsendum skólanefndarinnar.  

Útfærsla stefnunnar síðan í höndum hvers og eins skóla og framsett í skólanámskrá 

skólans.   

Í litla sveitarfélaginu, þar sem hann var skólastjóri áður, var skólastefnan alfarið í 

höndum skólans og þá undir forystu skólastjóra.  Stefnan var síðan kynnt sveitarstjórn 

og oftar en ekki samþykkt án athugasemda.  Skólastefna sveitarfélagsins byggði því á 

skólastefnu skólans.  Endurskoðun slíkrar skólastefnu var kannski fyrst og fremst kynnt í 

skólanefndinni og kom þá fyrir að hún tók einhverjum breytingum í samræðunni.  

Skólanefndir lítilla sveitarfélaga voru oftar en ekki illa í stakk búnar til að leggja mikla 

vinnu í mótun skólastefnu, en þar sem um sameiningu sveitarfélaga hefur verið að ræða 

hefur fagmennska nefndanna aukist verulega.    

 

Hvernig ætti helst að standa að faglegu skipulagi grunnskóla í dag? 

Nauðsynlegt er að auka fagmennsku sveitarfélaganna við mótun skólastarfs.  Erfitt er 

fyrir skólastjóra í litlum sveitarfélögum að móta skólastarfið án samráðs við aðra.  

Auðvitað er skólastjórinn í faglegu forystuhlutverki, en skólasamfélagið þarf að taka 

meiri þátt í gegnum skólanefndirnar og það er að gerast í auknum mæli við sameiningu  

sveitarfélaga.   

Í stærri sveitarfélögum er nauðsyn á miðlægri skólastefnu með ákveðnu stofnanalegu 

sjálfstæði þar sem einstökum skólum er gert kleift að móta sína stefnu út frá stefnu 

sveitarfélagsins.  Ekki er nógu gott, ef stýringin er svo mikil, að faglegt sjálfstæði til 

stefnumótunar er tekið frá skólastjóranum og hans fólki í skólanum.  Of mikil 

miðstýring er alls ekki af hinu góða. 
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4.2.3. Stjórnunarleg áhrif 

Hvað ræður að mati viðmælanda helst stjórnfyrirkomulagi hinna ýmsu grunnskóla í 

dag? 

Í flestum tilfellum er það skólastjórinn sem ræður því.  Einnig hafa kjarasamningar 

áhrif í þessu sambandi.  Ákveðinn stjórnunarkvóti er settur í skólana í sveitarfélagi 

viðkomandi.  Rík hefð fyrir skipan stjórnunar í skólum,  of rík í raun og veru.  Ef breyta 

á stjórnfyrirkomulagi skóla eru kjarasamningar ákveðin hindrun þar sem erfitt er að 

losa sig við þá stjórnendur sem ráðnir hafa verið en standa sig ekki.  Þetta setur 

skólastjórum ákveðnar skorður.     

 

Hvert er viðhorf viðmælenda til skipulags á stjórnfyrirkomulagi grunnskólanna í dag? 

Viðkomandi vildi gjarnan sjá það að kennurum yrðu falin ákveðin verkefni sem þeir 

stjórnuðu.  Jafnvel einskonar verkefnisstjórnun.  Vildi gjarnan meiri sveigjanleika 

þannig að skólastjóri gæti á hverjum tíma skipulagt stjórnun skólans  í nánum tengslum 

við þarfir skólans.  Ef um fækkun nemenda væri að ræða ætti að vera svigrúm strax til 

að draga úr stjórnun til að mæta slíkum breytingum þannig að skólastjórinn sæti þá 

ekki uppi með ofmönnun í stjórnun.  

 

Hvernig ætti stjórnun grunnskólanna í landinu að vera skilgreind? 

Skólastjóri ætti algjörlega að ráða því hvernig stjórnun í hans skóla er skilgreind.  

Kostur ef kjarasamningar væru ekki eins stýrandi og raun ber vitni hvað mannahald 

varðar. 

 

4.2.4. Annað 

Þróun skólastarfs og umræðan um skólastarf hefur farið í þann farveg að umræða um 

kennslu hefur liðið fyrir annarskonar umræðu.  Umræðu um alls konar kröfur og 

verkefni til skólanna  sem hafa komið niður á kennslunni.  Kjarasamningar kennara 

hafa í gegnum árin einnig verið allt of stýrandi og eru það enn í dag.  Tilfinning 

viðkomandi er að kennaramenningin sé að breytast með yngra fólki.  Kennslan hefur 

verið að breytast og fagmennska að aukast sem gert hefur meiri kröfur til kennaranna 

en áður.  Tengsl og upplýsingastreymi til foreldra hefur líka verið að aukast og gert 

annars konar kröfur til kennara.  Oft er farið öfganna á milli í allri umræðu um 

skólamál.  Umræðan um nám og kennslu  hefur tekið á sig fjölbreyttar myndir á 
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undanförnum árum sem og umræðan um önnur störf kennara en kennslu á skólatíma.  

Dæmi um þetta er umræðan um einstaklingsmiðað nám sem hefur verið ansi hreint 

frjálsleg á stundum og kallað fram sterk viðbrögð hjá kennurum, jafnvel á alröngum 

forsendum.  Þetta hefur komið fram í umræðum  um fjölda nemenda á hvern kennara í 

kennslu jafnvel án þess að tillit sé tekið til  samsetningar nemendahópsins. 

 

Viðkomandi er sáttari í dag en áður en flutningurinn átti sér stað.  Allar efasemdir 

hurfu í raun mjög fljótt.  Finnst honum sveitarfélögin hafa gert mjög vel við skólana 

bæði fjárhagslega og faglega.  Áhrif nærsamfélagsins hefur haft mikið um það að segja 

að þjónustan hefur orðið miklu betri eftir að reksturinn var kominn á þess ábyrgð.  Þó 

við verðum kannski aldrei ánægð að fullu þá er um umtalsverða breytingu að ræða.  

Finnst honum að það hefði mátt fylgja meira fjármagn frá ríkinu til sveitarfélaganna 

þegar flutningurinn átti sér stað og í raun telur hann að sveitarfélögin hafi keypt 

skólana á of lágu verði.  Honum finnst hafa gleymst í aðdraganda flutnings að ríkið 

hafði um nokkurt skeið verð með skólana í fjársvelti.  Þegar ríkið flutti þá síðan til 

sveitarfélaganna voru þeir fluttir á röngum fjárhagslegum forsendum.  Vankunnátta 

sveitarstjórnarmanna hafði þarna áhrif og því var ekki gerður mikill ágreiningur af 

hálfu þeirra hvað fjármagnið varðaði.  Þetta hefur síðan leitt til sameiningar 

sveitarfélaga og samvinnu um rekstur skóla, oft á tíðum vegna rekstrarkostnaðar 

skólanna.   

 

Vildi viðkomandi sjá að í hinum stærri sveitarfélögum færi fram ítarlegri athugun á 

umhverfi hvers og eins skóla hvað fjárhagslegar forsendur varðaði.  Eðlilega vildi hann 

að um einhvern grunnramma væri að ræða en þó þyrfti ákveðinn sveigjanleika til að 

mæta sértækum forsendum á hverjum stað.  Öfgarnar í úthlutun fjármagns til skóla 

mega ekki vera þannig að í litlum sveitarfélögum sé algjörlega tekið mark, nánast í 

blindni, á áætlunum skólastjóra og í stærri sveitarfélögum sé um algjöra miðstýringu 

við úthlutun fjármagns að ræða. 

 

Viðmælandi B telur að þróunin í hinum stærri sveitarfélögum hafi orðið þannig að utan 

skólanna hafi hlaðist upp miðlæg þjónusta á vegum sveitarfélagsins til stuðnings 

nemendum og starfsfólki.  Velta má fyrir sér hvort þarna séum við komin langt fram úr 

okkur og hvort ekki þurfi að staldra við og endurskoða þörfina.  Það virðist eins og 

miðlægar stofnanir sem þessar hafi þann eiginleika að vaxa og vaxa án sýnilegra þarfa.  
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Þetta virðist ekki bara gerast í stærri sveitarfélögum.  Það eru til  dæmi um að í litlu 

sveitarfélagi, þar sem aðeins er einn skóli og einn leikskóli, sé búið að ráða 

skólafulltrúa.  Það er með ólíkindum.  Líklegt er að þetta sé fyrsta skrefið á slíkum 

stöðum til aukningar á einhverri miðlægri þjónustu sem síðan hefur tilhneigingu til að 

vaxa án sýnilegrar ástæðu.  Á sama tíma og svona hlutir hlaða utan á sig kemur jafnvel 

krafa til skólans um niðurskurð og hagræðingu á sama tíma.  Eðlilegt er að horft sé til 

hagræðingar og skynsemi í rekstri skóla ekki síst í ljósi kostnaðar sveitarfélaganna. Það 

má þó ekki á sama tíma búa til miðlægar stofnanir í tengslum við skólana sem virðast 

síðan öðlast sjálfstætt líf og vaxa nánast ómeðvitað án sýnilegrar þarfar á mörgum 

sviðum.           

 

4.3. Viðmælandi C: 

Skólastjóri í  300 nemenda skóla í þéttbýli.   

 

Viðhorf viðmælanda C til flutnings grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga var jákvætt, 

enda hefur hann alltaf verið á þeirri skoðun, að flytja bæri aukin verkefni frá ríki til 

sveitarfélaga.  Þannig hefur hann talið að sveitarfélögin væru sterkari og betur í stakk 

búin til að taka ákvarðanir sem tengjast nærsamfélaginu.  Þegar umræðan um flutning 

grunnskólans til sveitarfélaganna stóð sem hæst hafði hann þó þann fyrirvara á skoðun 

sinni að nauðsynlegt væri að sveitarfélögin fengju nægilegt fjármagn til að þetta gæti 

gengið upp.   

 

4.3.1. Fjárhagsleg áhrif 

Hverjar voru hinar almennu reglur sem gengið var út frá við úthlutun fjármagns fyrir 

1996 frá ríki til hinna ýmsu grunnskóla? 

Reglur hins opinbera við úthlutun fjármagns til skólanna voru skýrar.  Sveitarfélög voru  

á þessum tíma  farin að leggja til aukið fjármagn til skólanna ekki síst til að fá til sín 

góða  kennara.  Þetta var meðal annars gert með greiðslu húsaleigu og síðan að 

einhverju marki með hækkun launa.  Sérstaklega var þörf á slíku í hinum dreifðu 

byggðum landsins. 

       

Hverjar eru forsendur einstakra sveitarfélaga fyrir úthlutun fjármagns til  grunnskóla í 

dag? 
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Í dag er fjármagni í  sveitarfélagi viðkomandi úthlutað til skólans eftir ákveðnum 

skólasamningi við sveitarfélagið.  Sveitarfélagið gerði eins samning við alla skólastjóra 

sveitarfélagsins sem byggir á fjölda nemenda í hverjum skóla.  Þó er sett ákveðið 

lágmarks tímamagn auk þess sem ákveðinn grunnur er skilgreindur í tengslum við  kaup 

á vöru og þjónustu.  Ef þetta fjármagn nægir ekki er ekki um viðbót að ræða í úthlutun 

heldur dregst það sem upp á vantar frá úthlutun næsta árs.  Ef um afgang er að ræða 

getur skólastjóri flutt hann með sér yfir á næsta rekstrarár.  Sérstaklega þarf að gera 

grein fyrir hvoru tveggja, ástæðum fyrir  afgangi og áformum um nýtingu  eða orsökum 

halla og með hvaða hætti úrbóta verði leitað.  Boðið er upp á rekstrarlega aðstoð frá 

sveitarfélaginu ef óskað er eftir því.  Ef í ljós kemur að um vanúthlutun er að ræða er 

möguleiki á endurmati á úthlutun til viðkomandi skóla. 

    

Hefur flutningurinn leitt til aukningar eða minnkunar á fjárhagslegu sjálfstæði skóla og 

þá auknum áhrifum skólastjóra á skipulag skólastarfs á hverjum stað? 

Tvímælalaust hefur fjárhagslegt sjálfstæði skóla aukist verulega.  Í dag hafa menn í 

raun möguleika til að ráða ansi miklu sjálfir um nýtingu fjármagnsins í sínum skólum, 

innan ramma laga og reglna.   

 

Hefur þjónusta skólanna við nemendur breyst?  Hverjar eru þær breytingar helstar og 

hver er helsta orsök þeirra breytinga sem um ræðir? 

Sveitarfélögin breyttu fljótlega eftir flutninginn úthlutunarreglum, frá því sem áður gilti, 

til að koma sem best til móts við nemendur sem þurftu á aukinni aðstoð að halda í 

sérkennslu.  Skólarnir fengu einnig aukið fjármagn til að sinna nemendum með sértækar 

þarfir.  Fleiri sérfræðingar komu að skólanum en áður og sálfræðiþjónusta var aukin.  

Þannig jókst þjónusta skólanna við nemendur  strax við yfirfærsluna. 

    

Hvernig er rekstrarlegur grundvöllur einstakra skóla til að sinna þjónustuhlutverki sínu? 

Almennt séð er þetta í nokkuð góðu lagi en hins vegar er þetta áhyggjuefni gagnvart 

nemendum sem eru mikið fatlaðir og þurfa mikla þjónustu, þurfa  jafnvel mann með sér 

allan daginn.  Tilfinningin er sú að almennir skólar séu alls ekki að veita eins góða 

þjónustu hvað þetta varðar og sérskólar með sérmenntuðu fólki gera.  Skólarnir reyna 

að gera eins vel og þeir geta fyrir þessa nemendur, en hægt væri að gera mun betur við 

aðrar og sérhæfðari aðstæður. 
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4.3.2. Fagleg áhrif 

Hvert var faglegt forystuhlutverk ríkisins gagnvart einstökum skólum fyrir árið 1996? 

Faglegt forystuhlutverk ráðuneytisins var ekki mikið að mati viðmælanda.  Fremur þótti 

honum ráðuneytið hamlandi á þessum tíma.  Erfitt var að fá skýr svör við ýmsum 

fyrirspurnum og var skrifræðið oft áberandi  þegar leitað var eftir svörum.  Vegna 

þessa hættu menn jafnvel að leita eftir úrlausn ýmissa mála, eins og lög gerðu ráð fyrir, 

heldur leystu málin sjálfir heima í héraði.   

       

Hvernig er aðkoma ríkisins sem hins lagalega ábyrga aðila að faglegu skólastarfi 

grunnskóla í dag og hvernig eru hinu lögformlega eftirliti með skólastarfi sinnt? 

Aðkoma ráðuneytisins að skólunum í dag er ekki mikil.  Vissulega sinnir ráðuneytið 

eftirliti með mati á skólastarfi eins og lög gera ráð fyrir.  Þegar ráðuneytið kannar 

þetta í dag er það hins vegar ekki að velta fyrir sér hvernig skólastarfið er heldur 

hvernig staðið er að matinu sem slíku.  Mun eðlilegra væri að einhver færi í skólana frá 

ráðuneytinu og kynnti sér hvað verið er að gera í skólunum.  Upplifa þannig 

skólastarfið á hverjum stað.  Það er hægt að búa til kerfi við mat á skólastarfi sem segir 

í raun ekkert um skólastarfið sem slíkt.  Það ætti að gera úttektir á innra starfi skólanna 

í dag.  Ef setja ætti stimpil á afskipti ráðuneytisins af skólunum þá væri það réttnefni að 

kalla það góðlátlegt afskiptaleysi. 

 

Með hvaða hætti er unnið að faglegu skipulagi skólastarfs í mismunandi skólum og 

hvernig er aðkomu sveitarfélagsins að faglegu skipulagi starfsins háttað. 

Viðkomandi undirstrikar við kennarana að þeirra aðalstarf sé að kenna.  Segir hann 

hlutverk skólans skýrt hvað kennsluna varðar.  Ef skólanum tekst vel að sinna þessu 

hlutverki sínu, börnin eru ánægð með skólann og foreldrarnir, þá er skólastarfið á réttri 

leið.  Þetta er grundvallarhugsun hans í skólastarfinu.  Stefna skólans er lýsandi í 

þessu.  Skólastjórinn er hinn faglegi  forystumaður skólastarfsins í hans skóla, leggur 

línurnar og leiðir starfið í samvinnu við kennara og annað starfsfólk.  Sveitarfélagið 

lætur hann algjörlega um skipulagið, treystir honum fullkomlega til faglegrar 

stefnumótunar.  Skólastjóri þarf þó að kynna skólanefndinni stefnu skólans sem hann 

hefur gert reglulega án athugasemda.  Hver skólastjóri hefur mjög frjálsar hendur til að 

setja sitt mark á þann skóla sem hann stjórnar svo fremi sem það er í samræmi við lög 

og reglur.  Engin miðlæg skólastefna er til skólanna frá sveitarfélaginu, þar sem þeim 

er gert að fara ákveðna leið.  Vissulega er ákveðin skólastefna í sveitarfélaginu en hún 
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byggir að stórum hluta til á því að undirstrika faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði 

skólanna.  Grunnurinn er í raun sá að sveitarfélagið treystir skólastjórunum þangað til 

annað kemur í ljós svo fremi sem þeir starfa innan þeirra laga og reglugerða sem í gildi 

eru á hverjum tíma.  Vegna þessa eru skólarnir í sveitarfélaginu mjög mismunandi sem 

er að  mati viðkomandi mjög jákvætt.   

 

Hvernig ætti helst að standa að faglegu skipulagi grunnskóla í dag? 

Viðkomandi er hrifinn af því skipulagi sem tíðkast í því sveitarfélagi sem hann starfar í. 

Þar er skólastjórinn ótvírætt hinn faglegi leiðtogi skólastarfsins.  Hefur hann velt fyrir 

sér hvort það ætti yfir höfuð að vera um lagaleg fyrirmæli í formi Aðalnámskrár 

grunnskóla að ræða, heldur ætti hver skóli að móta sitt starf algjörlega frá grunni undir 

forystu skólastjóra í samvinnu við starfsfólk skólans og skólasamfélagið á hverjum stað. 

   

4.3.3. Stjórnunarleg áhrif 

Hvað ræður að mati viðmælanda helst stjórnfyrirkomulagi hinna ýmsu grunnskóla í 

dag? 

Hefur stjórnað sínum skóla frá stofnun hans.  Stjórnfyrirkomulag skólans hefur verið 

algjörlega skipulagt á hans forsendum.  Ákveðin viðbótarstjórnun er skilgreind af hálfu 

sveitarfélagsins í tengslum við fjölda nemenda sem skólastjóri getur ráðstafað.       

 

Hvert er viðhorf viðmælenda til skipulags á stjórnfyrirkomulagi grunnskólanna í dag? 

Stjórnfyrirkomulag skólanna ætti alls ekki að vera einsleitt.  Mikilvægt að skólastjóri á 

hverjum stað hafi tækifæri til að skipuleggja stjórnun síns skóla.  Allt of mikil stýring í 

kjarasamningi í tengslum við stjórnun skóla.       

 

Hvernig ætti stjórnun grunnskólanna í landinu að vera skilgreind? 

Stjórnun skóla ætti að vera skipulögð á forsendum skólstjórans á hverjum stað.  Skapa 

ætti skólastjórum tækifæri til að fara mismunandi leiðir.     

 

4.3.4. Annað 

Mikilvægt er að Skólanefndir styðji vel við skólastarfið á hverjum stað.  Þegar upp 

koma erfið mál skiptir miklu að skólastjóri finni til stuðnings af hálfu nefndarinnar og 

finni þannig traust í tengslum við þær ákvarðanir sem hann þarf að taka. 
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Þegar skólinn var fluttur til sveitarfélaganna voru forsendur til faglegrar stefnumótunar 

skólastarfs ekki til staðar og því treystu sveitarfélögin á forystu skólastjórans.  

Sveitarfélögin höfðu fyrir flutninginn séð um ákveðinn hluta við rekstur skólanna og 

þekktu þann hluta vel.  Þó voru menn ekki nægilega undirbúnir fyrir flutninginn og settu 

því kannski of mikla ábyrgð, bæði fjárhagslega og faglega,  í hendur skólastjórans á 

mörgum stöðum.  Skólastjórinn lagði síðan fram sína fjárhagslegu og faglegu stefnu 

fyrir skólanefndina án athugasemda í flestum tilfellum. 

 

Flestir ættu að vera ánægðir með þá ákvörðun að flytja grunnskólann til 

sveitarfélaganna.  Eins og fram kom í upphafi er viðkomandi mjög hlynntur því að sem 

flest verkefni séu á hendi sveitarfélaganna þannig að nærsamfélagið hafi sem mest að 

segja um sín mál.  Jafnframt vill hann leggja áherslu á nauðsyn þess að stækka 

sveitarfélögin þannig að þau séu betur í stakk búin til að axla aukna ábyrgð.      

 

4.4. Viðmælandi D: 

Starfsmaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Viðhorfið til þess að taka við grunnskólanum frá ríkinu var mjög jákvætt.  Hins vegar 

var það svo að mörg sveitarfélög höfðu ekki hugmynd um við hverju þau voru að taka.  

Þau höfðu því engar forsendur í upphafi til að stjórna verkefninu.  Sérstaklega voru það 

sveitarfélög í hinum dreifðari byggðum.  Misstu þau því fljótt reksturinn úr höndunum á 

sér þar sem ekki var um nægilega faglega þekkingu að ræða til reksturs grunnskóla.  

Aðdragandinn var ekki nægjanlegur og stuðningur til hinna ýmsu sveitarstjórna var 

ekki heldur nægjanlegur til undirbúnings fyrir þá.  Fór þetta því á þann veg að 

sveitarstjórnir og skólanefndir  hinna smærri sveitarfélaga urðu óvirkar en skólinn, þ.e. 

skólastjórinn og kennararnir, stjórnaði skólarekstrinum í framhaldi af yfirtökunni.  

Ákveðin valdabarátta kom jafnvel upp og menn sögðu jafnvel í gríni að það væri 

spurning hvort skólinn hefði verið fluttur til sveitarstjórnanna eða skólastjóranna.      

 

4.4.1. Fjárhagsleg áhrif 

Hverjar voru hinar almennu reglur sem gengið var út frá við úthlutun fjármagns fyrir 

1996 frá ríki til hinna ýmsu grunnskóla? 
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Það var ljóst hvað sveitarfélögin greiddu og ríkið greiddi.  Sveitarfélögin greiddu áður 

bara húsnæði og búnað en höfðu ekkert inngrip í reksturinn.  Hefðbundið reiknilíkan 

ráðuneytisins byggði síðan á bekkjarúthlutun.  

 

Hverjar eru forsendur einstakra sveitarfélaga fyrir úthlutun fjármagns til  grunnskóla í 

dag? 

Við flutninginn var um ákveðna útsvarshækkun að ræða auk þess sem 

Jöfnunarsjóðurinn kom til móts við sveitarfélögin hvað skólareksturinn varðaði.  Stærri 

sveitarfélögin fóru strax í það að nota reiknimódel ríkisins með örlitlum breytingum.  

Úthlutað var eftir bekkjum.  Fljótlega fór Reykjavík að úthluta eftir nemendafjölda og 

margir fylgdu í kjölfarið í hinum stærri sveitarfélögum með  mismunandi útfærslum.  Í 

smærri sveitarfélögum sá skólastjórinn eftir flutninginn um áætlunargerðina og fór 

fram á ákveðið fjármagn til skólans.  Þetta var í flestum tilfellum samþykkt þar sem 

enginn var til staðar til að hafa yfirsýn yfir það hvort áætlunin væri á eðlilegum 

forsendum.  Eftir ákveðinn tíma fóru ýmsir að átta sig á því, í hinum smærri 

sveitarfélögum, að þeir voru farnir að setja meiri fjármuni í skólastarfið en þeir höfðu í 

raun efni á.  Kostnaður var í ákveðnum tilfellum kominn langt umfram hið lögboðna 

lágmark.     

 

Hefur flutningurinn leitt til aukningar eða minnkunar á fjárhagslegu sjálfstæði skóla og 

þá auknum áhrifum skólastjóra á skipulag skólastarfs á hverjum stað? 

Fjárhagslegt sjálfstæði skólastjóranna jókst víða strax, ekki síst vegna kunnáttuleysis 

sveitarstjórnarmanna á skólarekstri. Sérstaklega varð þetta raunin í smærri 

sveitarfélögum.  Skólastjórinn fór strax að hafa verulega aukin áhrif á breytt skipulag 

skólastarfs. 

 

Hefur þjónusta skólanna við nemendur breyst?  Hverjar eru þær breytingar helstar og 

hver er helsta orsök þeirra breytinga sem um ræðir? 

Þjónustan batnaði víða strax.  Þegar eftir flutning komu auknar kröfur frá skólunum til 

sveitarfélaganna um greiðslu ákveðinna hluta.  Þrýstingur kom einnig frá foreldrum.  

Inni í skólanefndunum og hjá sveitarstjórnum smærri sveitarfélaga hafði enginn 

kunnáttu til að meta þörfina þannig að í flestum tilfellum voru þær óskir sem fram komu 

uppfylltar.  Þjónusta til sérkennslu jókst strax verulega og hefur verið að aukast jafnt og 

þétt.   
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Sérskólarnir voru teknir yfir af Reykjavík og til þess fékk borgin fjármagn úr 

Jöfnunarsjóði.  Fyrir flutninginn var hafin öflug umræða um að nemendur með 

sérþarfir ættu rétt á skólavist í sínum heimaskólum.  Það var þó ekkert sér fjármagn 

sem fylgdi nemendum umfram það sem lögboðið var til almennrar sérkennslu.  Í flestum 

tilfellum voru hlutirnir þannig fyrir flutninginn, að ákveðið fjármagn var sett út í 

skólana og fræðslustjórarnir héldu ákveðnu fjármagni eftir til sértækra úthlutana.  Við 

yfirfærsluna bættu sveitarfélögin strax við sérkennslukvóta skólanna þannig að 

þjónustan batnaði verulega strax.  Í dag er síðan ekki bara rætt um sérkennslu heldur 

einnig stuðningskennslu og umtalsvert aukna aðstoð í bekki sem undirstrikar þá 

staðreynd að kostnaðurinn hafi farið nokkuð úr böndunum á síðustu árum.   

 

Hvernig er rekstrarlegur grundvöllur einstakra skóla til að sinna þjónustuhlutverki sínu? 

Í dag eru víðast hvar nægir peningar í skólakerfinu.  Það er bara spurningin um að 

nota þá rétt.  Allt of miklir peningar eru notaðir í hluti í dag sem eru ekki að skila okkur 

þeim árangri sem við sækjumst eftir.  Stöðugt er þrýst á meiri peninga til ýmissa þátta í 

skólastarfinu, án þess að horft sé til betri nýtingar á því fjármagni sem er til staðar í 

dag.  Dæmi eru um að kostnaður við skólahald hafi verið orðinn svo mikill, í smærri 

sveitarfélögum, að þau hafi óskað eftir sérfræðiaðstoð til að greina ástæður þess.  Í 

mörgum tilfellum hefur komið í ljós, að fjármagn hefur verið illa nýtt og í raun hægt að 

spara mikið með ákveðnum breytingum.  Þegar á hólminn er komið þora 

sveitarstjórnarmenn oft ekki að breyta því sem breyta þarf, vegna andmæla íbúa eða 

starfsmanna viðkomandi skóla.  Aðrir sem farið hafa út í þær breytingar, sem þarf að 

gera, hafa oftar en ekki  uppskorið ánægju allra aðila að ákveðnum tíma liðnum.  Þetta 

hefur meðal annars gerst í tengslum við sameiningar skóla. 

 

4.4.2. Fagleg áhrif 

Hvert var faglegt forystuhlutverk ríkisins gagnvart einstökum skólum fyrir árið 1996? 

Ríkið hafði í raun ekkert faglegt forystuhlutverk gagnvart skólunum nema í gegnum 

Aðalnámskrána.  Um var að ræða ákveðnar skýrslur sem skila þurfti, haust og vor, en 

spurning hvað gert var við þær í ráðuneytinu.  Eftirlit var því mjög takmarkað.  

Skólarnir kenndu samkvæmt Aðalnámskrá, í raun án eftirlits.  Fræðslustjóri hafði 

ákveðin völd og gat haft óbein áhrif í gegnum ráðgjafa sem hann hafði yfir að ráða.  

Kannski virðist sem víða um land hafi fræðslustjóri verið hinn faglegi forystumaður 
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skólastarfsins.  Skólastjórinn var þó án efa hinn faglegi forystumaður í innra starfi 

skólanna.  Hann gat þó verið einn af hópnum í skólanum því hann hafði í raun ekkert 

faglegt forystuhlutverk nema búa til stundaskrár og raða kennurum niður í tíma til 

kennslu.  Þess utan var hann sá sem tók á agamálum í skólanum umfram aðra, var 

skammarinn.  Skólastjórinn var fyrir flutninginn einskonar verkstjóri í skólanum. 

 

Hvernig er aðkoma ríkisins sem hins lagalega ábyrga aðila að faglegu skólastarfi 

grunnskóla í dag og hvernig eru hinu lögformlega eftirliti með skólastarfi sinnt? 

Faglegt forystuhlutverk ríkisins er afskaplega takmarkað í dag.  Ákveðnu 

eftirlitshlutverki er sinnt  af  ýmsum matsfyrirtækjum.  Aðaláherslan er að kanna 

hvernig skólarnir eru að meta sig sjálfir.  Oft á þann hátt að skólarnir eru að gera 

eitthvað í þessu fyrst og fremst til að þóknast ráðuneytinu.  Ekki mikil fagmennska þar á 

bæ.  Spurningin er af hverju það er ekki skoðað hvaða áhrif matið hefur í skólastarfinu?  

Enginn áhugi á því að sjá hvernig matsaðferðir skólanna virka.  Þetta er því miður bara 

algengt í skólakerfinu.  Peningar settir í hitt og þetta en afraksturinn og árangurinn allt 

of sjaldan metinn.  Faglegt forystuhlutverk ríkisins til sveitarfélaganna er óbeint.  

Ýmsar fyrirspurnir ráðuneytis til sveitarfélaganna um ákveðna þætti.  Breytingar á 

reglugerðum koma oft til í kjölfar öflunar slíkra upplýsinga. 

 

Með hvaða hætti er unnið að faglegu skipulagi skólastarfs í mismunandi skólum og 

hvernig er aðkomu sveitarfélagsins að faglegu skipulagi starfsins háttað? 

Fagleg áhrif sveitarfélaganna á skólana ekki mikil.  Mikið er rætt um sjálfstæði 

skólanna bæði faglegt og fjárhagslegt.  Sem dæmi um faglega umræðu í sveitarfélögum 

má nefnda umræðuna um einstaklingsmiðað nám sem hefði betur verið umræða um 

einstaklingsmiðaða kennslu.  Sterk sveitarfélög gætu haft veruleg áhrif á stefnumótun 

með því að setja ákveðna línu, án þess að hafa bein áhrif á innra starf skólanna.  Það er 

skólastjórans.  Áhrif foreldra eru orðin allt of sterk í skólastarfinu í dag.  Að sama skapi 

hafa áhrif kennara minnkað allt of mikið.  Faglegt skipulag skólastarfs er í allt of 

föstum skorðum.  Ekki hefur verið nægilega brugðist við breyttu samfélagi.  Hvernig 

bregst t.d. skólinn við auknu hreyfingarleysi barna?  Er það með aukningu íþrótta eða 

útivistar?  Nei, skólinn er allt of fastur í gömlu og hefðbundnu skipulagi. 

 

Hvernig ætti helst að standa að faglegu skipulagi grunnskóla í dag? 
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Það þarf að breyta og auka fjölbreytnina í skipulagi skólastarfs í dag.  Skólastarfið ætti 

fyrst og fremst að snúast um kennsluna.  Vissulega hefur orðið fagleg þróun.  Utan 

skólanna er það með aukningu allra þeirra sérfræðinga sem koma að skólanum en ekki 

nægjanlega fagleg þróun í kennslunni.  Gífurleg fjölgun á greiningum nemenda hefur 

breytt miklu í skólastarfi og spurning hvort skólinn hefur lagað hið faglega skiplag 

kennslunnar að þessum breytingum.  Skólinn þarf faglega að opna sig meira fyrir 

samfélaginu og vera tilbúinn að taka við gagnrýni.  Tökum sem dæmi að ef kennari er 

gagnrýndur þá tekur skólinn alltaf upp hanskann fyrir kennarann.  Skólinn verndar 

alltaf kennarann og fer í vörn í stað þess að taka bara strax á málum.  Jafnvel er 

vitleysan varin þó skólinn / skólastjórinn  viti betur.         

 

4.4.3. Stjórnunarleg áhrif 

Hvað ræður að mati viðmælanda helst stjórnfyrirkomulagi hinna ýmsu grunnskóla í 

dag? 

Skólastjórinn hefur yfirleitt ráðið því hvernig stjórnfyrirkomulaginu er háttað.  Þetta 

hefur verið þannig um allt land fyrst og fremst vegna þess að ekki hefur verið kunnátta 

til staðar til einhverra efasemda, af hálfu sveitarstjórna víða um land.  Oft er lítill 

stuðningur við skólastjóra í tengslum við breytingar.  Seta skólastjóra og kennara í 

skólanefndum gerir hlutina oft einnig erfiða í tengslum við breytingar á skólastarfi.  

Kjarasamningurinn er orðinn allt of ráðandi varðandi stjórnfyrirkomulag og þegar sett 

var í kjarasamning heimild til ráðningar deildarstjóra þá þurftu allir skólar að fá 

deildarstjóra.  Skilgreind stjórnun er því oft dálítið tilviljanakennd.   

 

Hvert er viðhorf viðmælenda til skipulags á stjórnfyrirkomulagi grunnskólanna í dag? 

Sú þróun sem átt hefur sér stað með aukningu kostnaðar vegna stjórnunar og aukinnar 

sérfræðiaðstoðar í skólum hefur ekki skilað okkur auknum námsárangri nemenda t.d. 

þegar horft er til alþjóðlegra kannana.  Stjórnendur eru allt of uppteknir við annað í 

dag en að stjórna þeim málum sem koma beint að kennslunni í skólanum.  Allt of lítil 

áhersla er lögð á það að skoða og skilgreina kennsluna í skólunum.  Aukið hefur verið 

við stjórnunina í skólunum, án þess að skilgreina hverju stjórnendurnir eiga að stjórna.    

Tími stjórnenda fer allt of mikið í tengsl við nándarumhverfið og það gleymist stundum  

að áhrif umhverfisins á skólastarfið verða aldrei meiri en skólinn heimilar. 
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Hvernig ætti stjórnun grunnskólanna í landinu að vera skilgreind? 

Stjórnunina ætti að skilgreina mun markvissar í þá átt að hún ætti að styðja við 

kennslustarfið í skólunum.  Of lítið er horft til þess að stjórnendur skoði og skilgreini 

kennsluhætti og fylgist með kennslunni í skólanum og bregðist við því sem betur má 

fara.  Kannski eru kennarar að kenna illa eða vitlaust án þess að brugðist sé við á 

markvissan hátt.  Á þessu þarf að verða breyting hið allra fyrsta.  Forgangsröðun 

verkefna þarf að vera skýr og ekki má gleyma um hvað skólastarfið raunverulega snýst.   

 

4.4.4. Annað 

Þróunin í skólastarfinu hefur verið nokkuð sérstök.  Á síðustu árum hefur margt breyst.  

Verulega hefur verið aukið við stjórnun skólanna og sérfræðingum sem koma að 

skólastarfinu hefur fjölgað.  Sérkennurum hefur fjölgað verulega, stuðningsfulltrúm og 

fleiri aðilum.  Þetta hefur verið gert án þess að skoðað hafi verið hvaða áhrif þetta 

hefur haft á kennsluna í skólanum sem skólinn á fyrst og fremst að vera að sinna.  Of 

mikið hefur verið dregið úr vægi kennaranna.  Vægi annarra en kennara hefur verið 

aukið allt of mikið.  Ábyrgð kennara á mörgum hlutum sem þeir voru að sinna áður 

hefur minnkað.  Staða kennarans hefur veikst.  Þróunin hefur verið í þá átt að ábyrgð 

kennarans hefur verið að minnka og kennslan sem grunnþáttur í starfi skólans hefur 

einnig verið að minnka.  Mikið hefur verið rætt um ábyrgð nemandans á námi sínu og 

ábyrgð foreldra í skólastarfinu.  Þannig hefur umræðan farið frá umræðunni um 

kennsluna sem grunnþáttinn í skólastarfinu.  Hvernig getur foreldri borið ábyrgð á 

námi nemenda, eins og svo mikið er talað um, þegar foreldrið er ekki hluti af 

skólastarfinu? 

 

Stéttarfélag kennara hefur einnig verið á mjög sérstakri leið.  Á síðustu árum hefur 

krafan um lækkun kennsluskyldu aukist á sama tíma og barist hefur verið fyrir meiri 

tíma til stjórnunar og annarra starfa.  Um leið er gerð krafa um hækkun launa sem líta 

má á sem ákveðið verðmat kennarasamtakanna á kennslunni.  Kennslustarfið er ekki 

eins mikilvægt og áður.  Fjölgun sérfræðinga í skólastarfinu hefur einnig verið 

skilgreind á forsendum nemenda og foreldra í stað þess að slíkt ætti að vera á 

forsendum þess að styrkja kennarann til að sinna sínu starfi betur.  Mjög sérstök þróun.  

Skólinn samanstendur af fjölda kerfa, sem hvert um sig hefur, að því er virðist, haft  það 

helst að markmiði sínu að hlaða utan á sig.    
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Þegar ákveðið var að flytja skólana til sveitarfélaganna hefði þurft að ráða ákveðna 

menn til að koma að málum sem kunnu til rekstrar skólastofnana.  Jafnvel hefði þurft að 

halda námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn í tengslum við rekstur skóla.  Menn með 

sérfræðikunnáttu í rekstri skóla voru til á fræðsluskrifstofunum en þeir voru flestir 

ráðnir til stærri sveitarfélaga þannig að þau stóðu vel að vígi við framkvæmd 

yfirfærslunnar.   

 

Sveitarfélögin eru mörg hver allt of litlar einingar til að taka við eins stórum þætti eins 

og rekstri skólanna. Þetta sýndi sig fyrst þegar félagslega íbúðakerfið var flutt til 

sveitarfélaganna og síðan þegar flutningur grunnskólanna varð að veruleika.  Þekking 

innan sveitarstjórnargeirans var alls ekki nægileg til að taka við flóknum og 

kostnaðarsömum verkefnum frá ríkinu.  Þegar fagleg og rekstrarleg kunnátta er ekki til 

staðar getur það því gerst við yfirtöku flókinna verkefna að stofnanirnar sem slíkar taka 

stjórnina og forystuhlutverkið í sínar hendur.  Þar er hins vegar yfirsýnin ekki fyrir 

hendi á heildrænan rekstur sveitarfélaganna sem verður síðan til þess að stofnunin étur 

sveitarsjóð innan frá.  Það hefur sýnt sig eftir flutninginn að í sumum sveitarfélögum er 

of mikið fjármagn að fara í rekstur grunnskólans og ekki gripið til nauðsynlegrar 

hagræðingar þó ljóst sé að stefni í óefni.   

 

Það sem þyrfti að gera í dag er að endurskoða skólarekstur á hverjum stað, jafnt í 

stórum og smáum sveitarfélögum.  Líklegt er að á flestum stöðum mætti leita 

hagræðingar án þess að þjónustan skertist á nokkurn hátt þegar horft væri til skólanna 

og þeirra stofnana sem að þeim koma.  Þróunin til framtíðar virðist verða þannig að 

kröfur ríkisvaldsins til skólanna munu aukast, með auknum skyldum á sveitarfélögin.  Á 

sama tíma er sveitarfélögunum ekki tryggt aukið fjármagn til síns rekstrar.  Þetta hefur 

leitt til aukinnar sameiningar sveitarfélaga og svo mun halda áfram en þar spilar rekstur 

skóla stóran þátt í ákvarðanatökunni.  Þegar búið er að sameina sveitarfélög hefur það 

leitt til sameiningar á skólum en sú aðgerð hefur kallað á verulegar deilur samfélagsins, 

þrátt fyrir að öllum hafi verið ljós hin fjárhagslega nauðsyn slíkra aðgerða.  Líklegt er að 

Jöfnunarsjóður muni á komandi árum skoða forsendur í skipulagi skólastarfs í ýmsum 

sveitarfélögum áður en til úthlutunar á fjármagni kemur.   

 



 

55 

4.5. Viðmælandi E: 

Starfsmaður í menntamálaráðuneyti. 

 

Í aðdraganda flutnings var viðmælandi frekar neikvæður gagnvart því að flytja 

grunnskólann til sveitarfélaganna.  Sérstaklega réðu þar áhyggjur af faglegri forystu 

sveitarfélaganna.  Virtist ekki mikill áhugi af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

hvað faglega þætti skólastarfs varðaði, í umræðu og aðdraganda flutnings.  Eftir 

flutninginn breyttist fljótt skoðun viðkomandi þar sem hið gagnstæða kom í ljós, mikill 

áhugi virtist strax vera af hálfu sveitarfélaganna að standa vel að skipulagi skólastarfs 

á víðum grunni. 

 

4.5.1. Fjárhagsleg áhrif 

Hverjar voru hinar almennu reglur sem gengið var út frá við úthlutun fjármagns fyrir 

1996 frá ríki til hinna ýmsu grunnskóla? 

Úthlutun fjármagns til grunnskólanna var vel skilgreind.  Skýrar reglur kváðu á um með 

hvaða hætti staðið skyldi að úthlutun.  Síðustu árin fyrir flutning  hafði  ekki verið um 

mikla aukningu að ræða á fjármagni til skólastarfs í landinu, heldur nákvæmlega farið 

að þeim úthlutunarreglum og kjarasamningum sem giltu í því sambandi.   

 

Hverjar eru forsendur einstakra sveitarfélaga fyrir úthlutun fjármagns til  grunnskóla í 

dag? 

Ýmsar og mismunandi forsendur virðast lagðar til grundvallar úthlutun í dag.  

Jöfnunarsjóður gegnir þó mikilvægu hlutverki.  Merkilegt verður að teljast að ekki 

skuli, á jafn löngum tíma og raun ber vitni frá því að flutningurinn átti sér stað, hafa 

komið til endurskoðun á reglum sjóðsins.  Ljóst er að mörg sveitarfélög hafa átt í 

verulegum rekstrarerfiðleikum og hefur kostnaður við rekstur skóla þar haft umtalsverð 

áhrif.   

 

Hefur flutningurinn leitt til aukningar eða minnkunar á fjárhagslegu sjálfstæði skóla og 

þá auknum áhrifum skólastjóra á skipulag skólastarfs á hverjum stað? 

Fjárhagslegt sjálfstæði skólanna hefur líklega aukist nokkuð víðast hvar.  Skólastjórar 

hafa fengið meira um það að segja á síðustu árum hvernig fjármagn til skólanna er nýtt 

umfram það sem lög og reglur gera ráð fyrir. 
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Hefur þjónusta skólanna við nemendur breyst?  Hverjar eru þær breytingar helstar og 

hver er helsta orsök þeirra breytinga sem um ræðir? 

Án efa hefur þjónusta við nemendur breyst verulega.  Mun meiri þjónusta en áður enda 

hefur skólastarf breyst mikið á síðustu árum.  Það er þó ekki eingöngu af þeim sökum, 

heldur hefur metnaður víða verið mikill til þess að gera vel, bæði hvað fagmennsku og 

aðbúnað allan varðar.  Viðkomandi hefur haft tækifæri til að fylgjast með þróuninni í 

tengslum við foreldrastarf í grunnskóla og orðið var við mikinn metnað í tengslum við 

skipulag skólastarfsins. 

 

Hvernig er rekstrarlegur grundvöllur einstakra skóla til að sinna þjónustuhlutverki sínu? 

Rekstrargrundvöllur skóla er mismunandi og því hefur komið til aukinnar sameiningar 

skóla á síðustu árum.  Einnig hafa komið til byggðasamlög um rekstur skóla.  Líklegt er 

að þessi þróun haldi áfram og leitað verði hagkvæmustu lausna, þar sem sá möguleiki 

er fyrir hendi að hagræða í skólarekstri.  Eins og staðan er í dag er ljóst að rekstur 

skóla hefur víða reynst sveitarfélögunum ákaflega erfitt viðfangsefni og haft verulega 

áhrif á aðra þætti í rekstri þeirra. 

 

4.5.2. Fagleg áhrif 

Hvert var faglegt forystuhlutverk ríkisins gagnvart einstökum skólum fyrir árið 1996? 

Það er spurning hversu langt aftur í tímann á að horfa.  Á sínum tíma var stofnuð 

skólarannsóknardeild á vegum ráðuneytisins.  Þá voru stofnaðar stöður námstjóra við 

ráðuneytið sem höfðu geysilega viðamikið hlutverk, bæði við gerð aðalnámskrár, gerð 

og ritstjórn námsefnis, endurmenntunar, ráðgjafar við skóla um húsnæði, umsjón með 

samræmdum prófum og fleira í þeim dúr, með fjölda manns í vinnu.  Þá má segja að 

bein áhrif ráðuneytisins hafi verið ótrúlega mikil og mikil tengsl, beint við skólana.  

Þetta kerfi breyttist smám saman, meðal annars með eflingu Námsgagnastofnunar, 

Námsmatsstofnunar, Kennaraháskólans og síðast en ekki síst fræðsluskrifstofanna.  

Þegar fræðsluskrifstofurnar koma til verður faglegu forystu og eftirlitshlutverki 

ráðuneytisins fyrst og fremst sinnt af hendi fræðsluráða víða um landið.  Fræðslustjóri 

var fulltrúi ráðuneytisins og hlutaðeigandi sveitarfélaga um fræðslumál í umdæmi sínu.  

Kallað var eftir skýrslum af hálfu skrifstofanna um ýmsa þætti skólastarfsins fyrir hönd 

ráðuneytisins.   
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Hvernig er aðkoma ríkisins sem hins lagalega ábyrga aðila að faglegu skólastarfi 

grunnskóla í dag og hvernig eru hinu lögformlega eftirliti með skólastarfi sinnt? 

Þegar grunnskólinn fluttist til sveitarfélaganna fóru síðustu ráðgjafarnir eða 

námstjórarnir úr umsjón ráðuneytisins til sveitarfélaga og við það minnkuðu dagleg 

tengsl beint við skólana.  Að öllu jöfnu ætti þetta að vera eðlilegt, en þó verður að segja 

það eins og er að þess hefur verið saknað að heildarsýn yfir þróun skólastarfs er hvergi 

til staðar í dag.  Stefna ráðuneytisins kemur á hverjum tíma fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla.  Þá er skilgreint í lögum að hver skóla skuli gefa út skólanámskrá og að 

samræmd próf skuli haldin í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla ár hvert.  Til viðbótar er 

síðan kveðið á um að reglulega skuli ráðuneytið kanna sjálfsmatsaðferðir skóla.  Ekkert 

er sérstaklega skilgreint um mat á innra starfi skólans eða með hvaða hætti 

Aðalnámskrá grunnskóla er framfylgt.  Mikið hefur verið rætt um þetta á síðustu árum 

og mikil áhersla verið lögð á breytingu á  fyrirkomulagi mats á skólastarfi. 

 

Með hvaða hætti er unnið að faglegu skipulagi skólastarfs í mismunandi skólum og 

hvernig er aðkomu sveitarfélagsins að faglegu skipulagi starfsins háttað? 

Það er mjög mismunandi hvernig staðið er að þessu í hinum ýmsu sveitarfélögum.  

Stærð sveitarfélaga skiptir þarna einhverju máli.  Sú ráðgjöf sem býðst hinum ýmsu 

námsgreinahópum víða í skólum er ákaflega brotakennd.  Líklega væri heppilegast í 

jafn fámennu landi og við búum í að hafa að minnsta kosti ákveðna þætti miðlæga enda 

hefur slíkum óskum verið komið á framfæri af ýmsum aðilum, ekki síst hinum ýmsu 

kennarahópum.   Vissulega hefur þessi ráðgjöf styrkst innan skólanna og hjá einstökum 

sveitarfélögum en miður er að skólar skuli ekki standa jafnfætis hvað þetta varðar.  

Kannski ætti að setja á fót eina miðlæga ráðgjafarstofnun með samvinnu hinna ýmsu 

stofnana, ráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga.  Með lögunum nr. 66/1995, 

var  gert ráð fyrir aukinni aðkomu foreldra að skipulagi skólastarfsins með tilkomu 

foreldraráðanna.  Sérstaklega var þar verið að horfa til aukinna áhrifa einstaklinga í 

nærsamfélaginu á skipulag skólastarfsins.  Skólanefndir eiga einnig að hafa veruleg 

áhrif á skipulag hinna ýmsu faglegu þátta í skólastarfinu, en það er allur gangur á því 

hvernig áhrif þeirra hafa verið.  Víða mótast  hið faglega skólastarf mest innan úr 

skólunum án mikilla utanaðkomandi áhrifa undir forystu skólastjórans. 

     

Hvernig ætti helst að standa að faglegu skipulagi grunnskóla í dag? 
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Hið faglega skipulag skólastarfsins ætti að mótast í náinni  samvinnu skólans og 

nærsamfélagsins á hverjum stað út frá þeim lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum 

tíma. 

 

4.5.3. Stjórnunarleg áhrif 

Hvað ræður að mati viðmælanda helst stjórnfyrirkomulagi hinna ýmsu grunnskóla í 

dag? 

Í lögum hefur verið um ákveðna skilgreinda  lágmarks stjórnun að ræða.  Sú stjórnun 

hefur að nokkru ráðist af stærð skóla.  Á síðustu árum hafa ýmiss sveitarfélög aukið við 

stjórnunarkvóta sinna skóla í samráði við skólastjóra á hverjum stað.  Kjarasamningar 

hafa þarna að einhverju leiti ráðið því hvernig stjórnfyrirkomulagið hefur þróast. 

 

4.5.4. Annað 

Viðmælandi er ánægður með hvernig þróun skólastarfs hefur verið hin síðustu ár.  

Fagmennska sveitarfélaganna er að aukast og meiri áhugi á skólastarfi en áður.  Þegar 

horft er til baka hefði eflaust verið hægt að undirbúa flutninginn betur.  Þó var mikil 

áhersla lögð á vönduð vinnubrögð og þær nefndir sem skipaðar voru af hálfu ráðherra 

unnu mikilvægt starf og viðamikið.  Reynt var að hafa samvinnu við hlutaðeigandi 

aðila, s.s. Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands sem mesta.  

Einnig voru þær breytingar sem gerðar voru á lögum og reglugerðum í tengslum við 

flutninginn framkvæmdar í mikilli samvinnu allra aðila. 

 

Eftirlitshlutverk ráðuneytisins hefur líklega ekki verið nægjanlegt á síðustu árum.  Rætt 

hefur verið mikið um hugsanlegar breytingar á þessu, og þá sérstaklega horft til 

ákveðinna þátta, eins og mats á lestrarkennslu skólanna og fleiri slíkra þátta.   

 

Á síðustu árum hefur orðið nokkur aukning á því hlutverki ráðuneytisins, að koma að 

ágreiningsmálum um ákveðna þætti í skólarekstri.  Í því sambandi hefur ráðuneytið 

orðið að úrskurða í málum sem upp hafa komið, jafnvel milli skóla og forráðamanna 

nemenda.  Svo virðist sem sum mál liggi allt of lengi óleyst í sumum skólum og 

sveitarfélögum og nauðsyn að þau færist upp á næsta stjórnsýslustig þannig að 

viðunandi lausn fáist.  Á þessu hefur stundum orðið misbrestur en aðalatriðið er að 
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finna eðlilegt jafnvægi í dreifstýringunni þannig að gætt sé jafnræðissjónarmiða, 

jafnrétti til náms og velferðar nemenda. 

 

Engin ástæða er til annars en að ætla að skólastarf muni halda áfram að þróast til enn 

betri vegar á komandi árum.  Líklegt er að áhrif nærsamfélagsins muni aukast enn 

frekar á komandi árum, enda aukinn áhugi almennt í samfélaginu á skólastarfi.  Það er 

bjargföst trú viðkomandi að skólasamfélagið og grenndarsamfélagið geti á skynsaman 

hátt leyst flest þau mál sem upp kunna að koma í samráði og samstarfi í framtíðinni. 
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5. Umræður 

Í inngangi ritgerðarinnar var fjallað um þróun stjórnsýslunnar á síðari hluta 20. 

aldarinnar frá miðstýringu til aukinnar dreifstýringar.  Flutningur grunnskólans frá ríki 

til sveitarfélaganna var mikilvæg aðgerð stjórnvalda í þessa átt.  Horft var til þeirra 

fræðilegu forsenda sem lágu til grundvallar breyttri stjórnskipan hins opinbera, auk þess 

sem aðdragandi og undirbúningur stjórnvalda að flutningi grunnskólans var skoðaður.  

Við mat á áhrifum flutningsins á starfsemi grunnskólanna í landinu var einkum horft til 

þriggja þátta í skipulagi grunnskólans, fjárhagslegs, faglegs og stjórnunarlegs skipulags.  

Til að fá sem skýrasta mynd af aðdraganda flutnings, áhrifum á skólastarfið og stöðunni 

í dag var meðal annars rætt við nokkra skólastjóra, starfsmann Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og menntamálaráðuneytis. 

Flestir viðmælenda voru hlynntir ákvörðun hins opinbera að flytja rekstur grunnskólans 

alfarið til sveitarfélaganna.  Sérstaklega þegar horft væri til þess að þá fengju 

sveitarfélögin og nærsamfélagið að hafa meiri áhrif á skólastarfið.  Vissulega var þó 

ákveðinn kvíði hjá sumum í tengslum við þessa ákvörðun.  Snéri það aðallega að 

fjárhagslegum og faglegum forsendum sveitarfélaganna til að taka við rekstrinum.  

Grunnskólinn hafði verið í nokkru fjárhagslegu svelti í aðdraganda flutningsins og því 

höfðu menn áhyggjur af því að sveitarfélögunum yrði ekki tryggt nægjanlegt fjármagn 

við flutninginn.  Einnig höfðu menn áhyggjur af faglegri stefnumótun, þegar 

sveitarfélögin ættu að fara að móta hana.  „Ákveðnar vísbendingar voru um að 

sveitarfélögin vissu í raun ekki við hverju þau væru að taka og hefðu því engar 

forsendur til að taka við verkefninu.“
44

   Sérstaklega var þarna átt við sveitarfélög í 

hinum dreifðari byggðum landsins.  Hvort undirbúningurinn var nægur skal hér ósagt 

látið en sitt sýnist hverjum enda verður líklega seint hægt að undirbúa jafn viðamikla 

aðgerð svo vel að öllum líki.        

 

5.1. Fjárhagsleg áhrif 

 

Fjármagn til skólanna hafði ekki aukist mikið um nokkurra ára skeið áður en að 

flutningi kom.  Ríkið úthlutaði samkvæmt hefðbundnu reiknilíkani sem byggði á 

svokallaðri bekkjarúthlutun, í beinum tengslum við kjarasamning kennara.  Það sem 

                                                 
44

 Viðmælandi D, starfsmaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.   



 

61 

líkanið byggði fyrst og fremst á bekkjarúthlutun komu hinar ýmsu skólagerðir 

misjafnlega út úr úthlutuninni.  Af þessum sökum voru áhyggjur skólastjórnenda 

mismunandi hvað fjármál varðaði í tengslum við yfirfærsluna.  Mörg sveitarfélög voru 

þá þegar farin að bæta fjármagni inn í skólana til viðbótar við fjármagn hins opinbera 

bæði í  tengslum við kennslu einstaklinga og hópa.  Þetta undirstikaði kannski framar 

öðru ákveðna vöntun á fjármagni vegna sértækra þarfa skólanna.  Auk þessa voru dæmi 

um greiðslur til kennara í formi launa eða húsnæðiskostnaðar vegna kennaraskorts, 

sérstaklega í hinum dreifðari byggðum landsins. 

 

Þegar eftir flutninginn fara sveitarfélögin mismunandi leiðir við úthlutun fjármagns til 

skólanna.  Í stærri sveitarfélögum voru teknar upp ákveðnar reikniformúlur eða 

skólasamningar við úthlutun fjármagns sem í flestum tilfellum byggðu á fjölda 

nemenda.  Sett voru upp ákveðin lágmörk eða grunnur við úthlutun til að mæta minni 

skólum.  Sitt sýnist hverjum um þessa aðferð enda alls ekki gallalaus og misjafnt hversu 

viljug stærri sveitarfélögin hafa verið til endurskoðunar á úthlutun.  Í stærri 

sveitarfélögum hefur einnig verið horfið frá miðstýringu í tengslum við nýtingu 

fjármagnsins innan skólanna og skólunum gert að ráðstafa úthlutuðu fjármagni 

skólastarfinu til hagsbóta á hverjum stað.  Fjárhagsleg ábyrgð skólastjóra hefur því 

víðast hvar verið aukin verulega. 

 

Í tengslum við aukna fjárhagslega ábyrgð hefur skólastjórum verið gert að flytja tap á 

rekstri yfir á komandi rekstrarár en einnig verið heimilt að flytja rekstrarafgang yfir á 

nýtt rekstrarár.  Í minni sveitarfélögum var strax eftir flutninginn víðast hvar farið að 

byggja á rekstraráætlun skólastjóra við úthlutun fjármagns og er svo víða enn.  Vegna 

þessa jókst kostnaður við skólahald á þeim stöðum nokkuð strax eftir yfirfærsluna, þar 

sem skólastjórarnir þekktu vel þjónustuþörfina og gerðu í áætlunum sínum ráð fyrir að 

mæta henni sem best.  Áætlanir skólastjórans voru í flestum tilfellum samþykktar þar 

sem enginn var til staðar til að hafa yfirsýn yfir þær forsendur sem þær byggðu á.  Í 

viðtölunum koma fram vísbendingar um að allmörg sveitarfélög í hinum dreifðari 

byggðum hafi misst reksturinn fljótt úr höndunum á sér þar sem ekki var um nægjanlega 

þekkingu að ræða á rekstri grunnskóla.  Sérstaklega var þetta vegna þess að 

aðdragandinn var ekki nægjanlegur og stuðningur til hinna ýmsu sveitarstjórna var ekki 

heldur nægjanlegur til undirbúnings.  Þetta leiddi til þess að sveitarstjórnir og 
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skólanefndir hinna smærri sveitarfélaga urðu óvirkar en skólinn, þ.e. skólastjórinn og 

kennararnir stjórnuðu skólarekstrinum í framhaldi af yfirtökunni. 

 

Eftir ákveðinn tíma fóru ýmsar sveitarstjórnir að átta sig á því að þær voru farnar að 

setja mun meiri fjármuni í skólastarfið en þær höfðu í raun efni á.  Kostnaður var þá 

jafnvel kominn langt umfram hið lögboðna lágmark.  Vegna þessa hafa minni 

sveitarfélög orðið að leita nýrra leiða í rekstri og þá hefur ýmislegt komið til.  

Sveitarfélög hafa sameinast um skólarekstur með stofnun byggðasamlaga, sveitarfélög 

hafa sameinast og um leið eða fljótlega í kjölfarið hafa þau sameinað skóla auk þess 

sem farið hefur verið í hagræðingu í rekstri skóla. 

       

Eins og áður segir jókst fjárhagslegt sjálfstæði skólastjóra verulega við yfirfærsluna og 

áhyggjur sem heyrst höfðu af hugsanlegum fjárskorti skólanna reyndust alls ekki á 

rökum reistar.  Þjónusta skólanna við nemendur batnaði almennt strax og ekki síst 

þjónusta skólanna við nemendur með sértækar þarfir.  Þar hafði áhrif bæði mat 

skólastjóra á þjónustuþörfinni og ekki síður samfélagslegur skilningur nærsamfélagsins 

á nauðsyn góðrar skólaþjónustu.  Strax eftir flutninginn jókst þrýstingur frá foreldrum, 

samfara auknum þrýstingi frá skólunum, til aukningar á sérkennslu, sem hefur jafnt og 

þétt aukist á síðustu árum. 

 

Segja má að í skólakerfinu séu víðast hvar nægir peningar í dag og þjónustan töluvert 

umfram það sem lögboðið er.  Eflaust má deila um það hvort aukið fjármagn, umfram 

lög og reglugerðir, er að skila þeim árangri sem til er ætlast.  Hitt er þó víst, að 

kostnaður við skólahald er á ákveðnum stöðum orðinn svo mikill að nauðsynlegt er að 

leita nýrra leiða ef ekki á illa að fara í rekstri sveitarfélaganna. 

         

5.2. Fagleg áhrif 

 

Fyrir yfirfærslu var faglegu forystuhlutverki hins opinbera fyrst og fremst sinnt af hálfu 

fræðslustjóra og skólafulltrúa. Erfitt var að fá skýr svör við ýmsum fyrirspurnum sem 

beint var til ráðuneytisins og fram kemur hjá viðmælendum að skrifræðið var áberandi 

þegar leitað var eftir svörum.  Vegna þessa hættu menn jafnvel að leita eftir úrlausn 

mála eins og lög gerðu ráð fyrir heldur leystu málin sjálfir heima í héraði.  Mismunandi 

var hversu virkar fræðsluskrifstofur og skólaskrifstofur voru á hinum ýmsu stöðum.  
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Útgáfa menntamálaráðuneytis á Aðalnámskrá grunnskóla var í raun hið faglega 

forystuhlutverk ráðuneytisins.  Ekkert formlegt eftirlit var með skólastarfi utan þess að 

skólum var gert að skila haust- og vorskýrslum.  Eftirlit var því mjög takmarkað.  

Skólastjórinn var án efa hinn faglegi forystumaður í innra starfi skólans án þess þó að 

hafa lögformlegt forystuhlutverk.  Hann var því einskonar verkstjóri í skólanum, 

vissulega með ákveðin föst verkefni eins og stundaskrárgerð og aðkomu að agamálum 

nemenda.   

 

Við flutninginn er menntamálaráðherra með nýjum lögum um grunnskóla nr. 66/1995, 

gert að setja grunnskólum Aðalnámskrá.  Auk þess skal ráðuneytið með lögunum annast 

söfnun og dreifingu upplýsinga um skólahald og skólastarf á grunnskólastigi.  Á fimm 

ára fresti skal svo gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum skóla og að síðustu skal  

menntamálaráðherra leggja skólunum til samræmd próf í 4. – 7. og 10. bekk 

grunnskóla.
45

 

 

Afskipti menntamálaráðuneytisins að starfi grunnskólanna í landinu teljast vart mikil.  

Fram kom í máli eins viðmælanda að engin bein tengsl eru milli 

menntamálaráðuneytisins og skólastjóra einstakra grunnskóla hvað faglega þætti varðar. 

Sveitarfélögum er treyst til að fylgja lögum og reglugerðum um skólahaldið á hverjum 

stað undir faglegri forystu skólastjórans.  Eftirlit ráðuneytisins hefur hin síðustu ár helst 

falist í því að meta hvernig skólarnir eru að meta sig sjálfir.  Horft hefur verið á 

mælitækin frekar en að horfa á það sem verið er að mæla.  Fram kom þó í máli 

starfsmanns menntamálaráðuneytisins að töluverð vinna hefur að undanförnu verið 

innan menntamálaráðuneytisins í þá átt að breyta þessu og fara að mæla ákveðna þætti í 

skólastarfinu á næstunni. 

 

Stefnumótun skólastarfs á hverjum stað í tengslum við Aðalnámskrá grunnskóla, er í 

höndum sveitarfélagsins.  Fram kom í máli viðmælenda að mismunandi er þó hvernig 

sveitarfélögin sinna þessu enda bakgrunnur þeirra einstaklinga sem sitja í 

sveitarstjórnum og skólanefndum mismunandi.  Við flutninginn voru faglegar forsendur 

í minni sveitarfélögum almennt ekki til staðar hjá sveitarstjórnum eða skólanefndum til 

stefnumótunar og því treystu sveitarfélögin algjörlega á forystu skólastjórans.  Því hefur 
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það verið svo víðast að skólastjórinn hefur verið hinn faglegi forystumaður 

skólastarfsins.  Hann hefur í samvinnu við kennara, kennararáð og aðra þá er að 

skólastarfinu koma mótað skólastefnuna og útfært í skólanámskrá skólans lögum 

samkvæmt.  Stefnan hefur síðan verið kynnt sveitarstjórn, oftar en ekki án athugasemda.  

Skólastefna skólans hefur síðan verið grunnurinn að skólastefnu sveitarfélagsins. 

 

Hin síðustu ár hefur stefnumótun hins faglega þáttar í skólastarfi tekið breytingum.  

Með aukinni sameiningu sveitarfélaga hefur fagmennska minni sveitarfélaga aukist og 

áhugi skólanefnda orðið meiri á aðkomu þeirra að mótun skólastefnu.  Auðvitað er 

eðlilegt að skólastjórinn gegni þarna ákveðnu faglegu forystuhlutverki en 

nærsamfélagið á hverjum stað þarf að taka meiri þátt í stefnumótuninni.  Það er helst í 

stærri sveitarfélögum sem þau hafa farið í markvissa mótun skólastefnu sem 

skólastjóranum, í samvinnu við skólasamfélagið, hefur verið gert að útfæra og aðlaga 

skólastefnu síns skóla að.   

 

Þegar horft er til framtíðar er æskilegast að aðkoma sveitarfélaganna aukist í tengslum 

við mótun skólastarfs.  Það er ekki skólastarfi til framdráttar að fagleg stefnumótun í 

skólastarfi komi algjörlega innan frá, út úr skólanum, heldur þarf gott skólastarf að 

mótast í góðum tengslum og í takt við samfélagið á hverjum stað.  Í stærri 

sveitarfélögum er skiljanleg nauðsyn á miðlægri skólastefnu með stofnanalegu 

sjálfstæði til mótunar skólastefnu hvers skóla í sem bestum tengslum við 

nærsamfélagið.  Þannig er hægt, þar sem margir skólar eru innan sama sveitarfélags, að 

skapa ákveðið faglegt sjálfstæði í tengslum við skólastarfið á hverjum stað. 

 

Hvað faglegt innra starf varðar í hinum ýmsu skólum þarf að stefnumóta til lengri 

framtíðar ekki síst þegar horft er til einstakra námsgreina.  Sú ráðgjöf sem býðst 

námsgreinahópum víða í skólum er ákaflega brotakennd.  Líklega væri heppilegast í 

jafn fámennu landi og við búum í að hafa að minnsta kosti ákveðna þætti miðlæga enda 

hefur slíkum óskum verið komið á framfæri af ýmsum aðilum, ekki síst ýmsum 

kennarahópum.   Vissulega hefur þessi ráðgjöf styrkst innan skólanna og hjá einstökum 

sveitarfélögum en miður er að skólar skuli ekki eins og fram kom í máli eins 

viðmælanda standa jafnfætis hvað þetta varðar.  Kannski ætti að setja á fót eina miðlæga 

ráðgjafarstofnun með samvinnu margvíslegra aðila auk ráðuneytis og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga. 
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5.3. Stjórnunarleg áhrif 

 

Fyrir flutning grunnskólans til sveitarfélaganna var ekki um neina markvissa þróun að 

ræða tengda stjórnun skólanna.  Skýrt var kveðið á um stjórnunarmagnið innan skólanna 

en meiri áhersla lögð á skilgreiningar á utanaðkomandi stjórnun.  Á síðustu árum hefur 

orðið veruleg breyting á stjórnfyrirkomulagi skólanna sem rekja má bæði til breytinga á 

lögum og kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaganna. 

   

Stjórnfyrirkomulag grunnskólanna í landinu í dag er mjög mismunandi.  Rík hefð hefur 

verið fyrir skipan stjórnunar í skólum til margra ára.  Ef vilji hefur verið til að breyta 

stjórnfyrirkomulagi einstakra skóla hafa kjarasamningar eða lög um grunnskóla verið 

ákveðin hindrun.  Stjórnuninni hafa því verið settar ákveðnar skorður.  Þróunin síðustu 

ár hefur verið á þann veg, ekki síst vegna nýrra ákvæða í kjarasamningum, að 

sveitarfélög hafa aukið við stjórnunarkvóta grunnskólanna.  Velta má upp þeirri 

spurningu hvort eðlilegt sé að kjarasamningar ráði jafn miklu og raun ber vitni um 

stjórnfyrirkomulag skólanna.  Þetta hefur að margra mati valdið því að fyrirkomulag 

stjórnunar hefur orðið nokkuð tilviljanakennt, svo ekki sé minnst á hversu breytingar á 

stjórnun hafa reynst erfiðar eftir að ákveðnu stjórnfyrirkomulagi hefur verið komið á.  

Mikilvægast hlýtur að vera að skólastjóri hvers skóla hafi tækifæri til að skipuleggja  

stjórnun hans án miðstýringar utanaðkomandi aðila.  Þannig ætti að vera best tryggt að 

stjórnunin komi til móts við þarfir skólans á hverjum tíma.   

 

5.4. Samantekt 

Eins og sjá má hafa orðið miklar breytingar á starfi grunnskólanna í landinu frá þeim 

tíma sem rekstur skólanna var fluttur alfarið frá ríki til sveitarfélaganna.  Almennt voru 

þeir sem rætt var við sáttir við reynsluna af flutningnum og fannst skólastarfið hafa 

breyst mikið á síðustu árum til batnaðar.  Hafi skólastjórar almennt haft efasemdir um 

flutninginn virðast þær hafa horfið fljótt eftir að flutningur átti sér stað enda sýndu 

sveitarfélögin strax rekstri skólanna mikinn áhuga.  Öflug þróun skólastarfs er ekki síst 

því að þakka að nærsamfélagið hafði eftir flutninginn mun meira að segja um skipan 

mála og því hefur þróunin líklega verið örari en ef hið opinbera ætti hlut að máli.  

Einnig hafa aukin tengsl og upplýsingastreymi til foreldra gert það að verkum að auknar 

kröfur eru gerðar til kennara sem kallað hafa á meiri fagmennsku í skólastarfinu.  Aukin 

fagleg áhrif foreldra í skólastafinu vegna tilkomu kennararáðanna hafa líka haft sitt að 
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segja.  Oft hefur umræðan um skólastarf reyndar farið öfganna á milli og tekið á sig 

ýmsar myndir á undanförnum árum.  Mestu skiptir þó að nærsamfélagið sameinist um 

skólastefnu sem almenn sátt næst um. 

 

Í dag er fjárhagsleg staða margra sveitarfélaga alls ekki góð og hefur rekstur 

grunnskólans þar umtalsverð áhrif.  Þegar ákveðið  var að flytja skólana til 

sveitarfélaganna hefði þurft að ráða ákveðna aðila til að koma að málum sem kunnu til 

rekstrar skólastofnana.  Jafnvel hefði þurft að halda námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn 

og skólastjóra um rekstur skóla.  Menn með sérfræðikunnáttu í rekstri skóla voru til 

staðar á fræðsluskrifstofunum fyrir flutninginn.  Þeir voru hins vegar flestir ráðnir til 

stærri sveitarfélaganna sem gerði það að verkum að þau stóðu betur að vígi við 

framkvæmd yfirfærslunnar.   

 

Líklega var alls ekki nægjanleg þekking innan sveitarstjórnargeirans til að taka við jafn 

flóknu og kostnaðarsömu verkefni og rekstur grunnskólans var á þeim tíma sem 

flutningurinn á sér stað.  Það getur því gerst þegar fagleg og rekstrarleg kunnátta er ekki 

til staðar við yfirtöku flókinna verkefna að stofnanirnar sem slíkar taka stjórnina og 

forystuhlutverkið í sínar hendur.  Þar er yfirsýn ekki fyrir hendi á heildrænum rekstri 

sveitarfélaganna sem verður til þess að viðkomandi stofnun étur sveitarsjóð innanfrá, 

ein og fram kom hjá einum viðmælanda. 

 

Endurskoða þarf skólareksturinn bæði í stórum og smáum sveitarfélögum.  Á flestum 

stöðum væri eflaust hægt að leita aukinnar hagræðingar án þess að þjónustan skerðist, 

hvort sem horft væri til skólanna eða þeirra stofnana sem þeim tengjast.  Vissulega hafa 

sveitarfélög leitað hagræðingar í rekstri um leið og kröfur til þeirra hafa verið að aukast 

af hendi ríkisvaldsins og þeirra eigin stofnana.  Þetta hefur til að mynda leitt til aukinnar 

sameiningar sveitarfélaga auk þess sem byggðasamlög hafa rutt sér til rúms á síðustu 

árum.  Mörg sveitarfélög eru einfaldlega of litlar einingar til að taka við eins stórri 

rekstrareiningu og rekstur grunnskóla er. 

 

Með flutningi grunnskólans til sveitarfélaganna voru sveitarfélögunum tryggðir 

ákveðnir tekjustofnar eins og sjá má í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.  

Þar hefur  Jöfnunarsjóður gegnt veigamiklu hlutverki.  Reglur hans hafa hins vegar ekki 

verið endurskoðaðar síðan reglugerð um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til 
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reksturs grunnskóla, reglugerð nr. 653/1997, tók gildi.  Leiða má að því líkum að á 

komandi árum verði það hluti af forsendum fyrir úthlutun úr Jöfnunarsjóði að skoða 

skipulag skólastarfs áður en til úthlutunar kemur. 

 

Flutningur grunnskólans til sveitarfélaganna er aðeins ein þeirra breytinga sem átt hafa 

sér stað á undanförnum árum á stjórnsýslunni, þó þar hafi verið stigið stórt og 

veigamikið skref.  Eins og fram hefur komið hefði undirbúningur yfirfærslunnar eflaust 

mátt vera meiri bæði hvað undirbúning sveitarstjórnarmanna og skólastjóra varðar.  Hitt 

er þó víst að þegar viðamikil verkefni eru flutt frá ríki til sveitarfélaga þarf að tryggja 

faglega og rekstrarlega yfirsýn, sveitarstjórnarmönnum og ekki síst stjórnendum 

viðkomandi stofnana til stuðnings og ráðgjafar. 
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6. Niðurlag 

Eins og fram hefur komið hefur stjórnsýslan þróast mikið á síðustu árum  og miklar 

breytingar átt sér stað bæði hvað ábyrgð og verkaskipan varðar.  Líklega er áhrifaríkasti 

þátturinn í þessari þróun á síðustu árum sá sem snýr að framkvæmdavaldinu.  Þó 

yfirstjórn stjórnsýslunnar sé á höndum ráðherra, hvers á sínu sviði, sbr. 14. gr. 

Stjórnarskrárinnar,
46

 þá hefur ábyrgðin á ýmsum fjárhagslegum og rekstrarlegum 

þáttum í opinberum rekstri færst, í kjölfar laga nr. 70/1996, í auknum mæli til 

forstöðumanna ýmissa stofnana.
47

  Vissulega eru forstöðumenn stofnana fulltrúar 

ráðherra og þurfa að framfylgja stefnu hans.  Þeir eru hins þó sbr. umboðskenninguna, 

með þekkingu og kunnáttu umfram ráðherra og meiri yfirsýn yfir þau mál sem fjallað er 

um og því betur í stakk búnir til að stuðla að skilvirkari stjórnsýslu.
48

   

 

Með stefnu um nýskipan í ríkisrekstri hafa því skilin milli ábyrgðar og pólitískrar 

stefnumótunar orðið meiri og um leið og valdi og ábyrgð hefur verið dreift hefur 

ákvarðanataka færst nær vettvangi.  Ekki má þó gleyma því að þó um jákvæða þróun sé 

að ræða, hvað þetta varðar, þá verður að tryggja aðhald og eftirlit með stofnunum 

ráðuneytanna.
49

  Sama verður að gilda um starfsemi sveitarfélaganna, stofnanir þeirra 

og forstöðumenn. 

 

Með aukinni nýsköpun í ríkisrekstri hafa samfélagsleg áhrif á undanförnum árum verið 

veruleg sem vonandi hefur leitt til bættrar þjónustu við neytendur.  Um leið og horft er 

til bættrar þjónustu við neytendur hafa markmið ríkisvaldsins ekki síður snúið að því að 

auka hagkvæmni í ríkisrekstrinum.  Í því sambandi hefur helst verið bent á nálægðina 

við neytendur, sem auðveldi forgangsröðun verkefna, auk þess sem um meiri innsýn sé 

að ræða hjá þeim í tengslum við staðbundin verkefni.  Nokkur reynsla er komin á þetta í 

tengslum við flutninginn á rekstri grunnskólans en hér á landi hamlar fjöldi smárra 

sveitarfélaga frekari þróun í þessa átt þó ómögulegt sé að segja hvað verður á komandi 

árum.  Þá hefur með stefnumótun hins opinbera hin síðustu ár líkt eins og  með 
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útvistunarstefnu, verið stefnt að aukinni færslu verkefna frá hinu opinbera til einkaaðila 

og frjálsra félagasamtaka í sama tilgangi.   

 

Hin hefðbundna hugmyndafræði um opinbera geirann, að ríkisstjórnir séu í 

aðalhlutverki í opinberri stefnumótun og að þær einar hafi áhrif á efnahagslífið og 

þjóðfélagið með aðgerðum sínum veldur nú efasemdum.  Eitt af því sem valdið hefur 

ákveðinni spennu hjá stjórnvöldum er afleiðing af vaxandi mikilvægi hins alþjóðlega 

umhverfis og að öllum líkindum minnkandi hæfileiki stjórnvalda til að einangra eigið 

efnahagslíf og þjóðfélag frá alþjóðlegum þrýstingi.  Þessi þrýstingur birtist meðal 

annars í gegnum alþjóðlega markaði.   

 

Annað sem farið er að hafa áhrif á hina hefðbundnu stjórnsýslu kemur til vegna þeirra 

breytinga sem átt hafa sér stað  á sambandinu milli opinbera geirans og einkageirans.  Í 

allri umræðunni um breytt hlutverk stjórnvalda er því meðal annars haldið fram að 

ákveðnir einstaklingar séu farnir að hafa veruleg áhrif á stefnumótun og stjórnun en slíkt 

hefði verið óhugsandi áður.  Stjórnvöld virðist þannig vera að veikjast og séu því í raun 

ófær um að stjórna eins og áður.  Þeir sem þessu halda fram telja því að hið hefðbundna 

hlutverk stjórnvalda sé orðið úrelt og horfa verði til nýrrar hugmyndafræði sem markist 

af ákveðnum grunnatriðum: 

 

- Samfélagið byggi í dag á ákveðinni netsamvinnu sem koma þurfi til í 

opinberri stefnumótun.  Skrifræði hins opinbera sé seinvirkt á meðan 

einkageirinn, bæði fyrirtæki og frjáls félagasamtök séu mun áhrifaríkari. 

- Í hinni nýju skilgreiningu á stjórnsýslunni verði hið opinbera ekki áhrifalaust 

heldur hættir að vera beinn stjórnandi og færist í þá átt að vera aðili sem 

hefur áhrif.  Fulltrúar hins opinbera verði þannig þátttakendur í stefnumótun í 

stað þess að taka „ Top down“ ákvarðanir eins og áður.  Þeir komi þannig að 

ákvarðanatöku á jafningjagrundvelli þar sem aðilar verða háðir hverjir öðrum 

við ákvarðanatöku. 

- Netsamvinna leiði til meiri blöndunar opinbera geirans og einkageirans á 

margvíslegan hátt og meira verði um formlega samvinnu.  Þessi samvinna 

leiði síðan til þess að hvor aðili um sig nýti auðlindir hins við úrlausnir.  

Þannig sé gert ráð fyrir því að hið opinbera geti jafnvel náð fram ákveðnum 

hlutum sem tækist ekki ef slíkt yrði framkvæmt án samvinnu.  Einkageirinn 
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gæti líka útvegað fjármagn vegna opinberra framkvæmda svo ekki sé minnst 

á að opinberi geirinn og einkageirinn móti með sér samvinnu um rekstur 

fyrirtækja og stofnana. 

- Aukin samvinna einkageirans og hins opinbera geri það mögulegt að nýta 

fjölbreyttari stjórntæki.  Stjórntæki sem jafnvel væru ekki viðurkennd ef 

þeim væri beitt af öðrum hvorum aðilanum.  Í stað þess að beita 

hefðbundnum stjórntækjum hins opinbera, sem oftar en ekki eru formleg 

inngrip, gæti hið opinbera nýtt minna áberandi stjórntæki með samvinnu við 

einkageirann sem yrðu allt eins áhrifarík.
50

  

 

Stjórnsýsla 20. aldarinnar byggði á því að móta árangursríka stjórnsýslu með nákvæmri 

skilgreiningu á ábyrgð þar sem reynt var að halda ákveðinni skilvirkni án þess að draga 

úr almannagæðum.  Ráðherrar hafa farið með yfirstjórn stjórnsýslunnar, hver á sínu 

sviði, og hafa þeir því verið ábyrgir fyrir öllum stjórnarframkvæmdum.
51

  Stjórntæki 

stjórnsýslunnar hafa þannig í gegn um tíðina verið skýr hér á landi en þau hafa byggst á 

boðvaldi, eftirlits- og úrskurðarvaldi, fjárveitingavaldi og löggjöf.  Ráðherra hefur haft 

boðvald yfir embættismönnum sínum og hefur með valdi sínu getað krafist upplýsinga, 

gefið fyrirmæli og breytt ákvörðunum.
52

  Eftirlits- og úrskurðarvald hefur gert ráðherra 

kleift að krefjast upplýsinga og skýringa á ákvörðunum undirmanna sinna.  

Fjárveitingarvaldið hefur síðan gert það að verkum að ráðherra hefur haft afgerandi, 

formleg og óformleg, völd yfir stjórnsýslunni sem undir hann heyrir.  Ráðherrar og 

ráðuneyti þeirra eru helstu frumkvöðlar lagasetningar og hafa því ráðið að mestu 

hvernig hún hefur þróast.  Eftir að lög hafa verið sett hefur það einnig verið hlutverk 

ráðherra að útfæra þau með reglusetningum.
53

  

    

Nýskipan í ríkisrekstri hefur kallað fram flóknari aðstæður í opinbera geiranum en áður 

ríktu.  Í vaxandi mæli höfum við verkefni sem er útvistað til sveitarstjórna, verktaka, 

sjálfstæðra stofnana og ákveðinna hagsmunaaðila sem fá að hafa áhrif.  Einn viðamesti 
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þátturinn með nýskipan í ríkisrekstri voru hugmyndir um árangursstjórnun sem fólust í 

því að sjónum ráðuneyta og stofnana skyldi sérstaklega beint að því að þær rækju 

hlutverk sín eins vel og frekast væri kostur.  Vald og ábyrgð voru færð til þeirra sem 

annast skyldu framkvæmdina og aukin áhersla lögð á árangursmælingar í þeim tilgangi 

að vinna að umbótum í ríkisrekstrinum.
54

  Með þessu móti var því reynt að skilja enn 

frekar á milli ábyrgðar í rekstri og pólitískrar stefnumótunar.  

  

Breytt alþjóðaumhverfi kallar á breyttar áherslur í hinni opinberu stjórnsýslu ekki síst 

vegna nýrra viðfangsefna stjórnvalda.  Þetta leiðir m.a. til þess að fjölbreyttari 

stjórntækja er þörf til að tryggja og gæta hagsmuna borgaranna á víðtækum grunni.  

Hæfileiki stjórnsýslunnar til að taka á nýjum viðfangsefnum snýst ekki lengur eingöngu 

um að finna og ráða nýtt fólk heldur ekki síður um þróun aðferða innan stjórnsýslunnar 

til að taka á nýjum viðfangsefnum.  Um leið og stjórnvöld reiða sig í auknum mæli á 

utanaðkomandi aðila eykst nauðsyn þess að skilgreina vel hverju stjórnvöld vilja áorka.  

Þegar stjórnsýsla, sem byggð hefur verið á stigveldi, fer að byggja á samvinnu í auknum 

mæli, kallar það t.d. á lagalega endurskoðun.  Horfa þarf einnig til þess þegar stjórntæki 

hins opinbera eru endurmetin að tryggja þarf áhrifamátt stjórnvalda í samvinnu við aðra.  

Stjórnvöld verða aldrei ein af hópnum þar sem þeirra hlutverk í öllum ákvörðunum og 

athöfnum er byggt á þeirri víðtæku skilgreiningu að þeim beri að gæta hagsmuna 

almennings.
55

 

    

Í skrifræðisstjórnsýslunni voru hin hefðbundnu stjórntæki ráðherra talin tryggja ráðherra 

nokkuð góð tök á stjórnsýslunni og almennt álitið að þau væru nægjanlega góð til að 

kalla mætti ráðherra til ábyrgðar fyrir gjörðir stjórnsýslunnar.
56

 Með stigveldinu var því 

tryggt hver bar ábyrgð gagnvart hverjum í stjórnsýslunni.  Miðlun upplýsinga var tryggð 

með ársreikningum og ýmsum skýrslum  samkvæmt beiðni ráðuneytis eða annarra 

eftirlitsaðila.  Innra aðhaldi var sinnt af ráðherra og ráðuneyti en ytra aðhaldi af Alþingi, 
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Rikisendurskoðun, Umboðsmanni Alþingis og dómstólum.  Einnig má segja að ytra 

aðhaldi hafi verið sinnt af fjölmiðlum og almenningi.
57

 

  

Með nýsköpun í ríkisrekstri má segja að hin hefðbundnu stjórntæki hafi veikst  fjölgun 

samninga við einkaaðila um skilgreind verkefni.  Umboðskenningin segir að með því að 

kalla til aðila utan stjórnsýslunnar sé ekki lengur hægt að gera ráð fyrir því að fulltrúinn 

hafi sömu markmið og umbjóðandinn.  Umbjóðandinn hafi það kannski að markmiði að 

veitt sé sem best þjónusta á meðan fulltrúinn hafi það að markmiði að græða sem mest á 

þjónustunni.  Aukin nýsköpun í ríkisrekstri hér á landi hefur því leitt af sér ákveðna 

endurskilgreiningu á stjórntækjum hins opinbera.  Meðal þeirra aðgerða sem gripið var 

til má nefna, samkeppnislögin nr. 8/1993, stjórnsýslulögin nr. 37/1993, upplýsingalögin 

nr. 50/1996, starfsmannalögin nr. 70/1996, ákvörðun ríkisstjórnar um árangursstjórnun 

1996, fjárreiðulögin nr. 88/1997 og ný innkaupastefna sem ríkisstjórnin setti 2002.  Auk 

þess skilgreindi ríkisvaldið ákveðnar leikreglur í tengslum við markvisst 

einkavæðingarferli 1998 – 2003 og nýja útvistunarstefnu 2006. 

 

Þegar rætt er um hina nýju stjórnsýslu alþjóðavæðingarinnar þurfa stjórnvöld að velta 

fyrir sér með hvaða hætti endurskilgreina þarf stjórntæki hins opinbera.  Með aukinni 

samvinnu hins opinbera í neti aðila, þar sem ríkisvaldið verður einn að mörgum ólíkum 

þátttakendum, þarf að horfa til nýrra stjórntækja þar sem ekki verður um sérstakan 

fulltrúa stjórnvalda að ræða í venjulegum skilningi.
58

  

   

Eins og sjá má hér að framan hefur á undanförnum árum verið unnið markvisst að 

umbótum í ríkisrekstri hvað varðar aukin áhrif borgaranna, aukna þjónustu við 

neytendur og aukna hagkvæmni í rekstri hins opinbera.  Það er þó ljóst að betur má ef 

duga skal og líklegt er að enn megi á næstu árum bæta um betur.  Til þess að svo megi 

verða þarf að horfa til þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til á undanförnum árum og 

leita leiða til að lagfæra það sem betur hefði mátt fara.   

 

Hvað fjármálastjórnun hins opinbera varðar má ná enn betri árangri.  Þetta á við þegar 

horft er til tengsla milli fjárlagagerðar og árangursstjórnunar þar sem  skilvirkari 
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áætlanagerð, bæði hvað varðar fjárlagagerð til langs tíma og hins vegar samskipti 

stofnana við fjármála- og fagdeildir ráðuneytanna, hefði veruleg áhrif.
59

  Erfitt er að 

geta sér til um hversu langt verður gengið í einkavæðingarferli ríkisins en líklegt er að á 

komandi árum muni útvistun verkefna hjá hinu opinbera aukast en með því móti er 

leitast við, eins og fram hefur komið, að tryggja almenningi betri þjónustu á 

hagkvæmari hátt en áður.   

 

Á Innkauparáðstefnu Ríkiskaupa, þann 8. nóvember 2005, kom fram í máli 

fjármálaráðherra að stöðugt þyrfti að endurmeta hlutverk ríkisins í þjónusturekstri um 

leið og aðgreina þyrfti stjórnsýsluna og almenna þjónustu.  Skýra þyrfti stefnuna um 

hvernig staðið yrði að frekari útvistun og verklagi við kaup á þjónustu en unnið væri 

markvisst að stefnumótun um frekari útvistun og bætt verklag við þjónustusamninga.
60

  

  

Þegar horft er til starfsmannamála hjá hinu opinbera má telja víst að hið opinbera hafi 

viljað sjá meiri sveigjanleika skapast í kjölfar starfsmannalaga nr. 70/1996.  En þar sem  

samtök opinberra starfsmanna eru sterk hefur einföldun kerfisins kannski ekki gengið 

eins vel og til var ætlast.  Skýr heimild er þó í lögunum um ábyrgð forstöðumanna á 

fjármálum og rekstri sinna stofnana og því má ætla að stjórnvöld gætu gengið harðar 

fram í því að stefnumótun þeirra væri markvissari og markmiðssetning skýrari.
61

   

 

Eins og fram kemur í skýrslu Ríkisendurskoðunar um mat á árangurstjórnun hins 

opinbera hefur margt áunnist.  Bent er þó á að árangursrík innleiðing á þeim breytingum 

sem felast í árangursstjórnun krefjist í raun hugarfarsbreytingar sem taki langan tíma að 

ná fram.
62

  Einnig er kveðið skýrt á um að enn sé margt sem betur megi fara.  Setja þurfi 

fram skýrari markmið frá æðstu stjórnvöldum niður í stofnanirnar.  Auka þurfi 

ennfremur upplýsingastreymi milli Alþingis og framkvæmdavaldsins, skýra þurfi 

ábyrgðarhlutverkin innan stjórnsýslunnar enn frekar, bæta samstarf fag- og 
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fjármálasviða, auka handleiðslu, tryggja betur aðhald og nýta betur niðurstöður 

mælinga.
63

  

 

Hér hefur einungis verið drepið á nokkur atriði sem líklegt er að stuðlað gætu að enn 

frekari umbótum í ríkisrekstri á komandi árum og byggja kannski fyrst og fremst á 

frekari útfærslu þeirrar stefnu sem mörkuð hefur verið.  Sú stefna hefur að mati 

fjármálaráðherra leitt af sér miklar breytingar á rekstri hins opinbera á undanförnum 20 

árum.  Um leið og kröfur um þjónustu og gæði hennar hafa aukist hefur verið leitast við 

að halda í við vöxt ríkisútgjalda.  Einnig telur fjármálaráðherra að um leið og veitendum 

þjónustu hefur fjölgað, hafi sérhæfing aukist, samkeppni harðnað og þjónustan batnað.  

Þetta hafi síðan leitt til aukinnar hagkvæmni í rekstri hins opinbera um leið og þjónustan 

hefur orðið gegnsærri.  Virk samkeppni hafi einnig ýtt undir aukna nýsköpun á markaði 

um leið og sífellt sé hægt að ná fram hagkvæmari tilboðum en ríkisvaldinu var unnt að 

ná fram áður.
64

   

 

Ef mat fjármálaráðherra er rétt hafa þeir þættir sem helst hafa verið dregnir fram sem 

gagnrýni á nýsköpun í ríkisrekstri ekki haft afgerandi áhrif hér á landi en þar hefur helst 

verið rætt um að: 

 stefnan sé sambærileg við sögu H. C. Andersen um nýju fötin keisarans og hafi 

engu breytt nema þá helst hvernig stjórnendur tala við almenning 

  stefnan hafi skaðað almannaþjónustu vegna niðurskurðar eða þess að þjónustu 

sé sinnt á sem ódýrastan hátt og hafi auk þess leitt til aukinnar skriffinnsku í 

stjórnkerfinu 

 stefnan hafi leitt til aukinnar sundurgreiningar / aðstöðumunar í stað þess að 

bæta almannagæði og hafi það að markmiði að styðja fremur við stjórnendur en 

neytendur 

 stefnan komi ekki til móts við mismunandi gildi stjórnenda sem starfi við 

mismunandi aðstæður
65
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Kannski má þegar upp er staðið velta því fyrir sér hvort þær breytingar sem átt hafa sér 

stað í stjórnsýslunni hafi í raun aðeins haft þann tilgang að tryggja aukinn árangur og 

hagkvæmni í rekstri, þar sem áherslurnar hafi fyrst og beinst að því að draga úr kostnaði 

og gera í raun meira fyrir minna verð.
66

 

 

Markmið stjórnvalda voru skýr í aðdraganda og undirbúningi að flutningi grunnskólans 

til sveitarfélaganna.  Þær fræðilegu forsendur sem lagðar voru til grundvallar um aukin 

áhrif og aukna ábyrgð nærsamfélagsins á skólastarfinu hafa án efa skilað sér í bættu 

skólastarfi og aukinni þjónustu við nemendur.  Hvort flutningur grunnskólans, sem 

veigamikils þáttar í nýskipan í ríkisrekstri, sé fyrirmynd að flutningi fleiri verkefna frá 

ríki til sveitarfélanna verða aðrir að meta.  Við því er væntanlega ekki til neitt einfalt 

svar en í ritgerð þessari hafa þó komið fram vísbendingar um ýmsa jákvæða og 

neikvæða þætti sem huga þarf að ef slíkt á að verða raunin í nánustu framtíð.  
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7. Viðauki 

Viðtalsrammi 
 

„Hvaða áhrif hefur flutningur grunnskólanna til sveitarfélaganna haft á starf 

grunnskólanna í landinu? 

 

Í upphafi hvers viðtals verður leitað eftir viðhorfi viðmælanda á forsendum og 

aðdraganda þeirrar ákvörðunar að flytja rekstur grunnskólans að fullu til 

sveitarfélaganna.  Horft er sérstaklega til þriggja atriða er snúa að starfi og rekstri 

grunnskólanna, fjárhagslegra, faglegra og stjórnunarlegra þátta.  Gengið verður í 

viðtölum út frá ákveðnum lykilatriðum er snúa að hverjum þætti. 

 

Fjárhagsleg áhrif 

- Hverjar voru hinar almennu reglur sem gengið var út frá við úthlutun 

fjármagns fyrir 1996 frá ríki til hinna ýmsu grunnskóla? 

- Hverjar eru forsendur einstakra sveitarfélaga fyrir úthlutun fjármagns til  

grunnskóla í dag? 

- Hefur flutningurinn leitt til aukningar eða minnkunar á fjárhagslegu 

sjálfstæði skóla og þá auknum áhrifum skólastjóra á skipulag skólastarfs á 

hverjum stað? 

- Hefur þjónusta skólanna við nemendur breyst?  Hverjar eru þær breytingar 

helstar og hver er helsta orsök þeirra breytinga sem um ræðir? 

- Hvernig er rekstrarlegur grundvöllur einstakra skóla til að sinna 

þjónustuhlutverki sínu? 

Fagleg áhrif 

- Hvert var faglegt forystuhlutverk ríkisins gagnvart einstökum skólum fyrir 

árið 1996? 

- Hvernig er aðkoma ríkisins sem hins lagalega ábyrga aðila að faglegu 

skólastarfi grunnskóla í dag og hvernig eru hinu lögformlega eftirliti með 

skólastarfi sinnt? 

- Með hvaða hætti er unnið að faglegu skipulagi skólastarfs í mismunandi 

skólum og hvernig er aðkomu sveitarfélagsins að faglegu skipulagi starfsins 

háttað. 

- Hvernig ætti helst að standa að faglegu skipulagi grunnskóla í dag? 

Stjórnunarleg áhrif 

- Hvað ræður að mati viðmælanda helst stjórnfyrirkomulagi hinna ýmsu 

grunnskóla í dag? 

- Hvert er viðhorf viðmælenda til skipulags á stjórnfyrirkomulagi 

grunnskólanna í dag? 

- Hvernig ætti stjórnun grunnskólanna í landinu að vera skilgreind? 

 

Í lok hvers viðtals verður leitað eftir viðhorfi viðmælenda til reynslunnar af flutningi 

grunnskólans til sveitarfélaganna.  Kallað verður eftir áliti hvers og eins á því sem betur 

hefði mátt fara og hvaða breytingar helstar þyrftu að eiga sér stað á komandi árum til 

hagsbóta fyrir starf grunnskólanna í landinu.     

 

Viðtölin verða tekin upp og verður algjörs  trúnaðar gætt við viðmælendur.  

Viðmælendur verða ekki nafngreindir.  
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