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Formáli 
Verkefni þetta er 6 eininga lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði við Háskóla Íslands 

og er megin efni þess eðli og inntak einkavæðingar ríkisfyrirtækja með sérstakri áherslu á 

skólakerfið. 

Í ritgerðinni er einkavæðing flokkuð og gerð grein fyrir ástæðum á baki hennar. 

Fjallað verður um einkavæðingu ríkisfyrirtækja þar með talið skólahalds. Hvers vegna 

fyrirtækin hafi verið einkavædd og hvernig til hafi tekist. Rætt verður um útvistun á 

opinberri þjónustu og niðurgreiðslu á þjónustu einkafyrirtækja með útgáfu á 

skólaávísunum þar með talið hvers konar afsláttarkortum eða fríkortum. Sýnt verður fram 

á að árangur nemenda í einkaskólum sé síst lakari en í opinberum skólum. Ef vel er 

vandað til verka þurfi einkavæðing menntakerfisins því ekki að vera svo slæm. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Elmar Hallgríms Hallgrímsson, lektor við 

Viðskiptafræðideild, og þakka ég honum fyrir gott samstarf. Sérstakar þakkir fær svo 

faðir minn fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og ábendingar um hvað betur mætti fara. 
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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er einkavæðing, einkum og sér í lagi sú 

hugmyndafræði sem hún byggist á. Margir halda að einkavæðing hafi hafist upp úr 

1990 með valdatöku Margaret Thatcher og Ronalds Reagan, en því fer víðsfjarri. 

Einkavæðing hefur fylgt manninum frá alda öðli. Í ritgerðinni verður gerð stutt grein 

fyrir upphafi einkavæðingar og sögulegri þróun. 

Í daglegu máli virðast menn líka aðallega tengja einakvæðinguna við sölu á 

ríkisfyrirtækjum, en það er líka rangt. Þannig eru til ýmsar gerðir einkavæðingar. 

Niðurlagning stofnunar eða brotthvarf hins opinbera af markaði er t.d. skilgreind sem 

einkavæðing. Sama gildir um afnám einokunar. Í ritgerðinni verður fjallað um helstu 

gerðir einkavæðingar og lýst hvaða tilgangi slíkar ráðstafanir gegna í framkvæmd. 

 Ekki er alltaf unnt að selja fyrirtæki eða stofnun, hún er svo óaðskiljanlegur 

hluti af ríkinu. Hins vegar getur verið mögulegt að yfirfæra hluta af þjónustunni sem 

hún veitir til einkaaðila með útboði. Slíkar aðgerðir geta sparnað kostnað og dreift 

áhættu af opinberum rekstri. Í ritgerðinni verður fjallað um útvistun á þjónustu 

ríkisins, hvaða tilgangi hún gegnir í ríkisrekstrinum þar með talið kosti og galla.  

Margir hræðast einkavæðingu. Hið almenna viðhorf er þannig að með henni 

verði þjónusta ríkisins lakari. Svo þarf þó ekki að vera heldur fer það svoldið eftir því 

hvernig staðið er að málum. Í ritgerðinni verður fjallað um innleiðingu afsláttarkorta 

eða fríkorta, svokallaðra skólavísuna, sem unnt er að nota til að niðurgreiða kaup á 

þjónustu þar með talið menntun en tilgangur þeirra er einkum að auka valfrelsi 

neytenda innan menntakerfisins. 

Ritgerðinni lýkur svo á umfjöllun um einkarekna skóla en komið hefur í ljós að 

árangur nemenda í þeim er síst lakari en í opinberum skólum. 
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1 Inngangur 
 

Mikið hefur verið rætt og ritað um einkavæðingu hér á landi og erlendis. Þegar svo 

stendur á takmarkast umræðan gjarnan við sölu ríkisfyrirtækja. Hugtakið einkavæðing 

er þó miklu víðtækara en svo. Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir hvað felst í 

einkavæðingu er og út á hvað hún gengur. 

Að sama skapi halda margir að einkavæðing sé nýlunda. Þannig hafi ekkert 

verið einkavætt fyrr en Margaret Thatcher og Ronalds Reagan komust til valda. Svo 

er auðvitað ekki. Einkavæðing hefur lengi verið til. Nauðsynlegt er því að fara 

stuttlega yfir sögu einkavæðingar og útskýra út á hvað hún gengur. 

Í framhaldi verður einkavæðing flokkuð og gerð grein fyrir eðli hinna ólíku 

flokka. Þar á meðal er útvistun á opinberri þjónustu og innleiðing á ávísanakerfi til 

niðurgreiðslu á námsvist einkaskólum. 

Þá verður rætt um hvaða íslensk fyrirtæki voru einkavædd á tímabilinu frá 1990 

til 2005 og hvernig til hafi tekist um einkavæðingu þeirra. Margir halda því fram að 

ekki hafi verið gætt réttra aðferða við einkavæðinguna. Þannig hafi einkavæðingin 

ekki verið nógu fagleg. 

 Í framhaldi verður horft yfir farinn veg og lagt mat á hvernig til hafi tekist við 

einkavæðingu þeirra fyrirtækja og stofnana sem einkavædd voru hér á landi á sínum 

tíma. Að endingu verður efnið tekið saman og gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

þess. Ber þar hæst sú skoðun að einkavæðing geti verið kostur til að afla hinu 

opinbera tekna, dreifa áhættu og síðast en ekki síst að auka valmöguleika fólks. 
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2 Um einkavæðingu 

2.1  Afmörkun hugtaks 
Erfitt er að gefa einhlýta skýringu á hugtakinu einkavæðing. Þegar hugtakinu er lýst 

fylgir því oft á tíðum langur listi af nytsamlegum hugtökum sem tengjast 

einkavæðingu með einum eða öðrum hætti. Margir gætu líka haldið að saga 

einkavæðingar sé til þess að gera stutt. Takmarkist þannig við síðustu 50 til 100 árin. 

Svo er hins vegar ekki. Einkavæðing hefur nefnilega fylgt manninum frá fyrstu tíð. 

Heimildir eru þannig til um að útvistun á þjónustu ríkisins til einkaaðila hafi 

verið algeng hjá Forn Grikkjum. (Parker & Saal, International Handbook On 

Privatization, 2005) Á tímum rómverska heimsveldisins sáu einkaaðilar sömuleiðis 

um nær alla starfsemi og þjónustu ríkisins, þar með talið skattheimtu, framleiðslu og 

byggingumannvirkja. Umfang og afskipti ríkisins af atvinnurekstri voru reyndar mjög 

mikil hjá Rómverjum. Til dæmis stofnuðu þeir fyrstu ríkisreknu fyrirtækin og 

önnuðust þau um kornrækt á jörðum sem voru í eigu hins opinbera. Öllu þessu fylgdi 

auðvitað mikið skrifræði. Vilja sumir fræðimenn jafnvel meina að það sé ein af 

ástæðunum fyrir endalokum rómverska heimsveldisins.( Parker & Saal, International 

Handbook On Privatization, 2005) 

En hvernig skynjum við einkavæðingu eins og hún birtist okkur í dag í 

framkvæmd og eftirfylgni? Einkavæðingu á eignum, fyrirtækjum og stofnunum svo 

og þjónustu má framkvæma með ólíkum hætti. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

þessum ólíku aðferðum og þeirri hugmyndafræði sem að baki þeim býr við 

framkvæmd einkavæðingar hjá því opinbera.  

2.2 Laissez-faire 
Talið er að hugmyndafræðin að baki einkavæðingu hafi orðið til á gullöld Kína sem 

þá var undir stjórn Han keisaraættarinnar. Taoisminn var þá alls ráðandi á opinberum 

vettvangi en fylgismenn hans aðhylltust svokallaða laissez-faire stefnu eða 

hugmyndafræði. 

Laissez-faire merkir efnahagslegt umhverfi þar sem viðskipti á milli 

einstaklinga eru algerlega laus við gjaldtöku, niðurgreiðslur ríkis, framkvæmd 

einkasölu, og opinberar reglugerðir stjórnvalda einskorðast við að vernda 

eignarréttinn gegn yfirgangi og þjófnaði. (Buder, 2009) Orðið Laissez-faire kemur úr 
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frönsku og merkir í raun „let it be“ eða „let them do as they will“ sem þýða má sem 

„látið þá í friði“ eða „leyfið þeim að gera það sem þeir vilja“. 

Fræðimenn eru almennt sammála um að laissez-faire ríki eða algerlega frjáls 

markaður hafi aldrei verið til. (Buder, 2009) Þar með er ekki sagt að ríki hafi ekki 

reynt að koma slíkum markaði á og í því sambandi hefur fyrst fremst verið horft til 

einkaframtaksins. Skilgreiningin á hugtakinu Laissez-faire er eðlilega svolítið 

takmörkuð. Þegar verið er að fjalla um hugtakið fylgir því oft langur listi um notagildi 

og útskýringar svo og skoðanir eða sjónarmið sem tengjast einkavæðingu með einum 

að öðrum hætti. Sem dæmi um slík sjónarmið eða skoðanir má nefna eftirfarandi 

atriði: 

2.3 Nánar um hugtakið Laissez-faire og einkavæðingu 
(1)Meðal margra þróunarríkja, landa í Vestur Evrópu, fyrrum sósíalískra landa og 

ríkja fyrrum Sovétríkjanna, telst einkavæðing vera færsla á eignarhaldi, að hluta til 

eða að fullu frá hinu opinbera yfir til einkaaðila. Stundum er talað um þetta sem 

andþjóðnýtingu (e. anti-nationalization) eða óþjóðnýtingu. 

(2)Þótt samkomulag sé um það að sala á ríkisfyrirtækjum teljist einkavæðing, 

deila menn um það hvernig skilgreina beri sölu á öðrum eignum ríkissins, eins og 

byggingum og landi. Engin slíkur munur verður gerður hér. Sala mannvirkja og lands 

telst því einkavæðing eins og sala ríkisfyrirtækja. 

(3)Í Bandaríkjunum, þar sem fá fyrirtæki eru í eigu ríkisins, hefur yfirfærsla á 

rekstri og þjónustu hins opinbera til einkaaðila og verktaka verið flokkuð sem 

einkavæðing. Margir eru þó ósammála því og vilja frekar að þetta sé kallað útvistun 

(e. outsourcing). (Gaspard, 2004) Með útvistun er átt við að eitt fyrirtæki geri 

samninga við annað um yfirtöku á ákveðinni þjónustu eða starfsemi gegn gjaldi og er 

unnt að finna mörg dæmi um slíka samninga  innan einkageirans. Sumir virðast telja 

þessa samninga vera hluta af valddreifingu fyrirtækja, sem í raun hjálpar ekki og 

veldur þvert á móti óþarfa ruglingi á hugtakinu. 

(4)„Samkeppnisleg útvistun“ er hugtak sem vísar til þeirrar samkeppni sem oft 

er á milli opinbera starfsmanna og einkaaðila. Hreppi einkaaðili verkefni við almennt 

útboð á opinberri þjónustu er oftast talað um það sem einkavæðingu eða útvistun. 

Verði opinberir starfsmenn hins vegar hlutskarpastir er álitamál hvort rétt sé að tala 
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um einkavæðingu eða útvistun. Kannki væri réttast að kalla þetta fyrirbæri einfaldlega 

„innvistun“. 

(5)Úr heimi fjármálanna getur einkavæðing átt við þær kringumstæður þegar 

einstaklingur eða fyrirtæki við uppkaup á hlutabréfum í félagi á opnum 

hlutabréfamarkaði eignast svo stóran eignarhluta í félaginu að hann getur krafist 

innlausnar á hlutafé annarra eigenda samkvæmt lögum og síðan afskráð félagið. 

(6)Ef ríkið er sett í þá stöðu að þurfa að starfa við markaðsskilyrði, t.d. við 

fjáröflun, sölu á þjónustu o.fl. fer betur á að kalla slíka verslun „markaðsvæðingu“ í 

stað einkavæðingar. 

(7)Breyting á opinberum stofnunum í sjálfstæða einingu eða (opinbert) 

hlutafélag, eins og Ríkisútvarpið ohf. er dæmi um, er stundum kallað einkavæðing, en 

„Commercialization“ það er verslunar- eða markaðsvæðing væri þó mun betra orð. 

(8)Samstarf opinberra- og einkaaðila (e. public-private partnership) er mjög 

sveigjanlegt form á einkavæðingu. Hugtakið er í stórum dráttum skilgreint sem 

samkomulag milli einkaaðila (eins eða fleiri) og stjórnvalda, og getur haft að 

leiðarljósi að spara, að hjálpa eða aðstoða, að koma á samstarfi um byggingu 

mannvirkja eða veitingu á þjónustu. Fjármögnun einkaaðila á framkvæmdum og 

stjórnun verkefna, bygging og langtímarekstur samgöngumannvirkja, er eitt af 

einkennum þeirra verkefna sem tengjast þessari tegund einkavæðingar, ásamt því að 

vera í eigu opinbera aðila. Þrátt fyrir notkun hins tvíræðna hugtaks „opinbert-einka 

samstarf“ um þetta fyrirbæri er orðalagið gagnlegt þar sem það kemur í veg fyrir 

óþarfa andúð þeirra sem eru á móti einkavæðingu á hugmyndafræðilegum grundvelli. 

(9)Síðasta og sérstæðasta einkavæðingarformið er kennt við Janusz 

Lewandowski fyrrverandi ráðherra í Póllandi og er of freistandi að láta það ekki fylgja 

með. Eftir fall kommúnismans sá Janusz um umbreytingu á eignarhaldi eða 

einkavæðingu ríkisfyrirtækja sem hann skilgreindi sem „sölu á fyrirtækjum sem 

enginn ætti, enginn vissi virði á, til fólks sem ekkert fjármagn hefði“. (Savas, 2005) 

Minnir þetta óneitanlega svoldið á orð Hannesar Hómsteins Gissurarsonar sem féllu í 

Ísland í dag 13. september 2007, um að Íslendingar virkjuðu nú fjármagn sem áður 

hefði legið dautt og væri það gert með tvennskonar aðferðum. Annars vegar með 

einkavæðingu fiskistofnanna innan íslensku landhelginnar og hins vegar með 

einkavæðingu ríkisfyrirtækja. Í báðum tilvikum væri litið á þetta tvennt sem 
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óframseljanlegar, óveðhæfar, óskráðar eignir, semsé eignir sem enginn ætti né bæri 

ábyrgð á. Við sölu á þeim yrði skyndilega til fjármagn sem ekki hafði áður verið til. 

(Gissurarson, 2007)  

Þessi skynjun eða túlkun á hugtakinu einkavæðing gefur smá innsýn í það 

hvernig ákvarðanatöku manna er háttað þegar verið var að einkavæða ríkisfyrirtækin. 

3 Saga Einkavæðingar 

3.1 Einkavæðing utan Bandaríkjanna 
Einkavæðing er algeng í heiminum, þá sérstaklega í hinum fyrrum sósíalískum 

löndum. Eftir því sem ríkin færa sig nær markaðsdrifnu hagkerfi einkavæða þau 

fyrirtæki sem eitt sinn voru þjóðnýtt. Við endalok sósíalismans stóðu þau frammi fyrir 

þeim vanda að þurfa jafnvel að einkavæða á milli 60%-80% af hagkerfum sínum. Í 

markaðsdrifnum hagkerfum er um 10% af fyrirtækjum á markaðnum í eigu hins 

opinbera. Vandamálið var því gríðarlegt. Sem dæmi um atvinnugreinar og fyrirtæki 

sem oftast voru í eigu hins opinbera má nefna gas-, rafmagns-, vatns- og 

símafyrirtæki. Einnig má nefna flugumferðarþjónustu og 

almenningssamgöngufyrirtæki svo og ýmis konar framleiðslu eins og 

áburðarverksmiðjur og sementsverksmiðjur.  

Einkavæðingin í Vestur Evrópu og Japan hefur verið mjög umfangsmikil 

síðustu 30 ár. Sala ríkisfyrirtækja í Evrópu hófst eiginlega með Margaret Thatcher og 

ríkisstjórn hennar í Bretlandi seint á sjöunda og snemma á áttunda áratugnum, þegar 

ákveðið var að einkavæða fjöldan allan af eignum í eigu hins opinbera. Salan á British 

Petroleum árið 1979 markaði upphafið. Í kjölfarið fylgdi svo salan á 

flugvélaframleiðandanum British Aerospace, efnaframleiðandanum Amersham 

International, vöruflutninga fyrirtækinu National Freigh Company 1981 og 1982. 

Einkavæðingin hélt svo áfram með sölu á Britoil, British Sports, Jaguar Cars, 

og British Telecom á miðjum áttunda áratugnum. British Airways, eitt af leiðandi 

flugfélögum í Evrópu, var einkavætt með útboði hlutafjárs til almennings (e. initial 

public offering. IPO) 1987. Í Japan hófst einkavæðing með sölu ríkiseigna á miðjum 

áttunda áratugnum. Ríkiseinokun var á tóbaks- og salt framleiðslu og einkavæddi 

ríkið framleiðsluna árið 1984 til að losa um taumana og auka frelsið. Í kjölfarið seldi 

ríkið símann, þjónustu og lestarsamgöngurnar árið 1986. 
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Framtak ríkisstjórnar Bretlands og Japans hrundi af stað einkavæðingar bylgju. 

Aðrar þjóðir fóru að athuga sinn gang. Í tengslum við þetta, hafa svo fjölmargir 

innviðir verið einkavæddir, svo sem vegir, brýr og byggingar út um allan heim. 

(Varner, 2006). 

3.2 Einkavæðing í Bandaríkjunum 
Einkavæðing fyrirtækja er fátíð í Bandaríkjunum og helgast það af því að hið 

opinbera stendur almennt ekki í atvinnurekstri. Auðvitað á hið opinbera, alríkið og 

fylki, og rekur fyrirtæki. Þegar svo stendur á leitast hið opinbera ávallt eftir því að fá 

hæfa einkaaðila til að sjá um rekstur þeirra. Bandaríkin haf því ekki þurft að dreifa 

eignum sínum með sama hætti og aðrar þjóðir. 

Sem dæmi um þetta má t.d. taka lánasjóð námsmanna (e. Student Loan 

Marketing Association. Sallie Mae). Var hann stofnaður árið 1972 sem ríkisstyrktur 

námsmannasjóður en settur á opin markað sem einkafyrirtæki árið 1997. (Pickert, 

2013) Annað dæmi er íbúðarlánasjóðurinn Fannie Mae (e. Federal National Mortgage 

Associateion er byrjaði einnig sem ríkisstyrktur sjóður en var síðan einkavæddur og 

settur á opin markað. (Pickert, 2013) 

Þetta er þó ekki eina ástæðan fyrir því hversu lítil einkavæðingin er í 

Bandaríkjunum. Um einkavæðingu fyrirtækja þar með talið eigna og innviða gilda 

margvísleg lög og reglur þar sem áhersla er lögð á gagnsæi. Allt þarf því að fara fram 

fyrir opnum tjöldum. Alger einkavæðing á opinberum eignum var einnig verulega 

takmörkuð árið 1992 með lagasetningu sem gerði kröfu um að sveitarfélög og 

fylkisstjórnir endurgreiddu alríkisstjórninni þá styrki sem þær höfðu fengið til 

uppbyggingar á eignunum og innviðunum áður en salan átti sér stað. (Peters & 

Woolley, 1992) 

Árið 1995 stóð til að breyta umræddum lögum svo að auðveldara yrði fyrir 

fylkis- og borgarstjórnir að færa opinberar eignir í hendur einkaaðila með sölu, án 

þess að þurfa að standa alríkisstjórninni skil á fengnum styrkjum, gegn því að 

eignirnar yrðu þrátt fyrir einkavæðingu nýttar í upprunalegum tilgangi án aukins 

kostnaðar. Ekkert varð þó úr þeirri löggjöf og lognaðist umræðan á þingi því út af. 

(Civic Impuls, LLC, 1995) Fylki og sveitastjórnir verða því eftir sem áður að 

endurgreiða alríkisstjórninni þá styrki sem veittir voru til uppbyggingar á innviðum og 

eignum. 
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En þrátt fyrir að lítið hafi verið um einkavæðingu í formi sölu á eignum, hefur 

mun meira verið um útvistun á þjónustu opinberra aðila til einkaaðila í 

Bandaríkjunum. Skera Bandaríkin sig nokkuð frá öðrum þjóðum í þessu samandi þar 

sem mun fleiri verkefnum hefur verið útvistað þar í landi en annars staðar í heiminum. 

Sem dæmi um verkefni sem færð hafa verið yfir í einkarekstur má nefna öryggisgæslu 

flugvalla, ýmis konar gagnavinnslu, viðhald ökutækja, rekstur spítala, bílastæða og 

bílastæðabygginga, almenna löggæslu og rekstur fangelsa, sorpvinnslu, samgöngur, 

vatns- og rafmagnsveitur. (Varner, 2006) 

4 Tegundir einkavæðingar og flokkun 
 

Einkavæðing að hluta (e. Delegation) Samningar 

Opinbera og einkaaðila samkeppni 

Sérleyfi 

Opinbera og einkaaðila samvinna 

Styrkir, Lán, skattaafsláttur 

Skólaávísanir (e. Voucher) 

Umboð 

Ráðstöfun (e. Divestment) Sala 

Frí millifærsla 

Slit (e. liquidation) 

Tilfærsla (e. Displacement) Sjálfgefin (e. Default) 

Afturköllun 

Frjálsar aðgerðir 

Afnám hafta (e. Deregulation) 

4.1 Einkavæðing að hluta 

4.1.1 Samningar 

Samkomulagsleiðin er ein aðferð við einkavæðingu. Hið opinbera semur þá við 

einkafyrirtæki um yfirtöku á opinberri eign eða framkvæmd opinbers verkefnis. 
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4.1.2 Samkeppni hins opinbera og einkaaðila 
Þrátt fyrir að eitt helsta markmiðið með samningum sé aukin samkeppni, er ekki 

skilyrðis að samið sé við einkaaðila. Oftar en ekki reynir hið opinbera þannig að 

hvetja eigin starfsmenn að keppa um samninga við einkaaðila. Slík hvatning kallast 

„stjórnuð samkeppni“ og hefur gefist vel við að bæta þjónustu á vegum opinbera 

aðila. (Savas E. S., 1990) 

4.1.3 Sérleyfi 

Með sérleyfi öðlast einkaaðilar réttindi eða leyfi sem fela í sér einkarétt á sölu 

ákveðinnar þjónustu eða vöru til almennings. Aðilarnir sem veitt eru slík réttindi 

greiða ríkinu síðan eins konar afnotagjald. Til eru tvennskonar sérleyfi.  

Í fyrsta lagi svokallað „public domain“ sem felur í sér afnotarétt af svæði í 

almannaeign, eins og lofthelgi, umferðarleið og sendingarrás. Dæmi um fyrirtæki sem 

starfa á þessum vettvangi eru rafmagns-, vatns- og fjarskiptaveitur svo og flugfélög og 

almenningssamgöngufyrirtæki þar með talið strætó. Einkennandi fyrir þessi kerfi er 

mikil  samvinna einkaðila og þess opinbera. 

Í annað stað leigurekstur þar sem einkaaðili leigir áþreifanlegan hlut í eigu hins 

opinbera, eins og land eða byggingu til að hefja og stunda rekstur á eða í. 

Ekki er mikill munur á þessum tveimur aðferðum, almenningsafnotum og 

beinni leigu. Sumir vilja þó meina að með sérleyfi sé um einhliða fjárfestingu 

einkaaðila að ræða, en bæði einkaaðilarnir og hið opinbera annist um fjármögnun 

verkefnisins þegar beinir leigusamningar eiga í hlut. 

4.1.4 Samstarf hins opinbera og einkaaðila 

Samstarf hins opinbera og einkaaðila fer stundum fram á samvinnugrundvelli eða í 

„PPP“ eins og það er kallað á ensku. (e. public-private partnership). Reynir helst á 

það við framkvæmdir er krefjast mikils fjármagns í langan tíma. Ríkið semur þá við 

einkaaðila um að leggja fram fjármagn til að byggja mannvirkið gegn loforði í formi 

sérleyfis, samnings eða réttar til að reka mannvirkið í ákveðinn lágmarkstíma. 

Dæmigerð verkefni af þessu tagi eru brýr, vatnsleiðslur, flugvellir og orkuver svo og 

samgöngumannvirki eins og Hvalfjarðargöngin.  
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4.1.5 Styrkir, lán og skattaafsláttur 
Samstarf við einkaaðila getur einnig átt sér stað í formi styrkja, vaxtalausra lána, 

skattaafslátta o. fl. sem hið opinbera veitir til ákveðinna framkvæmda. Eins og í 

samvinnuverkefnunum er samvinnan hér í öndvegi, en í stað þess að einkaaðilar leggi 

til fjármagnið, annast ríkið alfarið um kostunina í þessu tilviki. Hins vegar veitir hið 

opinbera styrki í formi láns eða skattaafsláttar til einkaaðila sem eingreiðslu við 

upphaf rekstrar sem einkaaðilinn tekur að sér að annast. Sem dæmi um framkvæmdir 

af þessu tagi hér á landi má nefna ríkisstyrktar flugsamgöngur á milli Reykjavíkur og 

nokkurra fáfarinna staða  úti á landi. 

4.1.6 Ávísanir 
Ávísanakerfi eða „voucher“ notar hið opinbera til þess að efla neytendur í stað þess 

að styrkja framleiðendur. Tilgangurinn er að hjálpa neytendum að fjármagna kaup sín 

á endurhæfingu, húsnæði, heilbrigðisþjónustu, endurmenntun, hvers konar 

meðferðum svo og skólasókn og leikskólaplássi. Sem dæmi um þetta hér á landi má 

t.d. nefna fríkortið í strætó á sínum tíma og til lækkunar á íþróttakostnaði barna. 

4.1.7 Umboð 

Umboð er fimmta og síðasta gerð einkavæðingar að hluta. Tekur það til þess að 

einkafyrirtæki veiti tiltekna þjónustu í umboði hins opinbera gegn ákveðinni þóknun 

pr. verk eða viðskiptamann sem það þjónustar. Gott dæmi um þetta hér á landi er t.d. 

fyrirtækið starf.is sem stundur fyrir fræðslu handa atvinnuleitendum í umboði 

Vinnumálastofnunar. 

4.2 Ráðstöfun 

4.2.1 Sala 
Allstaðar í heiminum er verið að selja ríkiseignir á opnum markaði. Þetta má 

framkvæma með sölu á: 

1. eign til ákveðins kaupanda 

2. eign eða útgáfu á eignarhlutum (hlutabréfa) til almennings 

3. eign til starfsmanna 

4. eign til notenda eða viðskiptavina ríkisfyrirtækis 
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4.2.2 Frí millifærsla 
Einkavæðing takmarkast ekki aðeins við sölu. Eign getur allt eins verið gefin eða 

leigð út til starfsmanna, notenda, viðskiptavina, almennings eða hæfra einstaklinga. 

Þegar ríkið tekur ákvörðun að gefa fyrirtæki er í rauninni um að ræða brotthvarf eða 

hörfun ríkis af markaði. 

4.2.3 Slit 
Sala á ríkiseignum getur einnig farið fram með frjálsu skuldauppgjöri. Eignir sem 

tilheyra fyrirtækinu eru þá seldar og skuldir sem það stendur í greiddar. Á þetta reynir 

helst þegar illa rekin fyrirtæki eiga í hlut eða starfsemi sem t.d. tæknilega er liðin 

undir lok. Líkurnar á því að unnt sé að koma rekstrinum í lag og hafa af honum tekjur 

eru litlar sem engar. Þetta telst einkavæðing þar sem eignir sem tilheyra fyrirtækinu 

eru endurnýttar og seldar á opnum markaði. 

4.2.4 Tilfærsla 

Einkavæðing getur einnig átt sér stað með tilfærslu eigna. Andstætt fyrrnefndu 

aðferðunum, það er einkavæðingu að hluta og ráðstöfun, sem þarfnast virkra aðgerða 

af hálfu stjórnvalda, þarf hið opinbera ekki að grípa beinna eða óbeinna aðgerða svo 

að  einkafyrirtæki geti tekið yfir starfsemina. 

Einkaaðilar taka einfaldlega yfir starfsemi sem áður var í höndum hins opinbera 

sérstaklega ef markaður er til staðar fyrir vöru, en eftirspurninni er ekki mætt að hálfu 

hins opinbera. Þetta er í raun einkavæðing vegna eyðingar eða takmarkaðs áhuga hins 

opinbera á sölu á þjónustu. Þótt tilfærsla sé ekki mjög þekkt fyrirbrigði er hún samt 

hversdagsleg og mjög mikilvægt ferli þar sem árangursrík einkavæðing getur átt sér 

stað án þess að verða fyrir miklum pólitískum áhrifum. 

Tilfærsla er oft sjálfgefin eða sjálfleidd, vegna minkunar á afskiptum, valfrjálsra 

aðgerða, afnáms hafta o. fl. Þegar öllu er á botnin hvolft byggist tilfærsla í raun samt á 

fumkvæði eða frumkvöðlastarfi einkafyrirtækja. Aðalatriðið er þannig að skynja  

tímalega möguleika sína á markaði. 

4.2.5 Sjálfgefin tilfærsla 

Sjálfgefna tilfærsl kallast það er hið opinbera annast um sölu á  þjónustu en tekst ekki 

að fullnægja eftirspurn fólks og einkafyrirtæki áttar sig á því stekkur í skarðið svo að 

segja til að mæta umframeftirspurninni. Sjálfgefin tilfærsla getur verið einkavæðing, 



	  

	   18	  

þar sem einkageirinn uppfyllir þarfir neytenda í síauknum mæli og neytendur treysta á 

að kröfum þeirra verði mætt í framtíðinni. 

Með tímanum leita neytendur því sífellt meira til einkaaðila með verslun sína 

sem veldur því markaðurinn sem áður var þjónustaður af hinu opinbera skreppur 

saman og jafnvel hverfur meðan einkageirinn stækkar. Algengt dæmi er aukning á 

einkareknum samgöngum, þar sem neytendur forðast eða jafnvel hætta að nota 

almenningssamgöngur vegna lélegrar þjónustu hins opinbera. Svipuðu máli gegnir 

líka um einkarekna læknisþjónustu. Vegna takmarkaðs framboðs á 

almenningslækningum fara menn frekar til sérfræðinga. 

4.2.6 Afturköllun / brottför 

Hvort sem brottför af markaði gerist óviljandi eða fyrir slysni, getur ríkið ávallt 

yfirgefið markaðinn vísvitandi, með því að takmarka vöxt opinberra stofnanna eða 

minka umsvif sín. Á ensku er þetta gjarnan kallað „load shedding“ (Savas E. S., 

Privatizing the Public Sector: How to Shrink Government, 1982) eða skipting byrða. 

Stundum er þó einnig talað um þetta sem brotthvarf af markaði „privatization by 

extinction“ (Salina-Leon, 1996) eða einkavæðing með úreldingu. 

Í Bandaríkjunum gerist þetta á þann hátt að stofnanir sem styrktar hafa verið af 

hinu opinbera hætta að fá fjárveitingu og verða því að snúa til einkaaðila (fastagesta 

eða hollustuvina) um frjáls fjárframlög. Brotthvarf ríkis með þessum hætti er aldrei 

sársaukalaus og er því þýðingarmikið að undirbúa vel yfirtöku einkaaðila á 

starfseminni. 

4.2.7 Frjálsar aðgerðir 

Samhliða beinum eða óbeinum aðgerðum til að stuðla að brotthvarfi ríkis af markaði, 

getur hið opinbera reynt að hafa jákvæð áhrif á einkaaðila með því að hvetja þá til 

frjálsra aðgerða. Takist svona átak vel er ekki unnt að útiloka að það leiði til eða valdi 

tilfærslu á kostnaði. Gott dæmi um það er t.d. tínsla á rusli í náttúrunni, lagfæring á 

leiktækjum á skólalóðum o. fl. 

Við sameiginlegar aðgerðir eða átök á þessu tagi reiða einstaklingar oft fram 

framlög sem nýtt eru sem niðurgreiðsla á rekstri og starfsemi stofnanna. Nema þau oft 

mun hærri fjárhæð en hefðbundnin framlög til góðgerðamála og annarra 

hjálparstofnanna. Sem dæmi um þetta hér á landi má nefna Pokasjóðinn en framlög úr 

honum ganga til að bæta náttúruna. (Pokasjóður, 1995) 



	  

	   19	  

Annað form frjálsra aðgerða er efling sameiginlegra eininga í nærsamfélagi 

manna. Þessar einingar geta svo sem verið af öllum stærðum og gerðum, allt frá 

einstakri byggingu til stærra yfirráðasvæðis, jafnvel heils borgarhverfis, hin 

dæmigerðu örsamfélög. Auk þess að bæta staðbundin lífsgæði, getur þetta haft jákvæð 

áhrif á fólk og hjálpað til að móta samkennd og tilfinningu innan samfélagsins. 

(Barton & Silverman, 1994) 

4.2.8 Afnám hafta/ reglugerða 

Eins og alkunna er hefur hið opinbera einokunaraðstöðu ákveðnum sviðum. Þegar svo 

stendur á er einkaaðilum meinaður aðgangur að þeim markaði sem gerir að verkum 

samkeppni er eðlilega takmörkuð. Við afnám hafta og aukið markaðsfrelsi gefst 

einkaaðilum kostur að fara inn á markaðinn að keppa við einokunarfyrirtæki hins 

opinbera og jafnvel koma í veg fyrir eða draga úr einokun. 

Í Bandaríkjunum hefur afnám hafta hjá póstþjónustunnni valdið aukinni 

samkeppni í bréfa- og böglasendingum. Fyrir vikið hafa minni fyrirtæki getað haslað 

sér völl á markaðnum. Þrátt fyrir það hefur bandaríska póstþjónustan einkarétt á fyrsta 

flokks pósti þar með talið notkun póstkassa. Svipað er upp á teningnum hér á landi. 

Dagvistun er annað dæmi um áhrif hafta. Áður fyrr var algengt að vinir og 

kunningjar önnust umönnun barna meðan foreldrar voru í vinnunni. Þetta leiddi til 

þess að sumir stofnuðu lítil fyrirtæki um dagvistun sína. Með auknum kröfum hins 

opinbera um menntun, fjölda starfsmanna og aðstæður á vistunarstað hefur verið 

þrengt að fyrirtækjunum. (Robert L. Woodson, "Day Care," in (Woodson, 1984), R. 

Q. Armington and William D. Ellis, eds. (Chicago: Regnery, 1984), 159) Mörg þeirra 

hafa því lagt upp laupana. 

Í fjölda landa hindrar skrifræðið (reglugerðarfarganið) þróun. Í Perú hefur 

Hernando de Soto Polar sýnt fram á að miklum tíma sé eytt í að þræða sig í gegnum 

regluverk hins opinbera til þess að fá byggingarleyfi. Að stofna og skrá fyrirtæki tekur 

líka svo dæmi sé tekið um 289 daga sem er tiltölulega vel sloppið miðað við að 26 

mánuði tekur að fá leyfi til að aka leigubifreið. Í raun má segja að hið óformlega 

hagkerfi (i.e. „svartur markaður“) hvetji til mun meiri framleiðni en hið opinbera. 

(Llosa, 1987) 
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5 Ástæður fyrir einkavæðingu 
Margar ástæður eru fyrir því að ríkisstjórnir ákveða að láta einkavæða ríkisfyrirtæki. 

Lækkun á rekstrarkostnaði hins opinbera er ein. Önnur er yfirfærsla á áhættu af verki. 

Svo má nefna öflun nýrra tekna, þar með talið meiri arðsemi opinberra fyrirtækja. 

Betri þjónustugæði er líka ástæða. Sama gildir um skort á sérhæfingu starfsmanna. 

Tíminn sem fyrirtæki hefur til að ljúka verki getur einnig haft áhrif. Þannig er það oft 

aðeins á færi einkaaðila að útvega fagaðila til verks. Svo má nefna meiri sveigjanleika 

við framkvæmd verks og meiri hraða við ákvarðanatöku. 

Ríkisstjórnir leitast iðulega við að lágmarka kostnað við framkvæmd þjónustu. 

Oftar en ekki kemur hið opinbera regluverk þó í veg fyrir að það sé unnt. Með 

útvistun til fagaðila, er hægt að veita sömu þjónustu og hið opinbera gerir en með 

lægri tilkostnaði. 

 

Þjónusta sem ríkið kaupir af utanaðkomandi aðilum, þ.e. einsstaklingum, 

fyrirtækjum, sjálfseignarstofnunum, félagasamtökum eða sveitarfélögum, 

hvort sem um er að ræða þjónustu sem keypt er vegna verkefna sem ríkið 

sinnir sjálft eða þjónustu sem verktaka er falið að veita almenningi og 

fyrirtækjum. (Fjármálaráðuneytið) 

 

Einkageirinn er ekki jafn bundin af þjónustustefnu hins opinbera og 

kjarasamnningum við opinberra starfsmenn og ríkið. Býr hann því yfir meiri 

sveigjanleika þegar kemur að starfsmannahaldi og launagreiðslum. Einkageirinn getur 

því boðið laun sem hækka með aukinni skilvirkni á meðan opinberum stjórnendum er 

það óheimilt. 

Hið opinbera leggur ríka áherslu á að lágmarka áhættu t.d. með útvistun. Í 

slíkum tilvikum getur einkageirinn öðlast fjárhagslegan ágóða af því að framkvæma 

ákveðna þjónustu, en um leið yfirtekið alla þá áhættu sem verkefninu fylgir. Með 

útvistun stendur ríkið einnig betur að vígi þegar kemur að fjárhagsáætlunum og 

fjárlögum, þar sem breytilegur kostnaður í framtíðinni er lágmarkaður. 

Sala eða leiga á byggingum, vegum og öðrum eignum getur fært ríkinu miklar 

tekjur í formi gjalds, við sölu eða gerð leigusamninga. Þessar nýju tekjur má síðan 

nota til að greiða niður skuldir, fjármagna ný verkefni eða einfaldlega nýta til að mæta 
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auknum fjárþörfum ríkissins. Hagkvæmara er fyrir ríkið að nýta þessa leið í stað 

skuldaaukningar ríkissjóðs eða hækkun skatta. 

Gæði á þjónustu getur einnig verið ástæða fyrir einkavæðingu. Einkavæðing á 

eignum eða þjónustu á sér oft stað, þegar einkaaðilar geta tekið að sér rekstur með 

lægri kostnaði og veitt sömu, jafnvel betri þjónustu og ríkið. Hið opinbera kann að 

vilja auka þjónustugæði en getur ekki orðið við því og biður þess vegna einkaaðila að 

fullnægja þörfinni án þess að auka kostnað. 

Fagaðilar búa oft yfir meiri þekkingu og sérhæfingu en opinberir aðilar. Þörfin á 

þessari þekkingu eða þjónustu getur verið svo sjaldgæf að það sé fjárhagslega 

óhagstætt fyrir ríkið að vera með starfsfólki í vinnu sem hefur hana. Dæmi um 

þekkingu sem útvistað er af þessum sökum er t.d. arkítektúr og verkfræðistörf vegna 

byggingar eða annarra stórra verkefna. 

Verkefni sem klára þarf innan viss tíma eru stundum einkavædd. Hið opinbera 

getur auðvitað að haft þá færni sem til þarf til að ljúka við verkefni, en skort fjármagn 

eða tíma. Einkaaðilar eru því valkostur sem geta hjálpað ríkinu þegar svo stendur á. 

Einkaaðilar eru lika oftar en ekki mun sveigjanlegri en ríkið. Hið opinbera getur t.d. 

ekki ráðið eða rekið starfsmenn að vild sinni. Möguleikar þess að takast á við 

árstíðarbundnar sveiflur með aukningu eða fækkun starfsmanna eru sömuleiðis 

takmarkaðir. Skynsamnlegt getur því verið að fá einkaaðila að taka að sér verkefni 

þegar svo stendur á. (Varner, Government Privatization History, Examples, and 

Issues, 2006) 

6 Íslenska einkavæðingin 
Valdataka ríkisstjórnar Alþýðubandalagsins og Sjálfstæðisflokksins árið 1991 markar 

upphaf einkavæðingar hér á landi. Ríkisstjórnin sem kennd er við Viðey kom með 

nýjar áherslur í ríkisrekstri og breytt fyrirkomulag á eignarhaldi ríkisfyrirtækja. 

Ráðast skyldi í mikla hagræðingu í ríkisbúskapnum og einkavæða sem flest 

ríkisfyrirtæki. Í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar var rætt um að fara í miklar hagræðingar 

á eignarhaldi hins opinbera og helstu markmið hennar væri að rjúfa þá kyrrstöðu sem 

ríkti á íslenskum markaði og auka verðmætasköpun í atvinnulífinu. (Morgunblaðið, 

1991) 
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Í kjölfarið var ráðist í einkavæðingu, þar sem ríkisfyrirtækjum var breytt í 

hlutafélög og þau síðan seld hæstbjóðanda. Samtals voru þetta um 12 fyrirtæki þar á 

meðal framleiðsludeild ÁTVR. Annar eins fjöldi fyrirtækja var var svo einkavæddur 

árin 1996-1999 og voru Búnaðarbanki Íslands hf. og Landsbanki Íslands hf. þar á 

meðal. Lokahnikkur einkavæðingarnar átti sér stað á árunum 2000-2003, en þá var 

meðal annars Landssími Íslands hf. Einkavæddur. (Hagfræðistofnun, 2003) 

Á árunum eftir seinna stríð fylgdu ríkisstjórnir mestu leyti á hagfræðikenningum 

breska hagfræðingsins John Maynard Keynes. (Library of Economics and Liberty) 

Samkvæmt því átti hið opinbera að stjórna eftirspurninni í samfélaginu með aukningu 

eða minnkun á fjármagni í umferð eftir atvinnustigi þjóðarbúsins hverju sinni. Þegar 

kom fram á áttunda og níunda áratug síðustu aldar hætti þetta stjórntæki að virka og 

olli það stöðnun á hagkerfi heimssins, sem smitaðist til Íslands. Einkavæðing 

ríkisfyrirtækja er því tilraun til að koma efnahagskerfinu á hreyfingu á ný. 

Einkavæðing ríkisfyrirtækja sætti auðvitað gagnrýni og var hún að nokkru leyti 

réttmæt. Í skýrslu ríkisendurskoðunar sem gefin var út árið 1996 kemur þannig fram 

að markmiðasetningu hafi verið ábótavant. Einnig að hlutabréf hafi hækkað verulega í 

verði stuttu eftir einkavæðingu sem gaf til kynna að fyrirtækin hafi verið seld á 

undirverði. (BSRB, 1996) 

Mikil umræða hefur líka verið um einkavæðingu Búnaðarbankans og 

Landsbankans. Eftir efnahagshrunið árið 2008 var einkavæðing þeirra rannsökuð og 

kom í kjölfarið út skýrsla á vegum Rannsóknarnefndar Alþingis árið 2010. Í 

skýrslunni er lýst getu- og kunnáttuleysi stjórnvalda við framkvæmd 

einkavæðingarinn. Þannig hafi Davíð Oddsson þáverandi forsætisráðherra ákveðið að 

slíta viðræðum Framkvæmdarnefndar um einkavæðingu við SEB (Skandinaviska 

Enskilda Banken) um sölu á Landabankanum þar sem nefndin hefði ekki 

samningarvald heldur hann. (Rannsóknarnefnd, 2010) 

Ef marka má orð Steingríms Ara Arasonar sem sagði starfi sínu lausu sem fulltrúi 

fjármálaráðherra í framkvæmdarnefnd um einkavæðingu virðist líka sem 

einkavæðingar ferlinu hafi verið handstýrt af stjórnmálamönnum. Þannig ákvæðu 

ráðherrar við hverja var rætt um kaup bankanna. (Rannsóknarnefnd, 2010) Bendir 

þetta óneitanlega til að einkavæðing fyrirtækja á Íslandi hafi í mörgum tilfellum verið 

einkavinavæðing þar sem innvígðir og innmúraðir einstaklingar fengu ríkisfyrirtækin 

á útsöluverði í krafti flokkstengsla. 
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7 Útvistunarstefna ríkisins 
Reynslan sýnir okkur að einkavæðing með sölu ríkisfyrirtækja er óhættusöm. Í stað 

þess að selja ríkiseignir og fyrirtæki ætti því ef til vill útvista starfsemi þeirra í staðin. 

Hið opinbera hefur sett sér útvistunarstefnu. Samkvæmt henni er eitt helsta markmið 

útvistunar að efla samkeppni, auka fjölbreytni og stuðla að nýsköpun á 

þjónustumarkaði. (Fjármálaráðuneytið, Útvistunarstefna ríkisins. Ríkið sem upplýstur 

kaupandi þjónustu, 2006) Útvistunin tekur því ekki til yfirfærslu á eignum. Kaup 

ríkisins á vörum og þjónustu er talin nema um 90 til 100 miljörðum króna á ári. Ríkið 

er því í sterkri stöðu til að efla samkeppni ýta undir nýsköpun á markaði. Hversu 

mikil áhrif ríkið getur haft á nýsköpun og örvað sköpunargleði einkaframtaksins er 

því í beinu samhengi við útvistun verkefna. (Fjármálaráðuneytið, Útvistunarstefna 

ríkisins. Ríkið sem upplýstur kaupandi þjónustu, 2006) 

8 Einkavæðing menntakerfis 

8.1 Almennt 
Einkavæðing er eins og áður segir regnhlýfarhugtak. Sem slíkt tekur að til færslu á 

ábyrgð, eignum og starfsemi frá hinu opinbera  til einkaaðila. Einkavæðing getur líka 

falist í auknu frelsi, þar sem starfsmenn eru frelsaðir svo að segja undan reglugerðum 

hins opinbera eða með markaðsvæðingu á starfsemi, þar sem nýjir markaðir eru 

skapaðir í stað þeirra sem hið opinbera þjónaði áður. (Levin, 2001) 

Eins og fram koma hér að framan hefur hið opinbera verið að minnka við sig 

starfsemi með einum eða öðrum hætti undanfarin 30 ár og fá fagaðila til þess að taka 

við. Í því sambandi er ekkert starfssvið undanskilið. Þegar talað er um einkavæðingu 

menntakerfisins er oftast rætt um umbreytingu á opinberum skólum í einkaskóla en 

fleira getur komið til. 

Rekstur skólakerfisins er einn af stærstu kostnaðarliðum ríkisins. Skólayfirvöld 

eru því eðlilega undir miklum þrýstingi að spara. Oftar en ekki næst þessi sparnaður 

með skerðingu á þjónustu. Takist það ekki er gripið til einkavæðingar. Menntun er 

auðvitað unnt að einkavæða með ýmsum hætti. Stjórnvöld geta t.d. ákveðið að hætta 

að reka skóla eða að fjármagna ákveðna menntun. Þeir sem vilja mennta sig verða því 

að sækja einkaskóla á eigin kostnað sinn eða afla fjármagns til rekstur menntunarinnar 

hjá einkaaðilum. (Belfield & Levin, 2002) 
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8.2 Sjálfseignarstofnanir 
Skóla er unnt að reka undir ýmsum rekstrar formum. Hjallastefnan er t.d. 

einkahlutafélag. Sama gildir um Háskólann í Reykjavík. Hins vegar er Waldorf 

skólinn sjálfseignarstofnun. Sama gildir um Skóla Ísaks Jónssonar. Stofnendur skóla 

geta verið einstaklingar eins og í tilviki Hjallastefnunnar, Waldorf skólans og Skóla 

Ísaks Jónssonar og samtök eins og í tilviki HR. Dæmi eru líka til um að trúfélög stofni 

og reki skóla, sbr. Suðurhlíðarskólinn sem rekinn er af kirkju sjöunda dags aðventista 

á Íslandi. (Suðurhlíðaskóli) Fjármögnun ofangreindra skóla er blönduð. Rekstrarfé sitt 

fá þeir því hjá hinu opinbera, nemendum (skólagjöld) eða fjöldskyldum þeirra og 

einkaaðilum. 

Margir foreldrar vilja eiga kost á að velja á milli opinberra skóla og 

einkarekinna skóla. Á alþjóðlegum vetvangi er þó mismunandi eftir löndum hve 

mikið af nemendum sækja einkarekna skóla. Í Bandaríkjunum er þetta hlutfall talið 

vera um 11% og eru flestir nemendurnir á grunnskólaaldri. Þegar kemur að Hollandi  

er þetta hlutfall hins vegar mun hærra eða 70%. Sama gildir um Filipseyjar þar sem 

hlutfallið er 75%. Í Belgíu eru um 50% allra nemenda skráðir í einkarekna skóla og 

lítið eitt hærra í Danmörku eða um 66%. 

8.3 Einkaskólar 
Opinberir skólar hafa takmarkaðan rétt til að innheimta skólagjöld. Að minnsta kosti í 

skyldunáminu. Menntunin sem þeir veita er því næst ókeypis. Hins vegar er ekkert til 

fyrirstöðu að einkaskólar innheimti skólagjöld hjá nemendum. Hið opinbera kemur þó 

oft að rekstri þeirra eftir svokallaðri kostnaðarhlutdeildar nálgunar aðferð og eru þær 

reglur ólíkar eftir löndum. 

Opinberir háskólar í Bandaríkjunum rukka þó skólagjöld en sú upphæð dugar 

venjulega aðeins fyrir helmingnum af heildarkostnaði náms. Mismuninn verður hið 

opinbera því að fjármagna. Þótt nám við opinbera skóla sé ókeypist neyðast foreldrar 

þó oft til að leggja þeim til fjármagn svo hægt sé að kaupa bækur o.fl. Svo er t.d. í 

mörgum þróunarlöndum. Á vissan hátt má því segja að  skólahaldið sé einkavætt að 

hluta þegar svo stendur á. (M., 2002) 

8.4 Gæðaeftirlit 
Nauðsynlegt er að skilgreina gæði mennuntar. Í því skyni er venjulega samnin 

námskrá. Einhver þarf síðan að fylgjast með því að námskránni sé fylgt. Þetta eftirlit 
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getur bæði verið óformlegt og formlegt. Nemendurnir sem njóta menntunar og 

foreldrarnir sem greiða fyrir hana vilja auðvitað fá að fylgjast með að allt sé í lagi.  

Að sama skapi er líka nuðsynelgt að fyrir hendi sé opinber aðili sem getur gripið inn í 

ef hlutirnar fara úr lagi. 

Í Bretlandi fylgist Office for Standards in Education með gæðum menntunar. 

Allir skólar í Danmörku hvort sem þeir eru einkareknir eða starfa á vegum hins 

opinbera, verða að standast þær kröfur sem settar eru varðandi hæfni kennara, gerð og 

innihald kennsluskráa og akademíska staðla. (Belfield & Levin, 2002) Eins er þessu 

farið hér á landi þar sem skólaskrifstofur hlutaðeigandi sveitarfélags annast um 

eftirlitið. 

8.5 Hvers vegna að einkavæða menntakerfið? 
Ástæðurnar fyrir einkavæðingu skólakerfisins geta verið margvíslegar. Ekki er heldur 

víst að sömu sjónarmiðin eigi við alls staðar. Vægi sjónarmiðanna getur líka verið 

ólíkt eftir skólastigum. Mest um vert er þó að einstaklingar geti valið þann skóla er 

best hentar þörfum þeirra hverju sinni. 

Einkaskólar eru dýrari en opinberir skólar. Vegna þessa er ákveðinn hætta á að 

þeir sem hafa minna fé á milli handanna geti ekki stundað þá. Hin ríkjandi skoðun er 

samt sú að með einkarekstri skóla sé verið að auka jafnvægið milli hins opinbera og 

sjálfsákvörðunarvalds fjölskyldunnar. Báðar einingarnar eru mikilvægar og með 

einkavæðingu er verið færa áherslurnar frá ríkinu til einstaklinga og fjölskyldna. 

8.5.1 Þrýstingur vegna eftirspurnar 

Megin ástæðan fyrir því hversu einkavæðing í skólakerfinu hefur vaxið jafn mikið og 

raun ber vitni stafar af aukinni eftirspurn eftir skólaplássi. Samkvæmt Áslaugu Huldu 

Jónsdóttir framkvæmdastjóra Hjallastefnunnar bíða um 400 einstaklingar eftir 

skólaplássi um þessar mundir aðeins í Garðabæ. (Jónsdóttir, 2013) Foreldrar vilja 

jafnan það besta fyrir börnin sína. Í mörgum löndum er menntun þannig talin hafa 

mikil áhrif á félagslegar og efnahagslegar framfarir. Hvert ár sem varið er í menntun 

eykur laun manns jafnaðarlega um 6% og landframleiðslu að meðaltali um 4%. 

(Gylfason, 2004) Menntun stuðlar semsé að verðmætasköpun. Ekki þarf því að koma 

á óvart að eftirspurn eftir menntun sé mikil. (James, 1987)  

Vegna þessa nær hið opinbera stundum ekki að anna þeirri eftirspurn sem 

myndast, hvað þá að fjármagna alla þá menntun sem ætlast er að ríki og sveitarfélög 
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veiti. Foreldrar og forráðamenn neyðast því til leita til einkaaðila um þjónustu og 

umfram eftirpsurn myndast. Ástæðurnar fyrir þessari umframeftirspurn geta verið 

margvíslegar. Algengast er þannig að foreldrar vilja auka menntun barna sinna eða 

jafnvel bjóða þeim upp á öðruvísi menntun en þá sem er veitt í opinberum skólum. Er 

þá um einstaklingseftirspurn að ræða. 

8.5.2 Þrýstingur vegna takmarkaðs framboðs 
Annað sem hvetur til einkavæðingar menntakerfisins er minni gæði í kennslu. Vegna 

lélegra launa skapast hætta á a góðir kennarar hrekist úr starfi. (Murphy, 1996) Margir 

foreldrar telja auk þess að opinberir skólar séu ófærir um að bjóða upp á þá menntun 

sem mest er sóst eftir í nútíma samfélagi. Þannig fylgist þeir einfaldlega ekki nógu vel 

með nýungum. (Hanushek, 1998) Sumir hafa líka áhyggjur af velferð barna sinna og 

efast um getu opinberra skóla til að tryggja öryggi nemenda gagnvart einelti og þess 

háttar. 

Margir foreldrar kjósa því að snúa sér til einkageirans. Í sumum tilvikum hefur 

aðsókn því aukist mun hraðar en fjármögnun. Fyrir vikið eru margar kennslustofur 

yfirfullar, of margir nemendur pr. kennara auk þess sem lengri tíma tekur að miðla 

kennslu til nemenda. 

Þessar auknu kröfur takmarast síður en svo við grunn- og framhaldsskólana. 

Háskólastigið á líka undir högg að sækja. Eftir því sem menntunarstigið hækkar eykst 

kostnaðurinn við skólahaldið. Neyðast stjórnvöld því að krefjast skólagjalda af 

nemendum til að fjármagna það. Takist það ekki verða stjórnvöld að hlaupa undir 

bagga með fjárveitingum og er auðvitað ekkert til fyrirstöðu að árangurstenja slíkar 

greiðslur þegar einkaskólar eiga í hlut. (Wieler, 2001) 

8.5.3 Almennur þrýstingur 

Þrýstingurinn á einkavæðingu menntakerfisins sem rætt var um hér að framan er 

umfram allt einstaklingsbundinn. Fyrir hendi er þó líka almennur þrýstingur og kemur 

hann til með hnattvæðingu hagkerfisins og félagslegum breytingum. Hnattvæðing og 

frelsi markaðarins getur bæði haft áhrif á og hvat stjórnvöld til að leita nýrra leiða til 

að auka hagkvæmni og skilvirkni menntakerfisins. Einkavæðing menntakerfisins 

getur verið eitt svarið við þessum kröfum. 

Sem dæmi má nefna að mikil alþjóðleg eftirpurn er t.d. eftir æðri menntun á 

ensku. Um einn þriðji nemenda í doktorsnámi í Bandaríkjunum eru alþjóðlegir 
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nemendur, sem margir hverjir eiga ekki rétt á niðurgreiðslu ríkis og verða því að 

greiða skólagjöldin sín sjálfir beint til háskólanna. Önnur ástæða sem getur ef til vill 

útskýrt fjölgunina á einkareknum skólum er styrkjastýring alþjóðlegra stofnanna á 

borð við Alþjóðabankann (e. World Bank). 

Á síðustu áratugum hefur Alþjóðabankinn veitt aðstoð til eftirfarandi landa: (a) El 

Salvador, - styrkir til banka til þess að geta fjármagnað námsstyrki. (b) Indonesíu, - til 

að hvetja til samkeppnis milli opinbera og einkarekinna stofnana. (c) Malí, - styrkir til 

einkarekinna fyrirtækja í formi starfsnáms. (d) Dóminíska Lýðveldisins, - þjálfun 

kennara fyrir einkaframtakið, til þess að hið opinbera geti haft betra eftirlit og 

auðveldað eftirfylgni með einkaaðilum á markaði. (Belfield & Levin, 2002) 

Í löndum eins og Bandaríkjunum, hafa auðugar fjölskyldur efni á því að velja 

hvaða skóla sem er fyrir börnin sín. Ekkert er heldur til fyrirstöðu að þau noti pólitísk 

áhrif sín og þvingi stjórnmálamenn til að draga úr fjárstuðningi til opinberra skóla. Til 

að jafna möguleika foreldra sem hafa minni fjárráð milli handanna hafa nokkur ríki 

því tekið upp ávísanakerfi í þeim tilgangi að draga úr þeim ójöfnuði sem ríkir milli 

manna. (Belfield & Levin, 2002) 

9 Ávísanakerfi (e. Voucher) 
Skóla ávísun (e. school voucher) eða ávísun á menntun  (e. education voucher) er í 

raun eins konar greiðsluseðill eða inneign sem hið opinbera gefur út til forráðamanns 

barns og þeir geta síðan notað til að niðurgreiða skólagjöld í þeim skóla sem þau 

kjósa. Útgáfa skóla- eða menntaávísana er valkostur. Auðvitað geta stjórnvöld einnig 

létt foreldrum skólakostnað barna sinna í gegnum skattkerfið t.d. með skattafrádrætti. 

Gallinn við slíkt kerfi er hins vegar sá að hætt er við að foreldrar sem senda börn sín í 

einkaskóla finnist að þeir séu bæði að fjármagna einkaskóla og opinbera skóla. 

Ávísunarkerfi (frístundakortið) sem greiða átti fyrir tómstundum barna á 

skólaskyldu aldri var tekið upp í Reykjavík 2008 og mæltist það mjög vel fyrir. 

(Reykjavíkurborg) Ýmsir hafa orðið þó til að gagnrýna ávísunarkefið og telja að það 

grafi undan hinu opinbera skólakerfi. Þetta er ekki vandamál að því ar varðar 

frístundakortið hjá Borginni þar sem þjónustuveitendurnir þegar svo stendur á eru 

umfram allt einkaaðilar það er íþróttafélögin. Hvað sem því líður er ávísunarkerfið 

tilraun til að auka valrétt foreldra á þjónustu. Sem slíkt er því ekki stefnt gegn hinu 

opinbera skólakerfi.  
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Hagfræðingurinn Milton Friedman er jafnvel hlyntur því að ávísanir séu notaðar 

til að greiða kostnað við menntun. Að hans mati auki það samkeppni milli skóla og 

stuðli að skilvirkari rekstri þeirra. Þetta kemur fram í bók hans Capitalism and 

Freedom (Milton Friedman, 1962). Ekkert sé heldur til fyrirstöðu að hið opinbera 

fjármagni skóla enda sé það sé hagur allra að börn mennti sig. Telur Friedman að 

skólar myndi grunn fyrir samfélagslegri vitund fólks. Ríkið ætti hins vegar ekki að 

reka skóla heldur einkareknar stofnanir. Í viðtali sem Pearl Rock Kane (An interview 

with Milton Friedman on Education, 2002) tók við Milton 2002 virðist sem hann hafi 

aðeins dregið í land. Að sögn hans eigi ríkið þannig ekki að fjármagna skóla, nema 

fyrir þá sem ekki hafa efni á því að greiða fyrir menntun sína sjálfir. 

Ávísunarkerfið nýtur samt nokkurs fylgis. Því til stuðnings hefur verið bent á að 

með skóla ávísunum aukist gæði og skilvirkni í skólum. Opinberir skólar neyðist 

þannig í auknum mæli að keppa við einkaskóla. Því til sönnunar er bent á rannsókn 

sem birt var í ritinu: „When Schools Compete: The Effects of Vouchers on Florida 

Public School Achievement“. (Greene & Winters, 2003) Leiddi hún í ljós á að 

opinberir skólar sem staðsettir voru nálægt einkareknum skólum er tóku við ávísunum 

komu verulega betur út einkunnarlega en skólar sem staðsettir voru langt frá 

einkareknum skólum sem tóku við ávísunum eða kepptu ekki um nemendur við 

einkareknaskóla með öðrum hætti. 

Nemendur í skólum sem staðsettir voru á að svæði þar sem aukin samkeppni ríkti 

milli skóla fengu þannig hærri einkunnir auk þess sem kostnaður á nemanda var lægri 

en hjá skólum á svæði þar sem engin samkeppni ríkti um nemendurnar. (Hoxby C. , 

1998) Sú staðreynd að foreldrar hafa val virðist líka hafa jákvæð áhrif á einkunnir 

barna þeirra. ( Hoxby C. , Rising tide, 2001) 

10 Íslenska skólakerfið 

10.1 Almennt 
Íslenska skólakerfið samanstendur af 3 til 4 stigum og er því lagskipt ef svo má segja. 

Maður byrjar í leikskóla og er það í tvö til þrjú ár. Við sex ára aldur hefst svo 

skólaskyldan sem líkur með grunnskólaprófi við 15 til 16 ára aldur. Eftir það er maður 

frjáls í þeirri merkingu að hann ræður því hvort skólagöngunni er haldið áfram. Kjósi 
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maður það eins og meiri hluti unglinga gerir getur hann farið í menntaskóla eða 

iðnnámið og loks í háskóla. 

10.2 Háskólar 
Lengi vel va aðeins einn háskóli starfandi hér á landi, það er Háskóli Íslands. Nú eru 

háskólarnir hins vegar fjórir og eru þeir reknir undir ýmsum rekstrarformum. Þannig 

eru Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri ríkisstofnanir, en Háskólinn í Reykjavík 

einkahlutafélag og Háskólinn á Bifröst sjálfseignarstofnun. 

Auk þeirra eru svo landbúnaðarskólarnir reknir á háskólastigi, sbr. 

Landbúnaðarháskólinn á Hólum og Hvanneyri. Hið sama gildir um Listaháskólann. 

Enginn háskóli er hins vegar á tæknisviðinu. Engum blöðum er því um það að fletta 

að gerbreyting hefur orðið á háskólastiginu undanfarin 20 ár og það hefur auðvitað 

sínar afleiðingar. 

Nú er hægt að bera skólana saman. Komi í ljós ólíkur árangur í kennslu er leitað 

svara við því af hverju það stafar og reynt að bæta úr því til framtíðar. Mest um vert er 

þó að nemendur geta valið sér háskóla að vild sinn. Meiri samkeppni ríkir líka á milli 

háskólanna um rannsóknarfé en áður. Rannsóknir hafa því aukist og almenn menntun 

batnað. (Íslands, 2003) 

10.3 Menntaskólar 
Samanborið við háskólana hafa menntaskólanir eiginlega staðið í stað. Þótt um 10 

ríkisreknir menntaskólar séu starfandi hér á landi er lítil sem enginn samkeppni milli 

þeirra þar sem námvist í þeim fer ekki eftir einkunnum heldur búsetu. Reynt hefur þó 

verið að auka námsframboð með stofnun útibúa víðs vegar um landið en þar er 

umfram allt um pólitíska aðgerð að ræða. Reynt hefur verið að einkavæða hluta af 

menntaskólunum en það hefur gengið erfiðlega. (Menntaskólinn Hraðbraut) 

Auk menntaskólanna geta iðnskólarnir útskrifað stúdenta. Rekstur þeirra hefur 

þó dregist verulega saman. Nú eru starfandi þrír iðnskólar. Eru Iðnskólinn í 

Hafnarfirði og Verkmenntaskólinn á Akureyri ríkisstofnanir en Tækniskólinn 

einkafyrirtæki. (Tækniskólinn, 2008) Tækniskólinn tók yfir gamla tækniskólann og 

stýrimanna- og vélstjóraskólann svo og iðnskólann í Reykjavík. Er hann því í raun 

margir skólar. 

Sumt af því námi sem kennt er í iðnskólum er líka kennt af einkaaðilum. Sem 

dæmi má nefna margs konar námskeið í tölvuvinnslu og stjórnun. Ákveðinn hluti af 
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starfsemi þeirra fer því fram á opnum markaði. Eykur það gæði kennslu og tryggir 

hagstætt námsframboð. 

10.4 Grunnskólar 
Grunnskólarnir eru hornsteinn menntakerfisins. Hið opinbera rekur grunnskóla og eru 

börn skyldug að sækja þá á ákveðnu árabili. Ekkert þarf heldur að greiða fyrir 

þjónustuna sem þeir veita. Menntunin er því ókeypis. Einkaaðilar geta fengið leyfi til 

að starfrækja grunnskóla. Þar sem ríkið er skuldbundið að starfrækja að minnsta kosti 

einn grunnskóla í hverju sveitarfélagi eru möguleikarnir til þess þó frekar 

takmarkaðir. Meiri hluti einkarekinna skóla er á leikskólastigi þar sem skilyrðin til 

starfrækslu þeirra eru rýmri en grunnskólanna. (Magnússon, 2005) Rekstur 

grunnskóla var áður í höndum ríkisins. Í dag sjá sveitarfélögin hins vegar um 

reksturinn. Skapar það meiri nálægð sem gerir að verkum að eftirlitið með starfsemi 

er meira. 

Þótti grunnskólarnir séu reknir af einum og sama aðilanum hefur með nýrri 

aðalnámsskrá verið reynt að auka samkeppni þeirra á milli með því að veita þeim 

ákveðið sjálfræði við mótum menntastefnu sinnar. Vonast yfirvöld til þess að með því 

móti eigi skólarnir auðveldar með að auðkenna sig sem hjálpi þeim að laða til sín betri 

kennara og nemendur. Allt snýst þetta um einkunnir og því hærri sem þær eru því 

betra fyrir skólann. 

Fjöldi nemenda í einkareknum grunnskólum er mismunandi eftir löndum. 

Samkvæmt könnun sem framkvæmd var af Hagfræðistofnun árið 2009 reyndist þetta 

hlutfall vera um 1 ½% hér á landi. (Íslands H. H., 2012) Tilvist einkarekinna 

grunnskóla skiptir því í raun ekki máli. Annars staðar er þetta hlutfall verulegra hærra. 

Í Svíþjóð var grunnskólastigið endurskoðað árið 1992. Í framhaldi var stofnun 

einkaskóla gerð auðveldari. Sveitarfélög urðu skyldug að styrkja einkaskóla til jafns 

við opinbera skóla. Þá var tekið upp menntaávísakerfi og foreldrum veittur réttur til á 

ánafna innstæðunni hvaða skóla sem þeir vildu. Í raun voru þessar breytingar ætlaðar 

til að auka samkeppni milli skóla. (Böhlmark & Lindahl, 2008) 

Í Svíþjóð eru einkaskólar reknir fyrir opinbert fé. Vegna þessa er þeim óheimilt 

að krefjast skólagjalda. Ekkert er því hins vegar til fyrirstöðu að þeir taki við frjálsum 

fjárframlögum eins og skólavísunum. Þá mega þeir hagnast. (Economist, 2008) 

Einkaskólum er  hins vegar óheimilt að mismuna nemendum á grundvelli, kyns, 
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fjölskylduuppruna, trúar, eða námsárangurs. Mörkin á milli opinberra skóla og 

einkaskóla eru því ekki alltaf skýr. Vegna þessa væri kannski réttara að tala um 

opinbera skóla og sjálfstæða eða frjálsa skóla. 

Árið 2006 átti sér stað hliðstæð breyting á lögum um grunnskóla hér á landi. Fest 

var í lög að sjáfstætt reknir grunnskólar skyldu eiga rétt á greiðslum frá sveitarfélagi. 

Framlagið fer eftir fjölda nemenda. Þannig fær skóli með allt að 200 nemendum að 

lágmarki 75% framlag af meðalrekstrarkostnaði á barn og skóli með fleiri nemendur 

að lágmarki 70% af meðaltalinu. (Menntamálanefnd, 2006) Í dag eru um 6 

einkareknir grunnskólar hér á landi og heita þeir: (Samtök Verslunar og Þjónustu) 

(1)Ísaksskóli. Var hann stofnaður 1926 af Ísaki Jónssyni. Ísak var frumkvöðull í 

menntamálum. Þannig beitti hann nýjum hugmyndum og áherslum í kennslu svo og í 

samskiptum við nemendur sem ekki hafði ekki áður sést hér á landi. Nemendur þóttu 

fá góða menntun og fyrir vikið varð skólinn vinnsæll. (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur, 2013) Sérsvið Ísaksskóla er kennsla yngstu grunnskólabarnanna. Er 

hann því eiginlega barnaskóli. Skólagjöld fyrir veturinn 2012/2013 eru 190.000 kr.,- 

fyrir 6-9 ára nemendur (19.000,-  á mánuði í 10 mánuði) og 180.000 kr.,- fyrir 5 ára 

börn (18.000,- á mánuði í 10 mánuði). 

(2)Landakotsskóli. Landakotsskóli er sjálfstætt starfandi grunnskóli fyrir 1. til 10. 

bekk ásamt deild fimm ára barna. Fram til 2005 var skólinn rekinn af Kaþólsku 

kirkjunni en sjálfseignarstofnun með sjálfstæðri stjórn annast nú um stjórn hans. 

Landakotsskóli þykir veita góða menntun og er því eftirsóttur. (Menntasvið 

Reykjavíkur, 2011) Skólagjöld í 5 ára bekk (forskóli) veturinn 2012/2013 eru 17.000 

kr. á mánuði í 10 mánuði en í 1. til 10. bekk nema þau 23.000 á mánuði í 10 mánuði. 

(3)Tjarnarskóli er einkaskóli (ehf.) fyrir grunnskólanemendur í 7 til 10 bekk. 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2013) Var hann stofnaður 1985 og er til húsa í 

hjarta Reykjavíkur, að Lækjargötu 14b, 101 Reykjavík. Tjnarskóli er frekar lítill skóli. 

Þannig eru nemendur aðeins um 50 og eru flestir þeirra af Reykjavíkur svæðinu. Ekki 

var hægt að fá upplýsingar um skólagjöld í skólanum. 

(4)Suðurhlíðarskólinn er rekinn af Aðventistakirkjunni. Var hann upphaflega 

stofnaður 1905 og hefur því verið við líði í um 100 ár. Sunnuhlíðarskólinn er 

grunnskóli fyrir 1 til 10 bekk og eru nemendur hans um 150. Skólagjöld fyrir nám í 

Suðurhlíðarskóla árið 2012/2013 er 11.200 kr. á mánuði fyrirnemendur 1.-4. bekkjar 
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og 24.133 kr. á mánuði fyrir nemendur 5.-10. bekkjar. Systkinaafsláttur er 30% fyrir 

annað barn og 50% fyrir þriðja. 

(5)Waldorfskólinn Sólstafir er kenndur við þýska mannfræðingin Rudolf Steiner 

(1861-1925). Hann skapaði hugmyndafræði sem kölluð hefur verið mannspeki 

(anthroposophy). Waldorsamtökin reka bæði grunnskóla og leikskóla, þar sem áhersla 

er lögð á þroska hugar, handa og hjarta. Skólagjald í Waldorfskólanum er 15.000 kr. á 

mánuði í 10 mánuði. 

(6)Hjallastefnan er uppeldiskenning með heildstæðri skólanámskrá sem Margrét 

Pála Ólafsdóttir er höfundur að. Hjallastefnan er þekktust fyrir kynjaskipt skólastarf 

og jafnréttisuppeldi samkvæmt sérstakri kynjanámskrá. Í Hjallastefnuskólum er að 

mestu notaður opinn efniviður í stað hefðbundinna leikfanga og kennslubóka. 

Hjallastefnan ehf. rekur tólf leikskóla á Íslandi og fjóra grunnskóla á yngsta- og 

miðstigi. Samanlagður fjöldi nemenda í Hjallastefnuskólunum er um 1910 og 

starfsfólk um 421. (Ólafsdóttir, 1992) Ekki var hægt að fá upplýsingar um skólagjöld í 

grunnskólum Hjallastefnunnar. 

10.4.1 Standa nemendur sig betur í opinberum skólum en einkareknum 

skólum 
Ransóknir sem gerðar hafa verið erlendis á árangri nemenda í einkaskólum benda til 

þess að þeir standi sig síst verr en nemendur í opinberum skólum. (Center on 

Education Policy, 2007) Samkvæmt upplýsingum skólayfirvalda er þessu eins farið 

hér á landi. Sem dæmi má nefna að grunnskólar Hjallastefnunnar einkunnarlega eru 

jafnan í efsta sæti í þeim sveitarfélögum sem þeir starfa í og sé miðað við landið allt í 

einu af fimm efstu sætunum. (Jónsdóttir A. H., 2011) 

11 Umræða 
Í þessari ritgerð hefur verið gerð grein fyrir hugtakinu einakvæðing. Einkavæðing 

hefur verið flokkuð og gerð grein fyrir hvers vegna stjórnvöld ákveða að einkavæða. 

Við þá umfjöllun kom á óvart hversu víðtæk einkavæðing er og þá ekki síður hversu 

framkvæmd hennar getur verið ólík undir mismunandi kringumstæðum. Þá var 

einkavæðing skóla skoðuð með valfrelsi í huga en þar gegnir  ávísanakerfið 

mikilvægu hlutverki. 
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Höfundi þótti gaman að spjalla við Áslaugu Hulud Jónsdóttur 

framkvæmdastjóra Hjallastefnunnar um starfsemi skólans og fá að heyra hvernig 

hugsjón getur orðið að veruleika. Einnig var áhugavert að hlusta á Áslaugu tala um 

fyrirtækið, því greinileg var að vöxtur og velferð þess er henni mikið hjartansmál. 

Í raun má segja að gerð ritgerðarinnar hafi opnað augu höfnundar fyrir 

einkavæðingu. Áður en byrjað var afla heimilda til ritunar þess hélt höfundur 

einkavæðing takmarkaðist við tilfærslu á eign með sölu, en eftir að hafa kynnt sér 

betur eðli og inntak einkavæðingar, áttar höfundur sig nú betur á margbreytileika 

þess. Ljósi stærðar landsins og fólksfjölda sé ef til vill betra að útvista eignum en að 

selja þær einkaaðilum.   

Þá sé vel hægt að reka einkaskóla á Íslandi með öðru vísi áherslum en hið 

opinbera skólahald stendur fyrir. Það sýni ásókn foreldra í Hjallastefnuna en eins og 

hér að framan bíða um 400 börn eftir skólaplássi. Þrátt fyrir þá hugsun í samfélaginu 

að það teljist siðferðislega rangt að græða peninga á rekstri skóla, menntun eigi ekki 

að vera féþúfa einkaaðila, o. s. frv. ætti hið opinbera að vera opnara gagnvart frjálsum 

og opnum skólamarkaði. 
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