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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að greina og rýna í fjármál í opinberum framhaldsskóla á 

Íslandi.  Á undanförnum árum hefur verið lögð æ ríkari áhersla á hagræðingu í opinberum 

rekstri og framlög til reksturs stofnana íslenska ríkisins markvisst verið skorin niður.  Hafa 

stjórnendur í framhaldsskólum ekki farið varhluta af niðurskurðinum frekar en stjórnendur 

annarra opinberra stofnana.   

Rannsóknarhluti ritgerðarinnar fólst í því að greina fjárhagsupplýsingar Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð.  Auk þess voru skoðuð lög og 

reglugerðir sem snerta starfsemina, kjarasamningar og samstarfssamningar skoðaðar auk þess 

sem rætt var við stjórnendur stofnunarinnar.  Tilgangur rannsóknarinnar var að finna hvaða 

liðir í rekstrinum hafa áhrif á breytingu á kennslukostnaði og greina jaðarkostnað 

viðbótarhóps í kennslu.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að laun vegna kennslu er eini beini áhrifavaldurinn í 

kennslukostnaði og jaðarkostnaður hvers hóp í kennslu er kr. 684.110. 
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2013. Í ritgerðinni er farið í gegnum fjárhag í íslenskum framhaldsskóla með það að 

markmiði að greina og leggja fram verkfæri sem nýtist stjórnendum í áætlanagerð. 

Rekstur framhaldsskóla, eins og annarra opinberra stofnana á Íslandi er háður lögum hins 

íslenska ríkis sem m.a. nær yfir fjárhagslegan ramma stofnana.  Stjórnendum ber að reka 

framhaldsskólann í samræmi við lög og reglugerðir sem segja til um það stig þjónustu sem 

veita ber nemendum svo sem um fjölda nemenda í kennsluhópi, valmöguleika í námi, 

stuðning í formi námsráðgjafar og fleiri slíka þætti.  Skilyrði laganna ná einnig til 

fjárhagslegs ramma rekstursins sem þarf að rúmast innan ramma fjárlaganna. 

Í fyrri hluta verkefnisins verður leitast við að gera grein fyrir rekstrarumhverfi framhaldsskóla 

eins og þess skóla sem til umfjöllunar er hér.  Verður farið yfir lög og reglugerðir, 

samstarfssamninga og kjarasamninga sem stjórnendur þurfa að taka til greina við 

skipulagningu á námi í skólanum. 

Í seinni hluta verkefnisins verður farið ítarlega í gegnum fjármál stofnunarinnar og þau greind 

til að finna þann útgjaldalið í rekstrinum sem ræður mestu um kostnað við kennslu.  Auk þess 

verður gerð grein fyrir reiknilíkani því sem hannað var til að leggja mat á kostnað við rekstur 

framhaldsskóla á Íslandi.  Einnig verður leitast við að hanna verkfæri til að áætla með 

einföldum hætti kostnað við skipulag kennslu önn fyrir önn byggt á tölum um nemendafjölda 

og samsetningu kennarahópsins. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð til BS prófgráðu við Háskólann á Bifröst, viðskiptadeild, verður fjallað um 

kostnað við rekstur á tilteknum framhaldsskóla á Íslandi.  Viðfangsefnið er Fjölbrautaskóli 

Vesturlands á Akranesi, hér eftir nefndur FVA.   

Skólinn sem er til umfjöllunar í þessu verkefni var settur í fyrsta sinn 12. september 1977 og 

hét þá Fjölbrautaskólinn á Akranesi.  Tók hann við húsnæði og hlutverki Gagnfræðaskólans 

og Iðnskólans á Akranesi en allt nám í skólanum var frá fyrsta degi skipulagt í áfangakerfi.  

Haustið 1978 kom út fyrsta útgáfa Námsvísis Fjölbrautaskóla í samstarfi við Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja og Flensborgarskólann í Hafnarfirði. Var þar kominn grunnur að löngu og miklu 

samstarfi áfangaskóla á landinu.  

Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi var stofnaður formlega 6. febrúar 1987 og settur í 

fyrsta sinn þann sama dag. Þá tók gildi samningur 32ja sveitarfélaga á Vesturlandi um rekstur 

sameiginlegs framhaldsskóla í samvinnu við Menntamálaráðuneytið.  Samningurinn frá 1987 

hefur tekið nokkrum breytingum í gegnum tíðina m.a. vegna breytinga á lögum um 

framhaldsskóla. Hann var endurnýjaður í janúar 1992 og síðan endurskoðaður á ný 1997 og 

undirritaður eftir þá endurskoðun í maí 1998. Sveitarfélögunum er standa að skólanum hefur 

fækkað vegna sameiningar úr 32 í 6 en auk Akraneskaupstaðar standa Borgarbyggð, 

Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Dalabyggð og Eyja- og Miklaholtshreppur að 

uppbyggingu skólans.  Í dag er boðið upp á nám til sveinsprófs á þremur verknámsbrautum, 

málmiðna-, rafiðna- og tréiðnabraut, sjúkraliðanám og nám til stúdentsprófs.  Auk þess er í 

skólanum kennsla á starfsbraut fyrir fatlaða nemendur af svæðinu.     

1.1 Uppbygging ritgerðar    

Eins og titill verkefnisins gefur til kynna er markmið verkefnisins að greina kostnað við 

kennslu í framhaldsskólanum til að auðvelda áætlanagerð í rekstri.  Verður leitast við að 

varpa ljósi á starfsumhverfi framhaldsskólans með það m.a. að markmiði að finna út hvaða 

liðir í rekstrinum það eru sem taka breytingum miðað við breytingu í kennsluframboði.     

 

Starf í framhaldsskóla er byggt á lögum og reglum,  samningum og skólanámsskrá svo 

nokkuð sé nefnt.  Hér er ekki um hefðbundið fyrirtæki á almennum markaði að ræða sem 

getur beitt kenningum og módelum hagfræðinnar til að sníða reksturinn eftir.  Skólinn getur 
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illa aukið framleiðsluna eða þjónustuna, því hráefnið nemendur er af skornum skammti og 

hverfult.  Jafnframt því sem reynt verður að smíða módel eða líkan sem stjórnendur geta með 

auðveldum hætti nýtt sér til áætlanagerðar verður reynt að varpa ljósi á þann vanda sem 

stjórnendur FVA standa frammi fyrir á næstu árum, miðað við að ytri aðstæður skólans 

haldist svipaðar og þær eru í dag. 

1.2 Rannsóknarspurning og markmið 

Frá stofnun framhaldsskóla á Íslandi má segja að tekist hafi verið á um kostnað við rekstur 

skólakerfa landsmanna.  Þeir sem deila út fjármagninu og hinir sem þiggja eru sjaldnast 

sammála um hversu miklum fjármunum eigi að veita í málaflokkinn.   

Á undanförnum árum og af miklum þunga í kjölfar efnahagslægðarinnar sem hófst á  Íslandi 

með  falli stóru viðskiptabankanna haustið 2008 hefur skólakerfið þurft það taka á sig 

nokkurn niðurskurð á framlögum frá ríkinu.  Skólinn starfar samkvæmt skólanámsskrá og er 

bundinn samningi við Menntamálaráðuneytið um ákveðna þjónustu sem honum ber að veita 

þeim sem vilja mennta sig á framhaldsskólastigi á upptökusvæði skólans.   

Markmið verkefnishöfundar er að leitast við að greina og leiða í ljós kostnað við kennslu í 

framhaldsskólanum sem hér er til umfjöllunar og skila svari við rannsóknarspurningunni:  

Hvað kostar hver einstakur hópur í kennslu?  Hver er jaðarkostnaður hvers viðbótar hóps 

í kennsluframboði?  Hvað ræður mestu um breytingu á kostnaði við kennslu?  Auk þess að 

svara rannsóknarspurningunni er undirmarkmið að gera reiknilíkan sem nýtist stjórnendum 

skólans við ákvarðanatöku um framboð eða niðurskurð á einstökum áföngum við 

undirbúning á starfi skólans á hverri önn fyrir sig. 

1.3 Aðferðafræði   

Í þessari ritgerð verður megin verkefnið að rýna í tölur úr ársreikningum FVA.  Fyrst og 

fremst verða skoðaðar tölur frá árinu 2009, 2010, 2011 og 2012.  Þar sem tæplega verður 

búið að ganga frá ársreikningi vegna ársins 2012 fyrir lokaskil ritgerðar verða þær 

upplýsingar birtar með fyrirvara en rekstrarniðurstaða ársins liggur þó fyrir í öllum aðal 

atriðum.   Farið verður í ítarlega greiningu á þeim kostnaðarliðum í rekstri skólans sem 

breytingar á námsframboði hafa áhrif á og leggja mat á hvaða liðir það eru sem breytast með 

breyttu námsframboði.  Eins og títt er um rekstur í þjónustugreinum má reikna með að 

launakostnaður sé stærsti einstaki útgjaldaliðurinn í rekstrinum og því má gera ráð fyrir að 

stærsti hluti verkefnisins verði greining á þeim til að finna hrein kennslulaun.  Verður reynt 



 

 

3 

að varpa ljósi á hvort kennslulaun sé eina forsendan fyrir uppsetningu á reiknilíkani sem nýst 

getur við áætlanagerð og ákvörðunartöku um námsframboð eða hvort aðrir liðir og þá hverjir 

hafi þar áhrif.  

Notast verður við aðferðir úr námsefni aðferðafræði, rekstrarhagfræði, kostnaðarbókhalds og 

fjármála, auk annarra námsgreina eftir því sem við á og tilefni gefst til.  
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2. Rammi um starfsemi framhaldsskó la 

2.1 Lög nr. 92/2008 um  framhaldsskóla 

FVA er opinber framhaldsskóli, í eigu íslenska ríkisins og starfar samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 með síðari breytingum.  Um hlutverk skólans segir m.a. í 2. gr. 

framhaldsskólalaganna að hlutverk framhaldsskóla „er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda 

nám við hæfi.“ ... „ búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám.“  Að auki 

segir um hlutverk framhaldsskólanna að þeir „skulu leitast við að efla færni nemenda ..., efla 

siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, 

þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna 

þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar.“   Þetta er nokkuð 

víðtæk lýsing, yfirmarkmið með rekstri framhaldsskóla og er samhljóða fyrir alla opinbera 

framhaldsskóla á Íslandi.  Nánar er farið í undirmarkmið, hlutverk og sérkenni hvers skóla 

fyrir sig í skólanámsskrá og skólasamningum skóla og ráðuneytis og fjallað er um síðar. 

 

Um rekstrarfé skólanna er greint í 43. grein framhaldsskólalaganna (nr. 92/2008) en þar segir  

m.a. að „Hver skóli hefur sérstaka fjárveitingu í fjárlögum. Ráðherra gerir tillögur um 

fjárveitingar ... til hvers skóla... Tillögurnar eru unnar á grundvelli reiknireglna sem 

ráðherra setur með reglugerð. Reiknireglurnar skulu m.a. styðjast við áætlun um fjölda 

nemenda, áætlaðan fjölda kennslustunda, námsframboð, kostnað sem leiðir af 

kjarasamningum kennara og annars starfsfólks, húsnæði og annað, sem ráðherra metur að 

máli skipti.“  Þó svo að í 45. gr. lagananna sé að finna ákvæði sem segir að „Skólameistari 

ákveður upphæð innritunargjalds og efnisgjalds sem nemendum er gert að greiða við upphaf 

námsannar eða skólaárs...“ er í reglugerð gerð nánari grein fyrir gjaldtökuheimildum sem 

eru mjög skýrar,  afmarkaðar og takmarkandi.  Þar er til að mynda sett þak á upphæð sem 

innheimta má í efnisgjald af nemendum í verknámi, hámarksfjárhæð innritunargjalds og 

annarra gjalda sem valkvæð eru nemendum eins og þátttaka í námsferðum og leikhúsferðum 

svo eitthvað sé nefnt. 

2.2 Skólasamningur MMRN og FVA  

Þann 13. febrúar 2013 skrifuðu skólameistari FVA og mennta- og menningarmálaráðherra 

undir nýjan skólasamning sem gerður er samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla.  

Samningurinn kveður á um hvernig FVA uppfyllir lögbundið hlutverk sitt, um hverjar helstu 
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áherslur og markmið í skólastarfinu eru, fjallar um námsskrá, námsframboð, 

kennslufyrirkomulag, mat og eftirlit með skólastarfinu.  Einnig er tilgangurinn með 

samningnum „að stuðla að metnaðarfullri og markvissri framþróun skólans í þágu nemenda, 

með vandaðri stjórnun og virkum samskiptum samningsaðila“ eins og segir í 1. grein 

samningsins.   

Auk þess sem skólinn starfar samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 með síðari 

breytingum og reglugerðum sem settar hafa verið með stoð í þeim, er nánar tilgreint um 

hlutverk og áherslur skólans í 2. grein skólasamningsins.  Þar segir m.a. um stefnu skólans 

sem sífellt er í endurskoðun að áherslan er á að:  

„1.  Koma til móts við þarfir allra íbúa svæðisins fyrir menntun á framhaldsskólastigi 

með því að bjóða fjölbreytt nám á mörgum brautum, sem hæfir nemendum með 

misjafna getu, margvísleg áhugamál og ólíkar þarfir. Skólinn er fyrir alla sem vilja 

stunda nám á framhaldsskólastigi og eru tilbúnir til að leggja sig fram. 

2.  Hver nemandi finni að velferð hans skipti máli, kennurum og stjórnendum skólans 

þyki mikilvægt að hann nýti og þroski hæfileika sína, vinni vel og nái góðum árangri. 

3. Í hverjum áfanga sem kenndur er við skólann séu nemendum veittar skýrar 

upplýsingar um markmið, áherslur og kröfur í náminu. 

4.  Kennarar hvetji nemendur til að leggja sig fram og velji viðfangsefni og 

kennsluaðferðir sem stuðla að því að þeir nái skilgreindum markmiðum. 

5.  Kennarar nýti og þroski hæfileika sína, frumkvæði þeirra njóti sín og þeir taki þátt í 

þróunarstarfi. 

6.  Skólareglur, sem nemendum er gert að hlýða, stuðli að árangursríku námi, 

gagnkvæmri virðingu nemenda, kennara og annars starfsfólks og hvetji til góðrar 

umgengni, tillitssemi og umburðarlyndis.“  

Auk þess segir í 3. grein um viðfangsefni skólans að hann stuðli að markvissri framþróun 

með útgáfu skólanámsskrár, setningu brautarlýsinga og ástundun virks mats á skólastarfinu.  

Þar er tiltekið framboð skólans til fjölbreytileika námsins og um réttindi og skyldur nemenda, 

stuðning, ráðgjöf og þjónustu við nemendur.  Einnig er þar að finna ákvæði um að skólinn 

taki „við öllum nemendum undir 18 ára aldri sem æskja inngöngu og öðrum upp að því marki 

sem fjárheimildir og húsrúm leyfa... óháð því hvort þeir búa við fötlun eða hafa sérþarfir sem 

taka þarf tillit til.“   

Í samningi skólans við ráðuneytið er einnig tekið á því með hvaða hætti samskiptum þessara 

aðila skuli háttað.  Samningsaðilum eru lagðar þær skyldur á herðar að framkvæma 



 

 

6 

margvíslegt mat á skólastarfinu og birta upplýsingar um það reglulega ýmist á vef skólans og 

ráðuneytisins og með greinargerðum og skýrslum til ráðuneytisins.  Auk þess á skólinn 

samkvæmt samningnum að þróa nýjar námsbrautir.  Í samningnum er svo tilgreint að skólinn 

skuli gera fjárhagsáætlanir og skila upplýsingum um fjárhag skólans til ráðuneytisins og gæta 

þess í hvívetna að „rekstrarútgjöld séu í samræmi við samþykkta áætlun ... innan ársins.“  

Ráðuneytið aftur á móti „Byggir tillögur til fjármálaráðuneytis, um framlag til skólans í 

fjárlögum, á reiknireglum skv. 43. gr. laga um framhaldsskóla (sem m.a. taka mið af spá um 

ársnemendafjölda), og umfangi markmiða og sérstakra verkefna. Endurmetur framlag með 

tilliti til rauntalna.“(“FVA skólasamningur 2013 til 2014,” n.d. 6. gr.) 

 

2.3 Upplýsinga- og mannauðskerfi ríkisins  

Reikningar FVA eru færðir samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald,  nr. 144/1994 um 

ársreikninga, nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og önnur lög er varða fjárreiður opinberra 

stofnana á Íslandi.   Notast er við mannauðs-og fjárhagskerfi íslenska ríkisins, Oracle.  

„Oracle nýtt fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Oracle E-Business Suite), er samhæfð 

heildarlausn í viðskiptahugbúnaði. Kerfið keyrir á Oracle gagnagrunni og samanstendur af 

u.þ.b. 60 kerfishlutum þar á meðal fjárhagsbókhaldi, launa- og starfsmannakerfi, 

verkbókhaldi, innkaupakerfi, eignastýringarkerfi ofl. Notendur tengjast hugbúnaðinum með 

vefskoðara yfir netið. Kerfið hefur verið lagað að íslenskum aðstæðum t.d. með tengingu við 

þjóðskrá og tekur mið að íslenskum reglum um virðisaukaskatt.“(“fjs.is,” n.d.) 

Rekstur kerfisins er í höndum Fjársýslu ríkisins sem FVA á í miklu samstarfi og samvinnu 

við um skráningar í kerfið og upplýsingamiðlun úr bókhaldi skólans.  Oracle kerfið er notað 

af flestum opinberum stofnunum og eins og segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar um kerfið er 

markmiðið með kerfinu að „Með samþættu, stöðluðu og heildstæðu fjárhagsupplýsingakerfi 

átti að tryggja ríkissjóði og stofnunum hans mark-vissar og tímanlegar upplýsingar um 

ríkisfjármál“(Ríkisendurskoðun, 2012, bls. 4).  Af þessu leiðir að stofnanir hafa ekki mikla 

möguleika á að sníða kerfið, þar með talið bókhaldslykla að eigin þörfum heldur er öll 

uppsetning kerfisins miðuð við að hægt sé að bera saman sambærilegar stofnanir eða einstaka 

útgjalda- eða tekjuliði hins opinbera.  Þó kerfið hafi ýmsa kosti er það ekki gallalaust.  Eins 

og áður er sagt er kerfið byggt upp til að auðvelda upplýsingaöflun um heildar mynd útgjalda 

og tekna í ríkisrekstrinum en síður til að þjóna einstaka litlum stofnunum til að vinna með í 

reglulegum uppgjörum og áætlanavinnu.  Því er það oft talsverð handavinna að greina og 

vinna með upplýsingar.  Töflureiknir nýtist hins vegar mjög vel sem hliðarkerfi við Oracle og 
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er nauðsynlegur til að sníða upplýsingar að þörfum stjórnenda FVA og við alla úrvinnslu á 

grunngögnum úr Oracle. 

 

Ársreikningar FVA eru unnir í samstarfi fjármálastjóra FVA og Fjársýslu ríkisins.  Eru 

ársreikningar skólans aðgengilegir í Oracle þeim sem aðgang hafa að því kerfi innan FVA.  

Fjársýsla ríkisins sér um útgáfu ársreikninga íslenska ríkisins.  Þar á meðal má finna 

sundurliðun á lykilupplýsingum um rekstur hverrar opinberrar stofnunar fyrir sig og er FVA 

þar með talin.  Ríkisendurskoðun annast endurskoðun á reikningum stofnunarinnar.    

 

Hér er kominn ramminn utan um rekstur skólans, bæði faglegur og fjárhagslegur.  Innan 

þessa ramma þurfa stjórnendur að rækja skólastarfið, faglega og fjárhagslega auk 

Aðalnámsskrár framhaldsskólanna frá 2011 sem greinir nánar faglegt starf í 

framhaldsskólanum.   
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3. Rekstrargrunnur skó lans  

Söluvara framhaldsskólans er kennsla á framhaldsskólastigi og hráefnið nemendur í 

þekkingar- og menntunarleit.  Skólinn byggir rekstrartekjur sínar  á innritunargjöldum 

nemenda, efnisgjöldum þeirra sem stunda verknám, tekjum af húsaleigu á heimavist og 

tilfallandi sölu til nemenda í formi kennsluefnis auk þjónustu við fyrrverandi nemendur eins 

og útgáfu vottorða.  Stærsti hluti rekstrartekna eða fjárframlaga til skólans kemur úr 

opinberum sjóðum, frá Ríkissjóði Íslands annars vegar og þeim sveitarfélögum sem standa að 

rekstri FVA en þau hafa lagt fram fjármagn til tækjakaupa fyrir verknámsdeildir skólans.  

Einnig hafa einstök fyrirtæki stór og smá styrkt starfsemi skólans með tækjagjöfum og 

framlögum til sérstakra verkefna.     

3.1 Opinber fjárframlög 

Fullyrða má að engir tveir framhaldsskólar á Íslandi séu eins hvorki að stærð né samsetningu 

námsframboðs.  Til að leggja mat á starfsemi framhaldsskólanna og verðmeta starf hvers 

skóla fyrir sig hefur Mennta- og menningarmálaráðuneytið látið útbúa reiknilíkan til að 

verðleggja starf skólanna.  Í líkaninu er lagt mat á marga ólíka þætti í rekstri skólanna til að 

finna hve mikið kostar að mennta nemendur í viðkomandi skóla.  Er lagt til grundvallar 

breytur eins og fjarlægt frá Reykjavík, samsetning á námsframboði í skólanum, verknám, 

sérkennslu, kennslu á starfsbraut, stærð kennsluhúsnæðis og fleiri slíka þætti sem einkenna 

starfs í hverjum skóla fyrir sig.  Grunneiningin í líkaninu er fjöldi nemenda sem ganga til 

lokaprófs.  Byggt á  fjölda þeirra er fundin reiknitala sem miða skal við þegar fjárlög til 

framhaldsskóla koma til afgreiðslu.   

 

Reiknilíkanið byggir í grunninn á nemendaígildum, en nemendaígildi segir til um hversu 

mörgum ársnemendum skuli gert ráð fyrir í hverjum skóla fyrir sig.  „Að baki hverjum 

ársnemanda eru 35 prófaðar einingar“. (“Svar menntamálaráðherra við fyrirspurn Björgvins 

G. Sigurðssonar um framlög til framhaldsskóla,” n.d.)  Það sem flækir þó alla áætlanagerð til 

muna er að hráefnið er óstöðugt.  Þannig er erfiðleikum bundið að hafa þá stjórn á nemendum 

til þess að brottfall verði ekki á kennslutíma en brottfall er það nefnt þegar nemandi sem 

skráður er til náms í upphafi kennslutímabils hverfur frá námi áður en sama tímabili lýkur.  

Margar ólíkar aðstæður geta legið að baki brotthvarfinu.  Í skipulagningu á skólastarfinu er 

leitast við að miða ráðningar kennara við nemendafjölda og kennsluþörf eins og staðan er í 

upphafi annar.  Hins vegar miðast framlög til skólans við ákveðinn nemendafjölda á 
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ársgrundvelli, fjölda ársnemenda.  Uppgjör fer fram í árslok þegar farið er yfir hvort sá fjöldi 

ársnemenda sem fjárlög gerðu ráð fyrir hafi skilað sér til prófs eða hvort nemendum hafi 

fjölgað eða fækkað.  Það veltur svo á fjölda raunverulegra ársnemenda hvort framlag til 

skólans er hækkað eða lækkað en niðurstöður úr þessu uppgjöri fást ekki fyrr en árið er liðið 

og rúmlega það.  Ekki er tryggt að skólar fái greitt fyrir fleiri ársnemendur en fjárlög segja til 

um þó oftast hafi það verið gert.  Fjöldi ársnemenda FVA umfram fjárlög á árinu 2008 

fengust þó ekki bættir í framlögum fyrir það ár.  Það er því í raun ekki hægt að fullyrða 

endanlega hvert framlag ríkisins  til rekstursins er fyrr en í lok janúar eða byrjun febrúar 

næsta árs.  Endanlegt ársuppgjör vegna ársins 2012 barst til stjórnenda FVA þann 30. janúar 

s.l.  Á þeim tímapunkti er of seint að bregðast við ef reksturinn hefur verið frábrugðinn 

áætlunum og orðið dýrkeyptari en hið endanlega framlag ríkisins nær að dekka.  

Skólastjórnendur þurfa því í raun að gera ráð fyrir brottfalli nemenda þegar kennsla hverrar 

annar er skipulögð.  Hefur verið reynt að bregðast þannig við mögulegu brottfalli nemenda úr 

námi með því meðal annars að setja saman fjölmennari hópa í einstökum áföngum en 

æskilegt væri ef framlög væru tryggð miðað við nemendafjölda í upphafi annar. 

 

3.2 Nemendafjöldi  og þróun 

Upptökusvæði skólans fyrir nemendur er Akranes og Vesturland en í raun koma nemendur 

skólans víðar að, af Barðaströnd, Ströndum, Kjalarnesi og Reykjavík auk annarra svæða.  

Helst er það verknám sem laðar nemendur af svæðum utan Vesturlands að skólanum en þó er 

það ekki algilt.  Undanfarin ár hefur fjöldi unglinga á framhaldsskólaaldri á Vesturlandi verið 

nokkuð jafn frá ári til árs.  Neðangreind mynd sýnir fjölda 16-19 ára íbúa yfir árabilið 1998 til 

2012 á Akranesi, í Skorradalshreppi, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, Grundarfjarðarbæ, 

Helgafellssveit, Stykkishólmi, Eyja- og Miklaholtshreppi, Snæfellsbæ og Dalabyggð.  Á 

myndinni sést að tilhneigingin er til fækkunar á íbúum á framhaldsskólaaldri en samtals eru 

16-19 ára unglingar 99 færri árið 2012 en var árið 1998. 
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Mynd 1  Fjöldi 16 – 19 ára íbúa á upptökusvæði FVA                                                                                                   Heimild:  Hagstofa Íslands, talnaefni, 

mannfjöldi 

 

Þrátt fyrir þessa þróun hefur framhaldsskólum í kjördæminu verið fjölgað úr einum í þrjá á 

síðasta áratug, Fjölbrautaskóli Snæfellinga var stofnaður árið 2004 og Menntaskóli 

Borgarfjarðar árið 2007.  Með stofnun þessara tveggja skóla til viðbótar við FVA jókst 

samkeppni um nemendur svæðisins umtalsvert sem leitt hefur til þess að óhagkvæmara hefur 

verið að reka hinn minnkandi skóla FVA.  Sést á tölum um fjölda ársnemenda hver þróunin 

hefur verið frá árinu 2000.   

 
Mynd 2  Fjöldi ársnemenda í FVA                                                                                                                                     Heimild:   Frumvarp til fjárlaga 2000-2013 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alls 1067 1057 996 995 955 934 925 948 975 992 1019 1032 1063 1002 968
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Lítilla áhrifa gætti frá hinum nýju skólum fyrstu árin og mest munaði um fækkun nýnema 

sem skráðu sig til náms í FVA.  Þeir sem þegar höfðu hafið sitt framhaldsskólanám við FVA 

kusu flestir að halda því áfram þar.  Til að bregðast við þessari þróun hafa stjórnendur 

skólans leitað leiða til að viðhalda nemendafjölda í FVA og þá reynt að höfða til „eldri“ 

nemenda, þ.e.a.s. nemenda sem eru eldri en hinn hefðbundni framhaldsskólanemi og höfðu 

áhuga á að ljúka framhaldsskólanámi.  Hóf skólinn að kenna nám með vinnu sem sinnt var í 

törnum um helgar og á kvöldin.  Þannig náðist til hóps fólks sem vildi læra húsasmíði, 

vélvirkjun og til sjúkraliða.  Með kennslu þessara hópa hefur stjórnendum tekist að nokkru 

leiti að draga úr þeim samdrætti í starfsemi FVA sem varð í kjölfar aukins framboðs á 

framhaldsskólanámi í kjördæminu og er viðleitni í þá átt að viðhalda fjölda ársnemenda við 

skólann.    

 

Fátt virðist benda til að í kjördæminu fjölgi íbúum verulega á næstu árum þó ekki sé hægt að 

taka fyrir þann möguleika.  Tilhneigingin hefur verið til fækkunar.  Á undanförnum vikum 

hefur verið í umræðunni að fjölga enn möguleikum til náms í kjördæminu meðal annars með 

stofnun framhaldsskóladeildar í Búðardal eins og sjá má í fundargerð sveitarstjórnar 

Dalabyggðar frá 19. febrúar og 18. mars 2013.  Einnig er hafin undirbúningur að stofnun 

framhaldsskóladeildar á Hólmavík svo ljóst er að útlit er fyrir að samkeppni um nemendur og 

fjármagn til framhaldsskólanáms á landsbyggðinni er vaxandi.    

 

Í ljósi þessara talna á mynd 1 telur ritgerðarsmiður að brýna nauðsyn beri orðið til að 

ráðamenn í landinu, sveitarstjórnir og ráðuneyti setjist niður með það í huga að mótun 

framtíðar stefnu í menntunarmálum á landinu.  Ef það er vilji til þess að uppfylla allar óskir 

landsmanna um framhaldsnám vítt og breytt um dreifðar byggðir landsins þarf það að koma 

fram.  Innbyggt er í reiknilíkani því sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið notar við 

skiptingu fjármuna til skólanna reiknitala sem gerir ráð fyrir hærri rekstrarkostnaði við 

kennslu í fámennum skólum en fjölmennum.  Af því má draga þá ályktun að þegar á heildina 

er litið sé verið að gera framhaldsskólakennslu á Íslandi dýrari með því að stofna fleiri og 

minni skólaeiningar.  Á sama tíma fækkar nemendum FVA og nýting á heimavist við skólann 

versnar ár frá ári. 
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4. Fja rhagsupplý singar FVA 

Bókhald FVA er unnið innan stofnunarinnar en eins og að framan greinir er það fært í Oracle 

fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins.  Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið.  Lyklun 

bókhalds er sú saman fyrir allar stofnanir ríkisins, frá hinni smæstu til þeirrar stærstu.  Af 

þeim sökum einum þarf all nokkra úrvinnslu á tölum úr bókhaldi hverrar stofnunar til 

meðhöndlunar hverju sinni og ekki í boði að sérhanna úrlausnir sem henta hverri stofnun fyrir 

sig.  Það er raunar dálitlum erfiðleikum bundið að greina upplýsingar skólans út frá 

hefðbundnum aðferðum viðskiptafræðinnar þar sem undanfarin ár hefur verð gerð sú krafa af 

hálfu ráðamanna að draga úr öllum kostnaði við reksturinn en þó viðhalda óbreyttu 

þjónustustigi.  Það skekkir því einstaka liðið í rekstrinum að mjög mikils aðhalds hefur gætt á 

öllum sviðum sem ekki snúa beint að þjónustu við nemendur en reynt hefur verið eftir 

fremsta megni að viðhalda þjónustu við þá.  Þannig hefur endurnýjun á tækjum og búnaði við 

skólann nánast engin verið frá 2008, húsbúnaður ekki verið endurnýjaður og gætt almennrar 

sparsemi og aðhalds á öllum sviðum.  Á árinu 2012 var staðan á tækjabúnaði skólans hins 

vegar orðinn þannig að endurnýjun var óumflýjanleg og því tekur sá liður nokkurri hækkun 

umfram annað á árinu. 

 

4.1 Ársreikningar FVA  

Ársreikningum skólans má skipta niður í fjóra útgjaldaliði sem segja til um helstu útgjöld í 

rekstri skólans.  Þessir liðir eru launagjöld, húsnæðiskostnaður, annar rekstrarkostnaður og 

eignakaup en undir eignakaup hjá ríkinu  færist kaup á tækjum og áhöldum  sem hafa að 

jafnaði lengri líftíma en eitt ár og að verðmæti kr. 50.000 eða meira.  Í tekjubókhaldi er 

aðeins um einn eiginlegan tekjulið að ræða, sértekjur og síðan framlag ríkisins til skólans sem 

ákvarðað er í fjárlögum.  Stöðu þessara flokka í árslok undanfarin fjögur ár má lesa úr 

eftirfarandi töflu: 
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Rauntölur á verðlagi hvers árs  2009 2010 2011 2012 

Launakostnaður 418.255.389 387.173.835 386.703.027 387.529.876 

Annar rekstrarkostnaður 36.532.434 33.798.888 25.244.815 30.970.818 

Húsnæðiskostnaður 70.007.758 74.942.709 73.806.935 79.235.957 

Eignakaup 979.683 3.356.724 3.864.364 5.617.881 

  

   

  

Heildarútgjöld 525.775.264 499.272.156 489.619.141 503.354.532 

  

   

  

Sértekjur 43.789.364 32.750.791 35.397.838 50.179.993 

Framlag ríkissjóðs 468.640.177 463.226.532 463.290.719 448.879.002 

  

   

  

Heildar tekjur 512.429.541 495.977.323 498.688.557 499.058.995 

  

   

  

Rekstrarniðurstaða: afgangur/-halli -13.345.723 -3.294.833 9.069.416 -4.295.537 
Tafla 1  Stærstu rekstrarliðir  2009-2012                                                                                                                                  

 

Af þessum tölum má sjá að afkoma skólans hefur ekki verið sem best undanfarin ár og verið 

halli á rekstrinum í mjög mörg ár þó árið 2011 sé undantekning.  Ekki verður miklum tíma 

eytt í að greina orsakir þess en um langt árabil hafa skólastjórnendur og ráðamenn skipst á 

skoðunum og deilt um réttláta eða óréttláta skiptingu kostnaðar milli skóla.  Þannig var lengi 

tekist á um hvort verknámsskólar væru rétt metnir í samanburði við hreina bóknámsskóla.  Er 

reiknilíkan það sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét gera og notað var fyrst við 

fjárlagagerð ársins 1995, liður í því að finna út réttláta skiptingu á fjármagni því sem 

ráðuneytið hefur til reksturs framhaldsskóla á Íslandi.  Verður nánar gerð grein fyrir 

reiknilíkaninu í kafla 6.1. 

 

Stjórnendur framhaldsskóla hafa litla möguleika á að bregðast við lækkandi 

rekstrarframlögum með hækkunum á gjaldtöku til nemenda þar sem bundið er í reglugerð 

(reglugerð nr. 619/2009 og bráðabirgðalög nr. 89/2009) hve há gjöld megi innheima af 

nemendum fyrir kennslu og kennslubundna þjónustu.  Á neðangreindri töflu getur að líta 

framlög úr ríkissjóði frá árinu 2007 til ársins 2012 uppreiknuð miðað við vísitölu neysluverðs 

í desember 2012.  Sést á þessu hvernig framlag ríkisins hefur dregist saman á sama tímabili 

bæði í krónum talið og sem hlutfall af framlagi ársins 2007, á ársnemanda og hlutfallslega.  

Einnig er athyglisvert að sjá að framlög eru skert um 6% frá þensluárinu 2007 til 2008 þannig 

að niðurskurður í framhaldsskólanum var byrjaður áður en bankahrunið varð haustið 2008. 
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Framlag ríkissjóðs        

 Á verðlagi desember 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  

     

  

Breyting framlags frá 2007 100% 94% 88% 84% 80% 74% 

Framlag á ársnemanda 100% 90% 89% 92% 86% 80% 

Ríkisframlag í milljónum kr. 605.935 572.258 531.064 508.116 482.685 448.879 

Ársnemendafjöldi 562 590 552 512 520 520 

Ríkisframlag á ársnemanda þús.kr. 1.078 970 962 992 928 863 
Tafla 2  Framlag ríkissjóðs 2007-2012                                                                                                                                                    

 

 
Mynd 3 Hlutfallsbreyting á framlagi                                                                                                                                                

 

Af þessu sést glögglega hversu dregið hefur úr framlögum til skólans á framangreindu 

tímabili umfram það sem nemur fækkun ársnemenda.  Hefur heildar framlag ríkisins verið 

skert um 24% í heildina þó ársnemendum hafi aðeins fækkað um 7,5% á sama tíma.  Framlag 

á ársnemanda hefur verið skorið niður um 20% á árabilinu 2007-2012.   

4.2 Breytilegur/fastur kostnaður 

Sem leið að settu markmiði þessarar ritgerðar sem er að greina kostnað við kennslu niður á 

hópa í kennslu þarf að leggja mat á hvaða liðir það eru í rekstri stofnunarinnar sem taka 

breytingum með aukinni eða minnkaðri kennslu.  „Algengasta skipting kostnaðar er í fastan 

kostnað og breytilegan kostnað.  Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist með 

breyttu framleiðslumagni.  Fastur kostnaður er sá kostnaður sem er óháður framleiðslumagni 

fyrirtækisins...  Skil milli fasts og breytilegs kostnaðar eru oft fljótandi.  Til skamms tíma er 

nær allur kostnaður fastur.  Allur kostnaður er breytilegur ef litið er til nógu langs tíma.“ 

(Ágúst Einarsson, 2007, bls. 144)   
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Hér verður gerð grein fyrir þeim liðum í rekstri skólans sem telja má til fasts kostnaðar þegar 

litið er til kostnaðar sem til fellur á einu ári.  Þetta eru þeir liðir í rekstrinum sem haldast 

óbreyttir þó nemendafjöldi breytist lítillega.  Þannig telja stjórnendur skólans sig geta tekið 

við allt að 100 nemendum til viðbótar án breytinga á neðangreindum rekstrarliðum.  Fækki 

nemendum hins vegar um sama fjölda verði að fara fram heildar endurskoðun á þessum sömu 

liðum. 

 

Almennir starfsmenn aðrir en kennarar eru með fastan ráðningarsamning með minnst þriggja 

mánaða uppsagnarfresti.  Verður kjörum þeirra ekki breytt með styttri fyrirvara en það.  Hvað 

varðar ráðningar kennara þá er gengið frá ráðningu þeirra í upphafi hverrar annar fyrir sig 

bæði hvað varðar fast stöðuhlutfall og yfirvinnugreiðslur en yfirvinnugreiðslur taka mið af 

stærð hópa í kennslu, kennslumagni og fleiri kennslutengdum liðum eins og þeir eru í upphafi 

kennslutímabils.  Kjarasamningar gera ráð fyrir að um fast stöðuhlutfall sé að ræða á meðan 

ráðning helst samfelld.   

 

Húsnæðiskostnaður er fastur kostnaður.  Húsnæði það sem skólinn hefur til notkunar er í eigu 

og umsjón Fasteigna ríkissjóðs og greiðir skólinn húsaleigu til þeirra.  Samningurinn um 

fjárhæð leigugreiðslna tekur hækkunum samkvæmt vísitölu neysluverðs og er óháður fjölda 

nemenda við skólann.  Skólinn hefur leigt aðstöðu til íþróttakennslu fyrir nemendur sína af 

Akraneskaupstað og hefur leiguverð þar eins og hjá Fasteignum ríkissjóðs verið bundið við 

vísitölu og tekur hækkunum samkvæmt breytingu á henni.  Þó er rétt að geta þess að 

húsnæðiskostnaður lækkar frá árinu 2010 til 2011 og er það tilkomið vegna sérstaks samnings 

sem náðist við Fasteignir ríkissjóðs um afslátt á leigugreiðslu vegna áranna 2009 og 2010 en 

húsaleigugreiðslur hækkuðu umtalsvert á árinu 2009 vegna nýs samnings sem gerður var af 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu f.h. skólans.  Afslátturinn er því reikningsfærður á 

árinu 2011.   

 

Ýmis annar kostnaður breytist lítið þó nemendafjöldi breytist og má nefna sem dæmi 

afnotagjöld af hugbúnaði, símakostnað og öryggisgæslu svo fátt eitt sé nefnt.  Hins vegar 

þegar tölur úr rekstri stofnunarinnar eru skoðaðar lið fyrir lið kemur í ljós að allur 

rekstrarkostnaður er breytilegur ef litið er til fjögurra ára tímabils.  Samkvæmt neðangreindri 

töflu getur að líta einstaka liði í rekstrinum deilt niður á ársnemanda, hvert ár fyrir sig.   
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Rekstrarliðir deilt á ársnemanda - á verðlagi desember 2012 

  2009   2010   2011   2012   

  

       
  

Launakostnaður 858.637 79,6% 829.480 77,5% 774.791 79,0% 745.250 77,0% 

Annar rekstrarkostnaður 77.009 7,1% 79.602 7,4% 58.323 5,9% 70.363 7,3% 

Húsnæðiskostnaður 143.719 13,3% 160.557 15,0% 147.878 15,1% 152.377 15,7% 

Sértekjur 89.895 
 

70.165 
 

70.922 
 

96.500   

  

       
  

Heildarrekstrarkostnaður 1.079.365 100% 1.069.639 100% 980.991 100% 967.989 100% 
Tafla  3  Rekstrarliðir á ársnemanda         

  

Á þessari töflu sem nær yfir rekstur skólans á árunum 2009-2012 eru allar tölur uppreiknaðar 

til verðlags ársins 2012 og deilt í þær með fjölda ársnemenda hvers árs fyrir sig eins og tafla 2 

sýnir.  Athygli vekur að á árunum 2011 og 2012 er fjöldi ársnemenda sá sami en kostnaður á 

hvern nemanda mjög breytilegur eins og sértekjurnar.  Sést enn betur á eftirfarandi mynd 

hvernig gjalda- og tekjuliðir sveiflast óháð breytingu á fjölda ársnemenda. 

 

Mynd 4     Rekstrarliðir deilt á ársnemanda                                                                                   

     

Samkvæmt þessum upplýsingum er vandgert að greina kostnað í fastan kostnað og 

breytilegan.  Þó eru þeir liðir sem tíndir hafa verið til og geta talist fastur kostnaður, óháðir 

breytingu á nemendafjölda, það er að segja annar rekstrarkostnaður,  húsaleiga og laun 

almennra starfsmanna annarra en kennara.   

Verður því gengið út frá því sem leið settu markmiði ritgerðarinnar að laun við kennslu séu 

eini kostnaðarliðurinn sem hafi áhrif á kostnað við kennslu.  Allur annar kostnaður virðist 

ekki taka neinum þeim breytingum sem hægt verður að setja fingur á, hvorki í krónum talið 
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né hlutfallslega og verður því talinn óháður kostnaður.  Sé tafla 3 skoðuð sem sýnir einstaka 

rekstrarliði deilt niður á ársnemanda á verðlagi desember 2012,  kemur í ljós að liðirnir annar 

rekstrarkostnaður og húsnæðiskostnaður er sem hlutfall af heildarkostnaði samtals 20,4% á 

árinu 2009, 22,5% á árinu 2010, 21% árið 2011 en 23% 2012.  Samt sem áður er samtals 

krónutala liðanna annar rekstrarkostnaður og húsnæðiskostnaður á nemanda nánast óbreytt 

árið 2012 miðað við árið 2009 þó heildar rekstrarkostnaður á nemanda lækki um 10,3%.  

Helgast það meðal annars af því að tekist hafði að ná launakostnaði niður um 13,2%.  

Sértekjur hafa hækkað umtalsvert á milli áranna 2011 og 2012 eða um 36,1% sem verður að 

teljast allmikil hækkun.   Hér má greina að gengið hefur verið lengra í gjaldtöku af 

nemendum og heimildir í reglugerðum til þess fullnýttar.  Þetta er eitt af fáum tækjum sem 

stjórnendur hafa til að auka tekjur skólans, að hækka gjöld á nemendur.   Einnig hefur skólinn 

átt í meira samstarfi við stóriðjufyrirtæki á svæðinu með aukinni og sérhæfðri kennslu fyrir 

starfsmenn þeirra.  Hefur FVA haft af því nokkrar sértekjur og notið velvildar þessara 

fyrirtækja og fleiri fyrirtækja í nærumhverfi skólans sem hafa styrkt hann til tækjakaupa.   

 

Allavega má slá því föstu að sé hér litið til nógu langs tíma er allur kostnaður breytilegur.  Af 

því leiðir að til að hægt sé að tilgreina fastan kostnað og breytilegan fyrir FVA þarf að greina 

tölur  í reikningum skólans til skamms tíma í senn, árs eða jafnvel bara hálft ár í einu, eina 

önn í einu.  „Fastur kostnaður er óbreyttur þó heildar kostnaður breytist.  Allur fastur 

kostnaður helst óbreyttur (fixed) þegar umfang starfsemi breytist.“(Edmonds, Olds, & Tsay, 

2010, bls. 56).  Að þessu gefnu verður árið 2012 lagt til grundvallar útreikningum til að 

byggja á áætlanagerð næsta árs. 

 

4.3 Beinn og óbeinn kostnaður 

Til frekari greiningar á kostnaði í rekstri má greina hann niður í beinan- og óbeinan kostnað.  

Megin tilgangur með slíkri greiningu er að staðsetja allan kostnað sem fellur til við tiltekna 

framleiðsluvöru eða tiltekna tegund þjónustu.  Með slíkri greiningu er betur hægt að veita 

athygli þeim framleiðslu- eða þjónustuþætti sem leggur til mestan kostnað í þeim tilgangi að 

draga úr heildarkostnaði eða hámarka hagnað.  „Beinn kostnaður er sá kostnaður sem hægt er 

að rekja til ákveðins rekstrarliðs sem hefur bein áhrif á heildarkostnað. Óbeinan kostnað er 

ekki hægt að rekja til ákveðins rekstrarliðs sem hefur bein áhrif á heildarkostnað.“(Thomas 

P. Edmontds, Bor-Yi Tsay, Phillip R. Olds, 2011, bls. 153). 
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Mynd 5 Útgjöld 2009-2012         

 

Af þessari mynd má sjá hvaða einstaki liður í rekstri FVA er stærstur og hefur því væntanlega 

mest áhrif á útgjöld í rekstrinum.  Hér má sjá liðina í hlutfallstölum yfir árin 2009 til 2012.   

Rauntölur á verðlagi 

desember 2012 

2009 2010 2011 2012 

Krónur Hlutfall Krónur Hlutfall Krónur Hlutfall Krónur Hlutfall 

Launakostnaður 473.967.575 79,55% 424.693.555 77,55% 402.891.063 78,98% 387.529.876 76,99% 

Annar rekstrarkostnaður 41.398.604 6,95% 37.074.225 6,77% 26.301.605 5,16% 30.970.818 6,15% 

Húsnæðiskostnaður 79.332.886 13,32% 82.205.156 15,01% 76.896.617 15,07% 79.235.957 15,74% 

Eignakaup 1.110.178 0,19% 3.682.013 0,67% 4.026.133 0,79% 5.617.881 1,12% 

                  

Heildarútgjöld 595.809.243 100,00% 547.654.949 100,00% 510.115.418 100,00% 503.354.532 100,00% 

Tafla 4 Útgjöld 2009-2012 og hlutfallstölur        

 

Af því sem lesa má bæði af mynd og töflu er ljóst að launakostnaður er stærsti einstaki 

útgjaldaliðurinn, 79,55% af heildarútgjöldum ársins 2009 en fer í 76,99% árið 2012.  Dregið 

hefur verið úr launakostnaði á þessu tímabili sem nemur 2,56%  af heildarútgjöldum.  Þó það 

sé ekki há prósentutala af heildar útgjöldum er þó um að ræða rúmlega 86 milljónir króna 

sem greitt er minna í laun við FVA árið 2012 en gert var árið 2009.  Samtals er það lækkun á 

launakostnaðinum einum og sér sem nemur 18,24% á þessu tímabili.   

 

Fækkun ársnemenda á þessu sama tímabili er 6% eða 32 ársnemendur sem ríkissjóður 

verðleggur á verðlagi ársins 2012 á 27.072.000 krónur ef miðað er við framlag það sem 
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skólanum var áætlað á hvern ársnemanda eða kr. 843.000.  Lækkun heildar útgjalda á þessu 

sama árabili er 16% sem er samdráttur umfram fækkun ársnemenda.  Húsnæðiskostnaður er 

nánast sá sami í krónum talið 2009 og 2012 en sem hlutfall af heildar útgjöldum skólans 

hækkar húsnæðiskostnaðurinn um 2,42% á sama tíma.  Sýnir það sig í því að 

húsnæðiskostnaður er sífellt að verða stærri hluti af þeim fjármunum sem skólinn hefur til 

ráðstöfunar.   

 

Hér er orðið ljóst að launakostnaður er sá liður í rekstrinum sem hefur langmest áhrif á 

fjárhagslega afkomu skólans.  Þó ekki sé beinlínis hægt að flokka hann sem beinan kostnað 

mun hann þó verða greindur frekar og nýttur sem grunnur að frekari útreikningum í þá átt að 

greina hreinan kostnað við kennslu.   

 

Allir aðrir liðir í rekstri skólans verða taldir til óbeins kostnaðar því ekki verður séð að þeir 

taki breytingum í takt við breytingar í fjölda ársnemenda.   

 

Af þessari rýn í ársreikninga FVA kemur í ljós að áhrif efnahagshrunsins eru mikil í rekstri 

skólans.  Hefur verið skorið niður á öllum sviðum í rekstrinum og leitast við að halda 

þjónustu við nemendur sem besta á kostnað annarra liða í rekstrinum.  Þannig sést að 

eignakaup, það er að segja eðlileg endurnýjun og viðhald á tækjum og búnaði hefur verið 

látin mæta afgangi.  Það er þó ráðstöfun sem jafnast á við að pissa í skóinn sinn, þörf á 

endurnýjuðum tækjabúnaði var orðin veruleg í árslok 2012 og þyrfti að vera vaxandi hlutfall 

af heildar rekstrarkostnaði skólans á komandi árum. 

4.4 Launakostnaður 

Launakostnaður við FVA felur í sér laun allra starfsmanna sem við skólann starfa.  Stærsti 

einstaki hluti launanna fellur í hlut kennara við skólann.  Verða laun þeirra skoðuð sem beinn 

kostnaður í starfsemi skólans.  Aðrir starfsmenn við skólann eru stjórnendur, námsráðgjafar, 

starfsmenn skrifstofu, bókasafns, mötuneytis, tölvukerfisstjóri, húsvörður og starfsfólk í 

ræstingu.  Síðast en ekki síst greiðir skólinn laun til fulltrúa í skólanefnd og fulltrúaráði 

skólans sem eru skipaðir af ráðherra menntamála og sveitarfélögunum sem standa að rekstri 

skólans.   

 

Á undangengnum árum hefur eins og áður hefur komið fram verið unnið markvisst að því 

innan skólans að draga úr kostnaði og hagræða í rekstri.  Útgjöld til launa eru þar ekki 
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undanskilin.  Á neðangreindri mynd er lýst þróun launabreytinga í rekstrinum á árunum 

2009-2012 á verðlagi í desember 2012. 

 

Mynd 6  Þróun launa 2009-2012        

 

Eins og sjá má á ofangreindri mynd og lesa úr töflu 4 hafa launagjöld farið lækkandi að 

raunvirði frá 2009 til 2012.  Hafa laun til kennslu lækkað um 16,2% eða 59,96 milljónir á 

árabilinu 2009-2012.  Önnur laun hafa hins vegar lækkað hlutfallslega meira, um 26,5 

milljónir eða 25,4% á sama tímabili.  Endurspeglar þetta meðal annars þá stefnu stjórnenda 

skólans að standa vörð um grunnþjónustu við nemendur, það er að segja um kennslu og 

kennslutengda þjónustu.  Þannig hefur verið dregið saman í ræstingu og á bókasafni, viðbótar 

launakjörum annarra starfsmanna verið sagt upp, stjórnendur hafa tekið að sér kennslu og 

þannig verið dregið úr stjórnunarkostnaði með því að minnka stöðugildi aðstoðarstjórnenda. 

 

Áður hefur launakostnaður annarra starfsmanna en kennara verið flokkaður sem óbeinn 

kostnaður.  Hefur hann því verið dreginn út úr heildar launagreiðslum þannig að eftir stendur 

beinn launakostnaður við kennslu í skólanum.  Verður þessi beini launakostnaður við kennslu 

lagður til grundvallar útreikningum á kennslukostnaði og allur annar kostnaður skoðaður sem 

fastur kostnaður, óháður breyttum nemendafjölda.  Hér er því þeim hluta  

rannsóknarspurningarinnar;  „Hvað ræður mestu um breytingu á kostnaði við kennslu?“  

svarað en það er beinn launakostnaður kennara sem ræður mestu.  Um allan annan kostnað 

Laun fyrir kennslu
Önnur laun - yfirstjórn, stoðdeildir,

heimavist

2009 369.692 104.275

2010 326.521 98.173

2011 318.059 84.832

2012 309.731 77.799
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gildir hér að hann tekur ekki breytingum í hlutfalli eða takti við breytingu á fjölda 

ársnemenda. 

 

Sem lið í að einangra kostnað við kennslu frá öðrum launakostnaði var notast við greiningu 

úr upplýsingakerfi ríkisins.  Hefur það verið gert með því að greina laun á hvern einstakan 

starfsmann og þannig náðist að einangra hrein kennslulaun frá heildar launakostnaðinum. 
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5. Kennsla í  FVA 

Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi hefur á að skipa tryggum hópi starfsmanna sem 

starfað hafa við skólann lengi.  Í upphafi vorannar 2009 voru starfandi við skólann 56 

kennarar í 50,46 stöðugildum.  Í upphafi vorannar 2012 voru kennarar 45 í 43,75 stöðugildum 

samtals.  Þannig hefur síðast liðin fjögur kennsluár verið fækkað í stöðum kennara við 

skólann um 6,71 stöðu þó fjöldi kennara hafi lækkað um 11, kennurum í hlutastarfi hefur 

þannig fækkað.  Kemur þetta helst fram í því að dregið hefur verið úr kennsluframboði við 

skólann jafnt og þétt, dregið úr vali nemenda og þar með fjölbreytileika á möguleikum þeirra 

til náms.  Þannig hefur sá mikli niðurskurður sem átt hefur sér stað á framlögum til skólans 

leitt af sér færri valmöguleika til náms í framhaldsskólanum.  

5.1 Samsetning kennarahópsins 

Meðal lífaldur kennarahóps FVA haustið 2009 var 50,83 ár og skilaði hópurinn að meðaltali 

22,81 kennslustund á viku miðað við fulla kennslu.  Haustið 2012 var meðalaldurinn 51,80 

og skilaði hópurinn að meðaltali 22,25 kennslustundum á viku.  Á þeim fjórum árum sem til 

skoðunar eru hækkar meðal lífaldur aðeins um tæplega eitt ár.  Ber ekki að skilja þetta þannig 

að kennarar FVA eldist hægar en aðrir heldur hafa elstu starfsmenn skólans látið af störfum á 

tímabilinu og yngri ráðnir í þeirra stað.  Ennfremur hafa fleiri innan hópsins komist í flokk 

heldri kennara sem fá afslátt af kennsluskyldu sinni.  Af þeim sökum fækkar meðal 

kennsluskyldustundum þó um 0,56 kennslustund á viku.   

 

Í upphafi haustannar 2012 starfa við skólann 44 kennarar með full kennsluréttindi og gegna 

þeir 42,3 stöðum.  Af þessum 44 kennurum eru 24 kennarar með fulla kennsluskyldu, 24 

kennslustundir á viku.  20 kennarar hafa skerta kennsluskyldu vegna heimilda sem 

kjarasamningar veita um að kennarar geti fækkað kennslustundum við 55 og 60 ára lífaldur.   

Samkvæmt neðangreindu yfirliti býr hópur kennara í FVA yfir þessari afkastagetu: 

2012 vorönn / haustönn   Á viku Á önn 

Fjöldi kennara 45 

 

  

Heildar fjöldi stöðugilda  43,25% 

 

  

Kennsluskylda kennara FVA, fjöldi kennslustunda 848,00 15.264,00 

Fjöldi kennara 44 

 

  

Heildar fjöldi stöðugilda  42,77% 

 

  

Kennsluskylda kennara FVA, fjöldi kennslustunda 875,13 15.752,40 
Tafla 5  Stöðugildi og kennsluskylda         
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Samkvæmt þessu er heildar afkastageta kennarahópsins samtals 31.016,40 kennslustundir á 

ári.  Miðað við þann fjölda ársnemenda sem skólinn fékk úthlutað í fjárlögum fyrir árið 2012 

eða 520 ársnemendur er þörfin á fjölda kennslustunda 36.400 kennslustundir á ári.  Má reikna 

með að þeim fjölda kennslustunda sem upp á vantar sé mætt með kennslu í yfirvinnu.  Í því 

sambandi er vert að skoða kostnað við hverja kennslustund, bæði í dagvinnu og yfirvinnu 

með launatengdum gjöldum í báðum tilfellum, hjá kennurum. 

 

Kostnaður á kennslustund Dagvinna Yfirvinna Samtals 

Greidd kennslulaun 2012 254.434.211 55.296.300 309.730.511 

Fjöldi kennslustunda  31.016,40 8.121,58 39.137,98 
  

  
  

Meðal launakostnaður á hverja kennslustund 8.203 6.809 7.914 
Tafla 6  Kostnaður á kennslustund       

 

Eins og fram kemur hér á töflu 6 er kennslustund í yfirvinnu talsvert ódýrari en kennslustund 

í dagvinnu eða sem nemur 19,2%.  Dálítið sérkennileg staðreynd en þetta helgast fyrst og 

fremst af því að ráðning kennara í stöðu getur ekki varað skemur en 6 mánuðum, nema um sé 

að ræða ráðningu í stundakennslu.  Eins og segir í kjarasamningi Kennarasambands Íslands 

og fjármálaráðherra, gr. 2.7.1 „Stundakennari sem ráðinn er til kennslu í a.m.k. 3 mánuði, er 

svari til a.m.k. 1/4 hluta starfs kennara í fullu starfi, taki laun sem fastráðinn væri miðað við 

ráðningarhlutfall, menntun og starfsaldur.“   Á hinn bóginn ef starfsmaður sem þegar er í 

fullu starfi bætir við sig kennslu í yfirvinnu er aðeins greidd yfirvinnulaun fyrir þann tíma 

sem kennsla varir eða í 18 vikur á hverri önn á móti 26 vikum sem greiða þarf fyrir ef ráðið er 

í fasta stöðu.   

 

5.2. Kostnaður við kennslu í FVA  

Á þeim árum sem til skoðunar eru í þessari ritgerð tekur kostnaður við kennslu eðlilega lang 

stærstan hluta af heildar launakostnaði stofnunarinnar eða frá 76,9% til 79,9% á ári samanber 

neðangreinda samantekt. 
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Skipting launakostnaðar 2009 2010 2011 2012 

                  

Önnur laun - yfirstjórn, 

stoðdeildir 92.018.492 22,0% 89.499.546 23,1% 81.423.122 21,1% 77.799.365 20,1% 

                  

Laun fyrir kennslu 326.236.897 78,0% 297.674.289 76,9% 305.279.905 78,9% 309.730.511 79,9% 

                  

Samtals launakostnaður 418.255.389 100,0% 387.173.835 100,0% 386.703.027 100,0% 387.529.876 100,0% 

Kennslulaun sem hlutfall af heildarútgjöldum 

   Heildarútgjöld 525.775.264 100,0% 499.272.156 100,0% 489.619.141 100,0% 503.354.532 100,0% 

Laun fyrir kennslu  326.236.897 62,0% 297.674.289 59,6% 305.279.905 62,4% 309.730.511 61,5% 

Tafla 7  Skipting launakostnaðar         

Eins og tafla 4 um útgjöld 2009-2012 og hlutfallsliði stærstu útgjaldaliða skólans gefur til 

kynna er hlutfall milli liðanna svipað frá ári til árs.  Ef skoðuð eru heildar útgjöld skólans á 

tímabilinu er hlutfall launakostnaðar 79,55-76,99% af heildarútgjöldum skólans á árunum 

2009-2012.  Kostnaður vegna hreinna kennslulauna er 62% á árinu 2009 en lækkar í 61,5% 

árið 2012, sjá töflu 7.  Þetta sýnir kannski fyrst og fremst að þáttur kennslulauna er ekki fast 

hlutfall af heildarfjárveitingu í reiknilíkani ráðuneytisins þar sem hlutfallið lækkar um 0,5% á 

fjögurra ára tímabili og um 0,9% á milli áranna 2011 og 2012 þó svo útgjöld vegna 

kennslulauna hækki í krónum talið frá 2011 til 2012.   

 

5.3 Kjarasamningur KÍ og fjármálaráðuneytis 

Í starfsmannahópi FVA eru langflestir starfsmenn innan Kennarafélags Íslands, KÍ,  og taka 

laun samkvæmt samningum þess félags við fjármálaráðherra.  Auk þess er hluti starfsmanna 

félagsmenn Starfsmannafélags ríkisstofnana, SFR, Verkalýðsfélags Akraness, VLFA, 

Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, St.Rv.  og Rafiðnaðarsambandi Íslands og fá greidd 

laun samkvæmt samningum þeirra við fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.  Hér verður 

tæpt á helstu liðum í kjarasamningi KÍ en innan þess félags starfa allir kennarar skólans.   

 

Kjarasamningur milli KÍ  og ríkissjóðs er að stærstum hluta samhljóða flestum þeim 

samningum sem ríkið gerir við sína starfsmenn.  Þó eru sér ákvæði sem eiga við um hverja 

stétt fyrir sig og sem kveða nánar á um útfærslu og vinnutilhögun einstakra stétta.  Það sem 

helst gerir kjarasamning KÍ frábrugðinn öðrum kjarasamningum er ákvæði um vinnutíma og 

endurmenntun kennara.   

 Yfirvinnustund vegna kennslu telst 1,3 klukkustund, sé lengd hennar  

40 mínútur og hlutfallslega, sé hún lengri.  (gr. 1.5.5.)  Ein klukkustund í kennslu 

samsvarar því 1,95 klukkustundum.   
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 Kennslu- og prófadagar í framhaldsskólum eru samkvæmt lögum eigi færri en 175, 

þar af eigi færri en 145 kennsludagar. Við talningu kennslu- og prófadaga eru allir 

dagar heilir dagar. Skólasetningardagur telst ekki kennsludagur nema kennsla fari að 

öðru leyti fram skv. stundaskrá. Skólaslitadagur og/eða afhendingardagur einkunna 

telst reglulegur kennsludagur. (gr.2.1.5.1. ) 

 Fjöldi kennslustunda sem kennari tekur að sér við upphaf skólaárs/annar, er bindandi 

til loka skólaárs/annar.(gr. 2.1.6.4) 

 Fjöldi vikulegra kennslustunda kennara í fullu starfi skal vera tuttugu og fjórar  

40 mínútna kennslustundir á viku.  (gr. 2.6.1.)  Kennsluafsláttur við 55 og 60 ára 

lífaldur ... verður kennsluskylda 23 og 19 kennslustundir. (fskj. 1 með kjarasamningi) 

(“Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 

undirritaður 18. mars 2005.,” n.d.) 

Þessar greinar kjarasamningsins varða hvað mestu þegar kennsla hverrar annar er skipulögð.  

Taka þarf tillit til þess hvernig kennarahópurinn er samsettur og hversu margar 

kennslustundir hópurinn getur veitt innan hverrar kennslugreinar fyrir sig.  Er hér líka liður 

sem vegur þungt í rekstri skólans því innbyggt er í kjarasamninga afsláttur á kennsluskyldu.  

Það aftur leiðir til þess að dýrara er að vera með reynda kennara en óreynda þar sem eldri og 

reyndari kennarar skila af sér færri kennslustundum í dagvinnu en þeir yngri og óreyndari.  

Fyrir skóla eins og FVA sem hefur á að skipa reyndum kennarahópi munar þetta miklu.  Ef 

allir kennarar skólans væru með fulla kennsluskyldu, 24 kennslustundir á viku væri hópurinn 

að leggja til 36.547 kennslustundir á ári í stað 31.016 eins og staðan er árið 2012.  Hér er um 

að ræða 5.531 kennslustund á ári eða 6,4  stöður kennara sem tapast vegna kennsluafsláttar í 

FVA.  Á þessu er á engan hátt tekið í reiknilíkani ráðuneytisins en það gerir ráð fyrir fullri 

kennsluskyldu allra kennara.  Hugsanlegt er að þessi grein kjarasamningsins geri eldri 

kennurum erfiðara um vik að skipta um starfsvettvang, allavega mættu stjórnendur að hafa 

það í huga við ráðningar hve miklu getur munað í þessum efnum. 
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6. Verkfæri - reiknilí kó n 

Hér að framan hefur verið fjallað nokkuð ítarlega um ytri umgjörð í rekstri framhaldsskóla á 

Íslandi.  Eitt af því sem tæpt hefur verið á í texta er reiknilíkan fyrir rekstur 

framhaldsskólanna.  Hér verður því lítillega gerð grein fyrir aðdraganda þess að ráðist var í 

smíði á reiknilíkani því sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið notar í dag við útdeilingu 

fjármuna til skólanna. 

  

6.1 Reiknilíkan Menntamálaráðuneytisins 

Í lok síðustu aldar var á Íslandi vaxandi áhugi stjórnmálamanna um hagræðingu í opinberum 

rekstri.  Vaknaði hann í kjölfarið á umtalsverðum breytingum sem gengu yfir hinn vestræna 

heim og báru heitið Ný opinber stjórnun (New Pubilc Management), á íslensku var þessari 

stefnu gefið heitið nýskipan í ríkisrekstri.  „...var markmiðið að bæta þjónustu hins 

opinbera... gera hana skilvirkari ...  reynt  að draga úr umfangi ... og að opinber rekstur tæki 

mið af aðferðum sem tíðkast við stjórnun fyrirtækja.“(Ólafur Sigurðsson,  bls. 19)   Í sem 

skemmstu máli var verið að gera tilraun til að draga úr áhrifum sem einstakir forstöðumenn 

opinberra stofnana og fyrirtækja gátu haft á úthlutun opinbers fjár með fjárlagabeiðnum sem 

jafnvel mismunuðu stofnunum.  Ein leið til þess var að smíða samanburðartæki sem gilti um 

einsleita starfsemi eins og framhaldsskóla.    Megin markmiðið með reiknilíkaninu var þó 

fyrst og fremst að smíða tæki sem gæti sett mælikvarða á þá þjónustu sem ríkið væri að kaupa 

af framhaldsskólunum og greiða fyrir í samræmi við veitta þjónustu.  Til að gera langa sögu 

stutta um tilurð og sköpunarsögu líkansins þá leit fyrsta gerð þess dagsins ljós og var notuð í 

fjárlagagerð ársins 1995.  Var það í fyrstu notað til greiningar á öðrum kostnaði en 

launakostnaði þar sem ekki náðist sátt um hvernig meta skyldi nemendur til að hægt væri að 

áætla kostnað við kennslu.  Í framhaldinu varð til hugtakið nemendaígildi en hvert 

nemendaígildi jafngildir einum nemanda sem mætir í lokapróf í 35 námseiningum á ári.  Við 

endurskoðun á líkaninu 2000-2003 var hugtakinu nemendaígildi breytt í ársnemanda.  

Ársnemandi er grunneiningin sem líkanið byggir á og miðast framlög til framhaldsskólanna 

við hversu mörgum ársnemendum hver skóli skilar á ári hverju. 

 

Forsendur líkansins eiga að vera þær sömu fyrir alla skóla.  Greinast þær í almennar 

forsendur með sömu tölugildum fyrir alla skóla og sérstakar forsendur sem eru mismunandi 

milli skóla.  Undir almennar forsendur falla eftirfarandi breytur: 
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 “Vikulegar kennslustundir á nemanda í fullu námi 

 Flokkun námsgreina eftir hópastærðum og nýtingarkröfu 

 Flokkun kennslustofa eftir stærð og búnaði 

 Hlutfall kennslustofa af heildarhúsnæði skóla 

 Skilgreining á fámennum skólum (hámarksfjöldi ársnemenda) 

 Uppbætur á kennslu í fámennum skólum (hlutfall af kennsluframlögum) 

 Upphæð til uppbóta vegna fjarlægðar frá Reykjavík 

 Innritunar- og efnisgjöld (ákveðin með lögum) 

 Launatengd gjöld 

 Framlag til kennslutengdra starfa (hlutfall af kennsluframlögum) 

 Hlutfall yfirvinnu  

Sérstakar forsendur fyrir hvern skóla eru þessar : 

 Fjarlægð frá Reykjavík 

 Fermetrafjöldi heimavista 

 Fjöldi nemenda sem rúmast í heimavist 

 Áætlaðir ársnemendur næstkomandi fjárlagaárs 

 Launaviðmið (launastika) kennara í byrjun yfirstandandi árs 

 Árslaun og yfirvinna skólameistara í byrjun yfirstandandi árs 

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

fjöldi námshópa / bekkja í áfanga og sérmerking hægferðaáfanga og áfanga 

almennrar brautar”(Ólafur Sigurðsson, bls. 38)  

Þó svo reiknilíkanið hafi í grunninn verið smíðað til að leggja mat á kostnað við kennslu á 

framhaldsskólastigi efast stjórnendur framhaldsskólanna um áreiðanleika líkansins.  Hefur 

hin síðari ár verið lögð ríkari áhersla á þá túlkun af hendi ráðuneytisins að líkanið eigi að nota 

til að skipta þeim fjármunum sem ráðuneytið hefur til reksturs framhaldsskólanna en sé ekki 

mælikvarði á kostnað við reksturinn.  Miðað við þær upplýsingar sem að framan hafa verið 

settar fram, um minnkandi framlög til FVA á hvern ársnemanda, er ljóst að ríkari áhersla er á 

síðari túlkunina; að líkanið beri að nota til að skipta fjármunum.   Af því leiðir að 

reiknilíkanið nýtist stjórnendum skólanna ekki til áætlanagerðar þó svo að í því sé lagt mat á 

hina ýmsu liði sem snerta rekstur skólanna.   
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6.2 Reiknilíkan FVA 

Reiknilíkan Mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir FVA var „gefið út“ 2010 en það 

merkir að líkanið var  á þeim tíma hlutað niður á hvern skóla fyrir sig og sent 

skólastjórnendum til upplýsinga.  Í líkaninu er hægt að greina hvernig hver einstakur liður í 

rekstrinum er reiknaður inn fyrir FVA.  Þannig fengust upplýsingar um það sem kallað er 

launastika í líkaninu en hún segir til um „launaviðmið kennara í byrjun yfirstandandi 

árs“(Ólafur Sigurðsson, bls. 38).  Þar er einnig tilgreint fermetraverð á húsaleigu, 

kennsluskylda kennara og hlutfall launatengdra gjalda, nýtingarhlutfall í kennslustofum, 

hlutfall annarra starfsmanna en kennara og ýmsar fleiri reiknitölur sem sérgreindar eru fyrir 

FVA, byggt á upplýsingum um kennda áfanga, fjölda nemenda og aðrar staðbundnar 

upplýsingar.   

 

Þegar eftir því var leitað, við vinnslu ritgerðar þessarar, að fá upp gefnar reiknitölur FVA í 

líkaninu vegna ársins 2012 fengust þau svör að uppbygging líkansins hefði lítið sem ekkert 

breyst á tímabilinu frá 2010 til 2012.  Aðeins fékkst upplýst að launastikan í líkaninu vegna 

ársins 2012 væri 313.600 kr. og fermetraverð 166.600 kr. (Marta Guðrún Skúladóttir, 

tölvupóstur  2013)  Þannig hefur launastikan verið lækkuð um 217 kr. á þessu tímabili, var 

313.817 kr. árið 2010, þrátt fyrir að laun kennara hafi hækkað nokkuð á tímabilinu.  Þann 1. 

júní 2010 hækkuðu lægstu laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytisins um 

6.500 kr. en minna eftir því sem laun voru hærri fyrir.  Þannig hækkuðu laun undir 310.000 á 

mánuði um 1.500 kr. á mánuði en laun yfir þeirri upphæð hækkuðu ekkert.  Þann 1. maí 2011 

hækkuðu laun svo um 4,25% og aftur 1. mars 2012 um 3,5%.  Þrátt fyrir þetta lækkar 

launastika líkansins í krónum talið um 217 kr. og þrátt fyrir að vísitala neysluverðs hafi 

hækkað um 12,5% frá janúar 2010 til desember 2012.  Þannig hefði launastikan þurft að vera 

353.022 fyrir árið 2012 til að halda í við vísitölu neysluverðs.  Fermetraverð húsnæðis í 

líkaninu er kr. 161.527 fyrir árið 2010 en hækkar aðeins um 3,14% til ársins 2012 eða í 

166.600 kr. á fermetra.  Sú hækkun hefði þurft að fara í 181.707 til að halda í við vísitöluna.   

Á þessu sést enn og aftur að reiknilíkan ráðuneytisins er ekki notað til að reikna út 

raunverulegan kostnað við rekstur framhaldsskólanna heldur fyrst og fremst til að skipta út 

fjármunum ráðuneytisins milli skólastofnana.   
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6.3 Áætlanagerð fyrir FVA 

Rekstraráætlanir fyrir FVA eru unnar fyrir eitt rekstrarár í senn.  Eftir að fjárlagafrumvarp 

hefur verið lagt fram á Alþingi í október ár hvert er unnin áætlun fyrir skólann.  Miðar 

áætlanagerðin að því að stilla upp rekstrinum þannig að hann rúmist innan ramma fjárlaga í 

stað metnaðarfullra áforma um að fjölga nemendum og námsframboði.  Nemendum 

svæðisins er nefnilega að fækka.  Á undanförnum árum hefur áætlanagerð við FVA verið 

unnin þannig að út frá áætlun um fjölda ársnemenda er mat lagt á það magn kennslu sem 

skólinn þarf að bjóða til að fullnægja kennslu þörf á hvorri önn.  Húsnæðiskostnaður hefur 

þegar verið ákveðinn í samningum og er því fastur.  Það sem eftir er af fjárveitingunni og 

sértekjum þegar laun og húsnæðiskostnaður hefur verið áætlaður hefur hingað til þurft að 

duga fyrir öllu öðru.   

 

Í fjárlögum fyrir árið 2013 er gert ráð 456.400 þúsundum króna í rekstrarframlag til FVA.   

Að auki er gert ráð fyrir 50.685 þús. kr. í sértekjur fyrir stofnunina í formi innritunargjalda, 

efnisgjalda, húsaleigu og annarra tilfallandi tekna og styrkja.  Gert er ráð fyrir örlitum 

rekstrarafgangi, 0,79%,  sem gangi upp í greiðslu á uppsöfnuðum halla á rekstri undanfarinna 

ára.  Samtals hefur skólinn 503.127.263 kr. til ráðstöfunar fyrir árið 2013.  Stillt upp í töflu 

lítur áætlunin svona út: 

Rekstraráætlun fyrir 2013 Upphæð Af heildarútgjöldum 

Laun 387.411.024 77,00% 

Húsnæði 82.591.433 16,42% 

Annar kostnaður 27.170.586 5,40% 

Eignakaup  5.954.220 1,18% 

Rekstrarkostnaður  503.127.263 100,00% 

  

 

  

Sértekjur  50.685.396 10,07% 

Ríkisframlag 456.400.000 90,71% 

  

 

  

Áætlaður rekstrarafgangur 3.958.133 0,79% 
Tafla 8  Rekstraráætlun 2013                  

 

Gert er ráð fyrir sama fjölda ársnemenda á árinu 2013 eins og 2012, 520 samtals.  Með 

einföldustu útreikningum er áætluð þörf fyrir kennslu þessara nemenda 36.400 

kennslustundir: 520 nemendur *35 einingar * 2 kennslustundir á einingu á viku eða 36.400 

kennslustundir.   
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Á árinu 2012 voru kenndar við FVA 39.138 kennslustundir.  Helgast þessi fjöldi umfram 

kennslustunda m.a. af því að hluti kennslunnar er kennsla nemenda í verklegri kennslu 

iðngreinanna.  Í þeim tilvikum er hópastærð mun minni en í  bóklegri kennslu en í verklegum 

áföngum er hámarks fjöldi nemenda í hóp 12 - 15 nemendur í kennslu á móti 22 - 25 í 

bóklegum greinum.  Farið hefur verið á svig við þessi viðmið og farið af stað með mun 

fjölmennari hópa í bóklegum áföngum, allt upp í 30 nemendur.  Einnig er starfandi sérdeild í 

FVA fyrir fatlaða nemendur en þar er hámarksfjöldi nemenda í hóp á bilinu 2-14.  Ef skoðuð 

er þessi eina breyta, fjöldi nemenda í hóp, má ljóst vera að áætlanagerð getur verið býsna 

flókin og margvíslegar breytur sem taka þarf tillit til.  Af þeim sökum er hér gegnið út frá því 

að kennslumagn haldist óbreytt á milli ára, að hlutfall milli verknáms, bóknáms og náms á 

starfsbraut haldist óbreytt. 

 

Af því sem að framan greinir í töflu 7 er hlutfall kennslulauna af heildarkostnaði um 61,5% 

árið 2012.  Miðað við óbreytt hlutfall á milli áranna 2012 og 2013 er heildarfjárhæð til 

greiðslu kennslulauna á árinu kr. 309.423.267.   Sé tekið mið af kostnaði á kennslustund árið 

2012 sem er kr. 8.203 er hægt að greiða fyrir 37.720 kennslustundir fyrir 61,5% af framlagi 

ársins 2013.  Árið 2012 var nemendum FVA kennt í 482 hópum.  Hópur er skilgreindur sem 

„sá hópur sem hefur 4 kest.(kest= kennslustundir, innskot höfundur)  saman í áfanga með 

einn kennara (oftast)“  (Dröfn Viðarsdóttir, tölvupóstur 03.03.2013). 

 

Byggt á reynslutölum fyrir árið 2012 um hópastærðir og fjölda hópa má gera ráð fyrir að 

þessi fjöldi kennslustunda, 37.720 nægi til að kenna 464 hópum ef áætlanagerð er byggð á 

því hversu margar kennslustundir sama hlutfall af heildarútgjöldum nær að greiða fyrir.  Ef 

aftur á móti áætlanagerð er byggð á fjölda ársnemenda og hversu mörgum hópum þurfi að 

kenna til að uppfylla þörf þeirra fæst heldur lægri tala eða 448 hópar.   

 

Hópafjöldi          

61,5% af heildarútgjöldum 309.423.267 

 

520 Ársnemendur 

  

   

  

Verð pr. kennslustund 8.203 

 

18.200 Samtals einingafjöldi 

Fjöldi kennslustunda 37.720 

 

36.400 Kennslustundafjöldi 

Fjöldi hópa 464   448 Fjöldi hópa  
Tafla 9 Hópafjöldi 

 



 

 

31 

Kostnaður á hvern hóp í kennslu árið 2012,  reiknað sem heildar launakostnaður við kennslu 

deilt með fjölda hópa = 309.730.511/481 = 643.930.  Hér er því komið svarið við 

rannsóknarspurningunni; Hvað kostar hver einstakur hópur í kennslu?  Svarið er að hver 

hópur í kennslu í FVA kostar að meðaltali kr. 643.930 árið 2012.  Byggt á upplýsingum 

sem tafla 10 gefur má með sama hætti reikna með að hver hópur í kennslu í FVA árið 2013 

kosti að meðaltali 684.110. 

 

Í kafla 5.1 hér að framan er farið yfir kennsluskyldu og fjölda kennslustunda í FVA á árinu 

2012.   Til að leggja mat á kostnað við kennslu í framtíðinni er vert að skoða fortíðina sem 

lítur þá nokkurn vegin svona út fyrir árið 2012 en þá er heildarfjöldi kennslustunda sem 

boðinn var í skólanum og skipting milli dagvinnu og yfirvinnu eftirfarandi: 

Fjöldi kennslustunda í dagvinnu  31.016,40 

Fjöldi kennslustunda í yfirvinnu  8.121,58 

Samtals kennslustundir  39.137,98 

    

Hópafjöldi í kennslu  482 

    

Kennslustundir á hóp að meðaltali 81,20 
Tafla 10  Kennslustundir á hóp               

 

Miðað við skilgreininguna á hópi sem fær á 4 kennslustundir sameiginlegar má áætla að um 

20,3 nemendur séu að meðaltali í hóp.  Byggt á þessum tölum er möguleiki að áætla kostnað 

vegna komandi árs.  Miðað við þann fjölda kennslustunda sem kennarahópur FVA getur sinnt 

í dagvinnu, eða 31.016 kennslustundir, er hægt að anna kennslu í 381 hópi; 

 

 31.016 kennslustundir / 81,2 kennslustundir á hóp = 381,9  hópar.   

 

Samtals eru kennslustundir fyrir 381 hóp:  381 hópur * 81,2 kennslustund. = 30.937 

kennslustund.  Allt umfram það eða 100 hópum þyrfti að kenna á yfirvinnulaunum en einum 

hópi væri kennt í dagvinnu að 79 tímum og yfirvinnu 2,20 tíma ef miðað er við nákvæmlega 

sama hópa- og kennslustundafjölda á milli ára. 

 

Búið er að verðleggja kennslustundina eins og hún var á árinu 2012, eða kr. 8.203 á stundina í 

dagvinnu, sjá töflu 6 sem sýnir kostnað á kennslustund.  Þar með er hægt að áætla að 

kostnaður við kennslu á hvern hóp sem fær að meðaltali 81,2 kennslustund sé kr. 666.084 í 
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dagvinnu.  Hver hópur sem settur er saman umfram það og fær sama kennslustundafjölda 

kostar kr. 552.891 ef kennslan er greidd á yfirvinnulaunum.    

 

Samkvæmt töflu 9 sem sýnir fjölda hópa í kennslu miðað við fjölda ársnemenda er lágmarks 

fjöldi hópa sem setja þarf saman 448.  Þetta væri möguleiki ef nemendur væru allir í sama 

námi til lokaprófs, ekkert verknám og enginn á starfsbraut.  Sú er ekki raunin.  Nemendur 

skiptast á ólíkar brautir.  Skólinn er bundinn samningi við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og með óbeinum hætti nemendum sínum líka um ákveðna 

þjónustu sem meðal annars felur í sér kennslu til lokaprófs úr framhaldsskóla af mörgum 

námsbrautum.  Þar með er loku fyrir það skotið að fella niður kennslu í fámennum  hópum 

sem gefa ekki af sér eins marga ársnemendur eins og fjölmennari hópar.   

 

Einingin hópur samanstendur sem sagt af 20,3 nemendum að jafnaði sem ávinna sér þrjár 

einingar hver fyrir setuna í hópnum/áfanganum.  Því gefur þessi sami hópur af sér 60,9 

einingar eða 1,74 ársnemendur.  Nú greiðir ríkissjóður kr. 874.000 með hverjum nemanda til 

FVA.  Í kaflanum um óbeinan kostnað hér að framan telst húsnæðiskostnaður og 

launakostnaður annarra starfsmanna til óbeins kostnaðar og breytist því ekki þó fjöldi 

nemenda breytist.  Samkvæmt töflu 7 í kafla 5.2. er kostnaður vegna kennslulauna 61,5% af 

heildarútgjöldum skólans þannig að af hverju nemendaframlagi er kr. 537.510 til greiðslu 

kennslulauna.  Á sama hátt má segja að hópur gefi af sér að lágmarki 1,07 ársnemanda til 

greiðslu kennslulauna og 0,67 ársnemendur til greiðslu annars kostnaðar sé miðað við 20,3 

nemendur í hverjum hóp að meðaltali eins og raunin var í FVA 2012.   

 

Með því að taka núllpunktsstöðu á því hversu marga nemendur þarf í hvern hóp að lágmarki 

til að gefa af sér einn ársnemanda fæst:  Ársnemandi = 35 prófaðar einingar => 35 prófaðar 

einingar/3 = 11,7 ef miðað er við að hver nemandi sitji 3ja eininga áfanga.  Af því leiðir að til 

að mynda einn ársnemanda þarf 11,7 nemendur eða öllu heldur 12 að lágmarki í hvern hóp og 

hver þeirra að taka að einn þriggja eininga áfanga til prófs til að uppfylla skilyrði um 

ársnemanda.    

 

Þannig liggur sú niðurstaða fyrir að 12 nemendur þarf til að mynda ársnemanda.  Því má ljóst 

vera að ekki er arðvænlegt að leggja af stað með fámennari hóp en sem nemur þeim fjölda 

sem skilar sér til lokaprófs.  Ekki er greitt framlag á brot úr „ársnemanda“ þannig að ekki er 

um að ræða greiðslu á viðbótar framlagi fyrr er heilum nemanda er náð. 
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Skoðum nú nánar fastan kostnað og óháða kostnaðinn hjá FVA og hversu marga 

ársnemendur þarf til að standa straum af greiðslu þess kostnaðar eins og hann hefur verið 

skilgreindur hér fyrr í ritgerðinni, það er að segja allur kostnaður utan kostnaðar við 

kennslulaun. 

 

Á fjárlögum fyrir árið 2013 er gert ráð fyrir að greiða kr. 874.000 fyrir hvern ársnemanda.  

Heildarútgjöld skólans hafa verið áætluð 503.127.263 og hlutfall launakostnaðar vegna 

kennslu 61,5% af þeirri upphæð.  Allur annar kostnaður er því kr. 193.703.996.  Til að standa 

straum af húsnæðiskostnaðinum einum þarf 90,6 ársnemendur og til að standa undir öðrum 

launakostnaði en til kennslu þarf 89 ársnemendur.  Til að greiða annan óháðan kostnað þarf 

42 ársnemendur.  Samtals þarf því 222 nemendur til að greiða allan annan kostnað en 

kennslulaun; 193.703.996/874.000 = 221,63 nemendur eins og mynd þessi sýnir. 

 

 Mynd 7  Fjöldi ársnemenda á bak við annan kostnað en kennslulaun 

 

Með þessu sést að framlag með fyrstu 222 ársnemendunum fellur allt til greiðslu á öðrum 

kostnaði er kennslulaunum.  Kannski fróðlegar en einskis nýtar upplýsingar. 

 

6.4 Líkan til áætlanagerðar 

Miðað við það sem skoðað hefur verið í þessari ritgerð eru tvær leiðir mögulegar að minnsta 

kosti til áætlanagerðar við FVA.  Áætlanagerðin byggir að verulegu leiti á tölum úr fortíðinni 

enda fjárlög miðuð við frávik frá núverandi stöðu, verðbólguspá og stöðu kjarasamninga svo 
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eitthvað sé nefnt.  Því verður að gera ráð fyrir að stór hluti áætlanagerðar fari í að rýna í tölur 

úr rekstri yfir líðandi tímabil.  Þannig fást bæði upplýsingar um stöðu og horfur í rekstrinum 

eins og staðan er á hverjum tíma og hver frávik hafa orðið frá fyrri áætlunum eða hvort 

reksturinn hefur tekið einhverjum þeim breytingum eða í honum orðið frávik sem vert er að 

athuga nánar.  Þannig var rannsóknarþáttur þessarar ritgerðar að stærstum hluta unninn, 

rannsóknir á ársreikningum og sérgreindum upplýsingum úr rekstri skólans. 

 

Segja má að unnt sé að vinna áætlanir með tvenns konar hætti fyrir FVA.  Annars vegar er 

hægt að vinna áætlun byggða á hlutfallstölum úr rekstri fyrri tímabils eða tímabila.  Er þá 

miðað við að hlutfall kennslu sé sambærilegt og var á fyrra tímabili og þar af leiðandi hlutfall 

fasts óbeins kostnaðar við kennsluna óbreytt líka.  Þegar þessi aðferð er notuð er einföld 

áætlanagerð fyrir árið 2013 á þessa leið: 
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Áætlun miðað við hlutföll  

Rauntölur 2012 og áætlun fyrir 2013 2012 2013 

Framlag ríkisins í fjárlögum og áætlaðar sértekjur 503.354.532 503.127.263 

Hlutfall kennslulauna af heildarútgjöldum 61,50% 61,50% 

  

 

  

Samtals fjárhæð sem áætluð er til greiðslu kennslulauna  309.563.037 309.423.267 

  

 

  

Fjöldi ársnemenda samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2013 520 520 

  

 

  

Fjöldi kenndra stunda á ári 39.138   

Fjöldi hópa í kennslu 482   

Meðal fjöldi kennslustunda á hóp 81,20 81,2 

  

 

  

Verð á kennslustund í dagvinnu  8.203   

Verð á kennslustund í yfirvinnu  6.809   

Verð á kennslustund í dagvinnu með 3,25% hækkun frá 1. mars 

2013 

 

8.425 

Verð á kennslustund í yfirvinnu með 3,25% hækkun frá 1. mars 

2013 

 

6.993 

  

 

  

61,5% af heildarútgjöldum greiða fyrir þennan fjölda kennslustunda 

í dagvinnu 37.738 36.727 

  

 

  

  

 

  

Fjöldi kennslustunda sem kennarahópur FVA getur sinnt í dagvinnu 31.016 30.802 

Fjöldi hópa sem kennararhópur FVA getur sinnt í dagvinnu 382 379 

  

 

  

Fjöldi kennslustunda sem greitt var fyrir í yfirvinnu 2012 8.122   

Fjöldi hópa sem kenna verður í yfirvinnu 100   

  

 

  

Kostnaður á hvern hóp í kennslu árið 2013 greitt í dagvinnu 666.084 684.110 

Kostnaður á hvern hóp í kennslu árið 2013 greitt í yfirvinnu 552.891 567.832 

  

 

  

Kostnaður við kennslu 382 hópa í dagvinnu 254.443.935 259.506.850 

Fjöldi hópa sem hægt er að kenna miðað við eftirstöðvar af framlagi 100 88 
  

 

  

Samtals fjöldi hópa sem áætlað framlag og sértekjur ársins 2013 nær að greiða fyrir er því 467 
Tafla 11  Áætlun miðað við hópa 

 

Með þessari aðferð er sýnt fram á að hægt er að bjóða kennslu í 467 hópum á árinu 2013.  Er 

það fækkun um 15 hópa frá árinu 2012.  Er þessi áætlun byggð á rauntölum frá árinu 2012 og 

miðað við sambærilegan rekstur á árinu 2013.  Gert er ráð fyrir heldur færri tímum í dagvinnu 
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sem kennarahópurinn getur boðið og kemur þar enn til aukin skerðing vegna aldurstengds 

kennsluafsláttar.   

 

Hins vegar er hægt að vinna áætlunina út frá fjölda ársnemenda og lágmarks framboðs á 

kennslu miðað við þann fjölda.  Þá lítur áætlunin svona út:    

Áætlun miðað við kennslustundir 

Rauntölur 2012 og áætlun fyrir 2013 2012 2013 

Fjöldi ársnemenda samkvæmt fjárlögum  520 520 
  

 

  

35 einingar sem mynda ársnemanda * 2 kennslustundir á viku á 

einingu 36.400 36.400 
  

 

  

Fjöldi kennslustunda sem kennarahópur FVA getur sinnt í 

dagvinnu 31.016 30.802 

  

  

Fjöldi kennslustunda kenna verður í YV til að uppfylla 36.400 

tíma markið 5.384 5.598 

 

Verð á kennslustund í dagvinnu  8.203   

Verð á kennslustund í yfirvinnu  6.809   

Verð á kennslustund í dagvinnu með 3,25% hækkun frá 1. mars 

2013 

 

8.425 

Verð á kennslustund í yfirvinnu með 3,25% hækkun frá 1. mars 

2013 

 

6.993 
  

 

  

Kennslukostnaður í dagvinnu 254.424.248 259.511.919 

Kennslukostnaður í yfirvinnu 36.659.656 39.149.112 
  

 

  

Samtals kostnaður við að uppfylla 36.400 tíma 

kennsluframboð 291.083.904 298.661.031 
Tafla 12  Áætlun miðað við kennslustundir 

 

Hér er eingöngu miðað við þann lágmarkfjölda kennslustunda sem reikna má með að þurfi til 

að uppfylla kennsluþörf 520 ársnemenda.  Verður að telja þessa aðferð óraunhæfa að því 

marki að hún miðast við bestu mögulegu lausn, að allir hópar séu fullskipaðir og ekkert 

brottfall verði í nemendahópnum.      

 

Báðar þessar aðferðir ganga út frá þvi að finna verð á kennslustund miðað við kennarahópinn 

eins og hann er samsettur í FVA á hverjum tíma fyrir sig, byggt á tölum um kennsluskyldu og 

fjölda hópa í kennslu.  Nú þegar eru upplýsingar vel aðgengilegar meðal stjórnenda FVA um 

kennarahópinn þar sem haldið er utan um lífaldur, kennsluskyldu, kennsluafslátt og aðrar þær 

upplýsingar sem vinna þarf með þegar kennsluskipting er skipulögð á hverri önn fyrir sig.  Í 
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nemendabókhaldskerfinu INNA er haldið utan um upplýsingar eins og um fjölda hópa sem 

kenndir eru á hverri önn fyrir sig.  Einnig er ljóst í upphafi hverrar annar hversu margar 

kennslustundir í yfirvinnu reynist þörf fyrir.  Áður en gengið er endanlega frá 

kennsluskiptingu og framboði á áföngum væri mjög gagnlegt að reikna saman kostnað við 

þann fjölda kennslustunda sem áætlað er að leggja af stað með eins og gert hefur verið hér að 

framan í töflu 12.   

 

Eins og þessar tvær aðferðir sem sýndar eru í töflu 11 og 12 bera með sér skila þær ekki sömu 

niðurstöðum.  Áætlun miðað við kennslustundir gefur niðurstöðu um hver heildar kostnaður 

er miðað við fjölda kennslustunda sem í boði verða á hverjum tíma.  Aðferðin sem miðar við 

hlutfallstölur og gefur fjölda hópa skilar niðurstöðu á rannsóknarspurningunum um kostnað 

hvers einstaks hóps í kennslu og hver jaðarkostnaður hvers viðbótarhóps í kennslu er.   

 

Hafa verður í huga að framlag til skólans er miðað við 520 ársnemendur, ekki fleiri og ekki 

færri.  Fjölgi nemendum við skólann þannig að bæta þurfi við fleiri hópum í kennslu er ekki 

tryggt að viðbótar nemendum umfram 520 ársnemendur fylgi aukið fjármagn.  Á sama hátt 

verður að gera ráð fyrir gangi færri en 520 nemendur til prófs í 18.200 eininga námi að 

lágmarki má búast við niðurskurði á framlagi úr ríkissjóði fyrir það ár.   
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7. Niðurstó ður 

Í þessari ritgerð til BS prófs við Háskólann á Bifröst vorið 2013 vefur verið kafað í fjármál og 

rekstur Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi.  Var tilgangur verkefnisins fyrst og fremst að 

svara rannsóknarspurningunum:  Hvað kostar hver einstakur hópur í kennslu?  Hver er 

jaðarkostnaður hvers viðbótar hóps í kennsluframboði?  Hvað ræður mestu um breytingu á 

kostnaði við kennslu?  Auk þess að svara rannsóknarspurningunni var undirmarkmið að gera 

reiknilíkan sem nýtist stjórnendum skólans við ákvarðanatöku um framboð eða niðurskurð á 

einstökum áföngum við undirbúning á starfi skólans á hverri önn fyrir sig. 

Hefur verið farið í gegnum lög, reglugerðir og samninga er varða reksturinn en í lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 og skólasamningi FVA við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið er skólanum sniðinn faglegur og fjárhagslegur rammi um 

starfsemina.  Innan þessa ramma hefur skólinn reynt að rækja skyldur sínar við stjórnvöld og 

nemendur þó erfitt hafi reynst að halda rekstrinum innan ramma fjárlaga og veita óskerta 

þjónustu við nemendur.  Kemur þar ýmislegt til, ekki eingöngu sparnaðarkrafa stjórnvalda í 

kjölfar bankahrunsins 2008 heldur einnig sú staða að nemendum á framhaldsskólaaldri á 

helsta upptökusvæði skólans hefur verið að fækka á sama tíma og framhaldsskólum á sama 

svæði hefur verið fjölgað úr einum í þrjá frá árinu 2004.   

Skólasamningur FVA við Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur verið skoðaður en þar 

er nánar tilgreind áhersluatriðið í stefnu skólans sem m.a. er að koma til móts við þarfir allra 

íbúa svæðisins fyrir menntun á framhaldsskólastigi. 

Skoðaður var rekstrargrunnur skólans en söluvara hans er kennsla á framhaldsskóla stigi og 

hráefnið sem hann hefur úr að moða eru nemendur sem vilja auka þekkingu sína og afla sér 

menntunar á framhaldsskólastiginu.  Skólinn er fjármagnaður að lang stærstum hluta af 

framlagi úr ríkissjóði og sértekjum sem skólinn hefur heimildir í lögum til að afla sér með 

innritunargjöldum nemenda, efnisgjöldum og öðrum tekjum af nemendum.  Skólinn nýtur 

einnig styrkja til tækjakaupa fyrir verknám frá sveitarfélögunum sem standa að rekstri 

skólans auk gjafafjár frá fyrirtækjum í umhverfi skólans.    

Það hefur haft áhrif á rekstur FVA að framhaldsskólum á upptökusvæði skólans hefur verið 

fjölgað úr einum í þrjá frá árinu 2004 þó svo tölur um mannfjölda beri þess merki að íbúum á 

framhaldsskólaaldri hafi verið að fækka á undanförnum árum en skoðaðar voru tölur frá 
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árunum 1998-2012.  Sú skoðun leiddi í ljós að á aldursbilinu 16-19 ára hafði íbúum fækkað 

um 99 á þessu árabili.  Er þrátt fyrir þetta komin fram ósk um að fjölga möguleikum til 

framhaldsskólanáms á svæðinu með stofnun framhaldsskóladeildar í Búðardal og á 

Hólmavík.  Því telur ritgerðarhöfundur að brýnt sé orðið að stjórnvöld marki stefnu um 

útbreiðslu og samsetningu framhaldsnáms í landinu því ef gera á öllum til hæfis allstaðar er 

ljóst að það kostar fjármuni.   

Rannsókn á ársreikningum  FVA hefur leitt í ljós að framlög ríkisins til skólans hafa verið 

skert frá á árabilinu 2007 – 2012.  Alls er framlag ríkisins til rekstursins aðeins 74% af því 

sem það var á árinu 2007 í krónum talið og framlag á ársnemanda á sama tímabili 80% eða 

hefur verið lækkað um 20% á þessum fimm árum.  Við frekari úrvinnslu og skoðun á 

kostnaði var það niðurstaða ritgerðarhöfundar að einblína á bein laun við kennslu sem eina 

liðinn sem taki breytingu í hlutfalli við breytingu á kennsluframboði.  Allur annar kostnaður 

virðist ekki taka breytingum í takt við breytt námsframboð eða fjölda ársnemenda eða sýna 

neina tilhneigingu í þá átt. 

FVA hefur á að skipa traustum hópi starfsmanna sem starfað hafa lengi við skólann.  Hefur 

þetta þá ókosti í för með sér að ákvæði í kjarasamningum  kennara gera ráð fyrir skertri 

kennsluskyldu þegar ákveðnum lífaldri er náð.  Þetta er eitt af því sem gerir rekstur skólans 

erfiðari með árunum en fyrir skólaárið 2012 jafngilti þessi samanlagði kennsluafsláttur 

kennarahópsins 6,4 stöðum kennara og hefur kennsluskylda kennarahóps FVA minnkað um 

0,56 kennslustundir á viku vegna kennsluafsláttar.  Á þeim tíma sem til skoðunar var hefur 

komið í ljós að fjárhæð til greiðslu launa fyrir kennslu hafa lækkað um 16,2% að raungildi og 

launagreiðslur til annarra starfsmanna hafa dregist saman um 25,4% á þessu tímabili.   

 

Skoðun á kennslufyrirkomulagi í FVA, fjölda kennslustunda og fjölda hópa í kennslu hefur 

leitt í til þess að unnt reyndist að verðleggja hverja kennslustund, bæði þá sem greidd er í 

dagvinnu og yfirvinnu.  Þannig fékkst sú niðurstaða að kennslustund í dagvinnu kostaði á 

árinu 2012 kr. 8.203 og kennslustund í yfirvinnu kr. 6.809 eða 19,2% minna en 

dagvinnustundin.  Á árinu 2013 er áætlað að kennslustundin kosti heldur meira eða kr. 8.425 í 

dagvinnu og 6.993 í yfirvinnu.    Að þessum upplýsingum fengnum er áætlað verð á hverjum 

hópi í kennslu á árinu 2013 kr. 684.110 ef miðað er við að kennt sé í dagvinnu og kr. 567.832 

ef kennsla hópsins er greidd í yfirvinnu.   Sé tekið mið af hlutfalli heildarfjárhæðar sem 
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greidd var í kennslulaun á árinu 2012 og það yfirfært á árið 2013 er ljóst að framlag ársins 

2013 nær að greiða kennslu í 467 hópum að meðaltali sem er 15 hópum færra en árið 2012.  

Framlag ríkissjóðs hefur dregist saman jafnt og þétt á undanförnum árum sem getur tæpast 

leitt til annarrar niðurstöðu en að draga þarf verulega út kennsluframboði í FVA á komandi 

árum verði ekki viðhorfsbreyting hjá stjórnvöldum í garð reksturs framhaldsskóla á Íslandi.  

Á það bæði við um viðhorf til möguleika þeirra skóla sem nú þegar eru í rekstri og þeirra 

væntinga sem eru um framhaldsskóladeildir víðar um hinar dreifðu byggðir landsins.    
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Lókaórð 

Hér liggur fyrir rannsókn á fjármálum Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi árin 2009 til 

2012 og hugmynd að áætlanagerð fyrir skólann fyrir árið 2013. 

 

Ljóst er að reksturinn hefur verið erfiður mörg undanfarin ár.  Frá falli íslenska 

bankakerfisins og þeim þrengingum sem hafa gengið yfir frá þeim tíma hefur skólinn átt enn 

erfiðara með að ná endum saman, halda rekstri innan ramma fjárlaga en framlög til skólans 

fyrir árið 2012 eru einungis 74% af því sem þau voru 2007.  Það hefur ekki tekist þrátt fyrir 

að dregið hafi verið úr framboði til kennslu og valmöguleikum í námi verið fækkað.  Hér 

kemur þó ekki eingöngu til erfiðari efnahagsstaða ríkissjóðs heldur ekki síður sú staðreynd að 

framhaldsskólum á upptökusvæði FVA fyrir nemendur hefur verið fjölgað úr einum í þrjá á 

síðustu níu árum.  Vaxandi lífaldur kennara í för með sér mikinn kostnað fyrir skólann sem 

meðal annars birtist í því að samanlagður kennsluafsláttur kennara við FVA nemur 6,4 

heilum stöðum.  Munar um minna en það í rekstri sem er í járnum.   

 

Er orðið brýnt fyrir stjórnendur skólans og Menntamála- og menningarmálaráðuneytið að 

móta stefnu um framtíð FVA með hliðsjón af áætlunum um að fjölga enn frekar 

framhaldsskóladeildum á Vesturlandi sem hefur í för með sér enn harðari samkeppni um 

nemendur og fjármagn til menntunarmála á svæðinu. 
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