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Abstract 

The object of this thesis is cost analysis and accounting, focusing on its 

division into three parts and how those three parts are connected to each other. 

The research that is performed in the thesis is a cost analysis in kindergartens 

in Akureyri. 

The research questions are : What is the primary cost element in kindergartens 

in Akureyri and what is the primary cost drive in kindergartens in Akureyri. 

First there is a general discussion about accounting, when and where it began 

and how it evolved through the years, with a spesific part about cost accounting 

and cost analysis. There is a review on different types of cost analysis and then 

a spesific review on quantitative analysis method due to it being the method 

used to analyse the cost in the thesis. A short review on a Norwegian study is 

addressed. It is by Trond Bjørnenak who is a Norwegian economist who 

studied how cost accounting originally evolved in Norway.  

There is a general discussion on kindergartens in Iceland followed with a 

further discussion on the four kindergartens which are the main subjects the 

research. Total cost of those four kindergartens is compared to the relative cost 

and quantitative analysis method is then used to find the primary cost drive.  

The main results are that the primary cost element in kindergartens is wages 

and the primary cost drive is the number of children in each kindergarten. 

 

 

Key words : accounting, cost accounting, cost analysis, total cost, 

kindergarten. 
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um kostnaðargreiningu á leikskólum á Akureyri fyrir árið 

2013. Hún fjallar einnig um bókhald, hvernig það skiptist niður. 

Rannsóknarspurningarnar eru : hver er stærsti kostnaðarliðurinn hjá leikskólum 

á Akureyri og hver er helsti kostnaðarvaldurinn á leikskólum á Akureyri. 

Fjallað er almennt um bókhald, þróun þess rakin í stuttu máli lagalegar hliðar 

fyrirtækja sem skylt er að halda bókhald. Sagt er frá hvernig bókhald skiptist 

niður í þrjá hluta, rekstrar-, fjárhags,- og kostnaðarbókhald og fjallað 

sérstaklega um hvern og einn þeirra. Umfjöllun er um norska rannsókn sem 

hagfræðingurinn Trond Bjørnenak framkvæmdi á aðferðum við bókhald og 

þróun kostnaðarbókhalds í Noregi. Farið er yfir hvernig kostnaður skiptist 

niður hjá fyrirtækjum og nokkur kostnaðarhugtök skilgreind. Þá er sagt frá 

nokkrum gerðum kostnaðargreininga og þær útskýrðar, auk þess sem 

aðhvarfsgreining er tekin sérstaklega fyrir þar sem hún er undirstöðugreiningin 

í þessari ritgerð. Almenn er fjallað um rannsóknaraðferðir og sagt frá hvernig 

gögnum fyrir þessa ritgerð var safnað saman og hvaða rannsóknaraðferðir eru 

notaðar. Fjallað er almennt um leikskóla á Íslandi, hvaða lögum og 

reglugerðum þeir þurfa að fara eftir, einnig er skoðuð aðalnámsskrá 

leikskólanna. Fjórir leikskólar eru teknir fyrir og er sérstök umfjöllun um þá 

alla. Heildar rekstrarkostnaður þessara fjögurra leikskóla er skoðaður, 

sundurliðaður og borinn saman og aðhvarfsgreining gerð til að finna út hver er 

helsti kostnaðarvaldurinn. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

leikskólarnir standa straum af misjafnlega miklum kostnaði en rauða línan í 

niðurstöðunum er sú að launakostnaður er þar í algeru aðalhlutverki. Aðrir 

kostnaðarliðir sem komu til greina voru húsnæðiskostnaður og annar 

rekstrarkostnaður sem ekki er skilgreindur nánar. Þegar leitað var eftir helsta 

kostaðarvaldinum kom í ljós að ekki er mikill munur á hvaða kostnaðarvaldur 

ber mestan þunga, en sá kostnaðarvaldur sem hafði hvað hæsta prósentutölu í 

fylgni var fjöldi nemenda. Aðrir kostnaðarvaldar voru fjöldi starfsmanna og 

stöðugilda og stærð húsnæðis og lóða í fermetrum.  

Lykilorð : Kostnaðargreining, aðhvarfsgreining, launakostnaður, 

kostnaðarvaldur, leikskólar.  
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1 Inngangur 

Þetta verkefni er lokaverkefni við Háskólann á Akureyri við Viðskipta- og 

raunvísindadeild. Verkefnið fjallar um kostnaðargreiningu á leikskólum á 

Akureyri ásamt því að fjalla um bókhald almennt. Forvitnilegt er að vita hvaða 

kostnaðarliður er stærstur í leikskólum og hver helsti kostnaðarvaldurinn er. 

Langflestir landsmenn eignast barn á lífsleiðinni og þurfa þá að kynna sér 

leikskóla fyrir barnið sitt og þá er gott að vita í hvaða kostnað gjöldin sem þeir 

greiða fara í. Þegar kom að því að velja viðfangsefni leitaði hugurinn strax að 

leikskóla og þá helst að því hvort mögulegt væri að byggja ungbarnaleikskóla á 

Akureyri. Eftir að vera búin að kanna hjá Akureyrarbæ hvort það hefði verið 

athugað, kom í ljós að búið var að gera kostnaðaráætlun fyrir byggingu 

ungbarnaleikskóla og rekstraráætlun. Þá datt höfundi í hug, í samráði við 

leiðbeinanda sinn, að gera ritgerð tengda kostnaði í leikskólum og niðurstaðan 

varð sú að gera kostnaðargreiningu á leikskólum á Akureyri. Höfundur 

verkefnisins býr á Akureyri og á sjálfur þrjú börn, þau hafa öll verið eða eru 

enn í leikskóla. Höfundur hefur því þurft að greiða leikskólagjöld í mörg ár. 

 

Rannsóknarspurningarnar sem eru hafðar til hliðsjónar í verkefninu eru tvær :  

 Hver er stærsti kostnaðarliðurinn hjá leikskólum á Akureyri ? 

 Hver er aðalkostnaðarvaldurinn hjá leikskólum á Akureyri ? 

 

Í fyrstu köflunum verður fjallað fræðilega um bókhald og hvernig það skiptist 

niður í þrjá hluta, rekstrarbókhald, fjárhagsbókhald og kostnaðarbókhald. Mest 

verður fjallað um kostnaðarbókhald þar sem það er notað til grundvallar í þessu 

verkefni. Saga þess verður rakin og komið verður inn á hvernig það þróaðist í 

Noregi. Fjallað verður almennt um kostnað, hvernig hann skiptist niður í 

beinan og óbeinan kostnað, og svo fastan og breytilegan kostnað. Því næst 

verður farið yfir helstu kostnaðargreiningaraðferðirnar. Aðhvarfsgreining fær 

þar mesta umfjöllun þar sem hún verður notuð til að meta kostnaðarvaldana.  

Í seinni hluta verkefnins verður farið vel yfir alla liði kostnaðar hjá fjórum 

leikskólum á Akureyri. Það eru Naustatjörn, Sunnuból, Hríseyjarleikskóla og 

Hlíðaból. Þrír af þessum leikskólum eru reknir af Akureyrarbæ en Hlíðaból er 
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einkarekinn af Hvítasunnukirkjunni. Sagt verður frá hver heildarkostnaður 

leikskólanna er, hlutfallslegur kostnaður og svo verða leikskólarnir bornir 

saman og athugað hvaða kostnaðarliður er stærstur. Einnig verður helsti 

kostnaðarvaldurinn fundinn hjá leikskólunum. 
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2 Bókhald 

Elstu heimildir um fjárhagslegar bókanir er hægt að rekja aftur til 

Mesópótamíu, Babýlóníu og Egyptalands. Þær heimildir eru álitnar vera frá  

árinu 5000 fyrir Krist og hafa fundist í fornum gröfum. Þetta eru stein- eða 

leirplötur sem hafa varðveist í gegnum árin. Þar má finna teikningar af vösum, 

steinum og pottum og er talið að þessar teikningar vísi til varnings, magns og 

annarra upplýsinga sem varða fjárhagslegt bókhald. Sennilega hefur þetta 

svokallaða bókhald verið fundið upp til að koma til móts við stjórnar- og 

viðskiptalegar þarfir, en einnig er talið að stundum hafi þurft að fylgja 

lagalegum leiðum. Til að koma í veg fyrir falsanir á töflunum voru þær oft 

vafðar inn í auka leir sem skýldi þeim, líkt og einskonar umslag (Edwards, 

1989, bls 23-25). 

 

Tvíhliða bókhald er grunnur kostnaðar- og fjárhagsbókhalds og má rekja það 

beint til Medici fjölskyldunnar, sem var uppi á 14. öld. Medici fjölskyldan var 

meðal annars þekkt fyrir textíliðnað og bankastarfsemi og í þessum geirum 

viðskipta er nauðsynlegt að halda gott bókhald. Með tvíhliða bókhaldi er hægt 

að greina hagnað á aðskildum reikningum fyrir hverja færslu, verslunarmann, 

vöru eða hverju því sem skilgreint er. Með þessari aðferð er auðveldlega hægt 

að fylgjast með hvað skilar sér til baka í hverjum viðskiptum fyrir sig. Seinni 

Mynd 1 Leir tafla frá Babýlóníu 
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part 18. aldar þegar iðnbyltingin hófst í Bretlandi má segja að kostnaðakerfi 

sem þá þekktust hafi átt tvennt sameiginlegt. Það er í fyrsta lagi að safna og 

aðgreina kostnað og í öðru lagi að bera saman útsöluverð við  

 

heildarframleiðslukostnað til að finna út hverjir hagnaðarmöguleikarnir væru. 

Á þessum tíma var  

kostnaðarbókhald mest notað til að finna gott verð á vöru frekar en að vera 

notað við eftirlit (Chatfield, 1971, bls. 12). 

 

Á þessum tímum þótti stjórnunarkostnaður vera eitthvað sem til kom af  

óvönduðum vinnubrögðum og vildi fólk ekki hafa hann með í bókhaldinu 

vegna þess. Þegar vélvæðing fór að aukast og þá jókst kostnaður og 

hugsanagangur almennings breyttist. Bókhaldarar sem voru vanir að deila niður 

kostnaði á viðskiptavini og atburði þurftu nú að fara að hugsa um kostnað sem 

hluta af framleiðsluferli innan fyrirtækisins. Vegna þessa voru 

kostnaðarskýrslur lengi vel ekki tengdar beint við tvíhliða bókhald fyrirtækja. 

Þrátt fyrir miklar tækniframfarir  á 19. öld þá urðu nánast engar framfarir í 

kostnaðarbókhaldi. Þegar leið á iðnbyltinguna og samkeppni fyrirtækja jókst þá 

komu upp kröfur um að kostnaðarbókhald yrði meira notað til að tryggja stöðu 

fyrirtækja betur á markaði. Ekki var mikið um nýjungar í kostnaðarbókhaldi 

þar sem stjórnendur fyrirtækjanna álitu að þarna væri komið mikið 

hernaðarleyndarmál og það mætti alls ekki leka út hvernig það væri útfært. 

Engar aðferðir voru skjalfestar og eingöngu bókararnir sjálfir kunnu 

Mynd 2 Medici fjölskyldan 
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aðferðirnar við bókhaldið. Kunnáttan færðist svo bara niður mann af manni 

eftir því sem endurnýjað var í bókarastörfin (Chatfield, 1971, bls 13-14). 

 

Undirstöðujafnan sem notast er við í bókhaldi er : Eignir = skuldir + eigið fé. 

Það er að segja að eignir skulu vera jafnar skuldum og eigin fé. Þessi jafna á 

við öll fyrirtæki, burtséð frá stærð og umfangi framleiðslu. Eignir eru 

skilgreindar sem auðlindir sem fyrirtæki á. Skuldir eru þær kröfur sem  

 

 

lánadrottnar eiga á fyrirtækið og aðrar skuldbindingar sem fyrirtækið hefur 

gert. Eigið fé eru heildar eignir að frádregnum skuldum (Weygandt, Kimmel 

og Keiso, 2012). 

 

Í 1.gr. í I.kafla í lögum um bókhald nr. 145/1994 kemur skýrt fram hverjir eru 

skyldugir til að halda bókhald. Þar má nefna hlutafélög og önnur félög sem 

hafa takmarkaða ábyrgð félagsaðila. Samvinnufélög og samvinnusambönd og 

önnur fleiri félög sem hafa breytilegan höfuðstól og breytilega félagatölu. 

Sameignarfélög, sparisjóðir, hvers konar fyrirtæki eða stofnanir sem stunda 

atvinnurekstur og eru í eigu sveitafélaga eða ríkis. Þrotabú, félög sem stunda 

atvinnurekstur eða hafa á hendi fjárvörslu eða fjáröflun. Einstaklingur sem 

stundar atvinnurekstur og sjálfstæða starfsemi. Í lögunum kemur einnig fram 

að þeir sem eru skyldugir til að halda bókhald skulu einnig halda tvíhliða 

Mynd 3 Undirstöðujafna bókhalds 
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bókhald með nokkrum undartekningum. Þeir sem eru bókhaldsskyldir er gert 

að semja ársreikning fyrir hvert reikningsár og skal hann innihalda rekstrar- og 

efnahagsreikning ásamt skýringum eftir því sem við á (Lög um bókhald, 1994). 

Við rekstur fyrirtækja er bókhaldi skipt í þrennt, það er að segja 

fjárhagsbókhald, rekstrarbókhald og kostnaðarbókahald. Mismunandi áherslur 

eru í þeim og eru þau öll jafn mikilvæg (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 

25).  

 

2.1 Fjárhagsbókhald 

Fjárhagsbókhald (e. Financial accounting) samanstendur af tveimur aðgerðum, 

það er skráning fjárhagslegra færslna og undirbúningur fyrir uppgjör fyrirtækja 

eða reikningsskil. Það sem átt er við með skráningu fjárhagslegra færslna er 

vísan í viðskiptalegan gjörning svo sem kaup og sala varnings, greiðsla á leigu, 

launum og öðru því sem fellur til í fyrirtækjarekstri. Þegar talað er um 

skráningu þá er yfirleitt verið að meina bókfærslu eða bókhald og sá sem sér 

um það er kallaður bókhaldari. Nafnið kemur til af því að fyrir tíma tölvunnar 

voru þessi gögn geymd í bókum og allt fært skriflega inn í þær. Undirbúning 

fyrir reikningsskil er lýst með skýrslum sem eru gefnar út með reglulegu 

millibili, eða í ársreikningi. Þar má finna efnahagsreikning sem sýnir eignir og 

skuldir sem fyrirtækið á ásamt rekstrarreikningi sem sýnir hversu mikinn 

hagnað eða tap fyrirtækið hefur og hversu miklum kostnaði fyrirtækið stendur 

straum af (Benedict og Elliott, 2008, bls. 3).  

 

Í fjárhagsbókhaldi er lögð áhersla á skýrslugjöf til utanaðkomandi aðila eins og 

fjárfesta, banka, birgja og ríkisstofnana. Fjárhagsbókhald skráir og mælir 

viðskiptahreyfingar og útvegar fjárhagsskýrslur sem byggðar eru á ströngum 

reglum (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 25). 

Í 10. gr. í laga um bókhald nr. 145/1994 kemur fram að fjárhagsbókhald 

samanstandi af dagbók þar sem fjárhagslegar færslur koma fram í þeirri röð 

sem þær eru gerðar, hreyfingarlista þar sem dagbókarfærslurnar eru flokkaðar á 

viðeigandi bókhaldslykla, aðalbók þar sem kemur fram staða hvers 

bókhaldsreiknings og ársreikningur (Lög um bókhald, 1994). 
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2.2 Rekstrarbókhald 

Rekstrarbókhald (e. Management accounting) mælir, greinir og gefur til kynna 

ýmsar upplýsingar sem hjálpa stjórnendum að taka ákvarðanir varðandi 

fyrirtæki. Þessar ákvarðanir leiða til þess að markmiðum og takmörkum sem 

sett hafa verið er náð. Rekstrarbókhald er einnig notað til að samstilla 

framleiðslu, vöru og markaðslegar ákvarðanir og til að meta frammistöðu 

starfsmanna. Með upplýsingum sem það veitir er auðveldara fyrir stjórnendur 

að koma auga á lausnir á vandamálum sem gætu komið upp varðandi 

starfsemina (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 26).  

 

Þörfin fyrir rekstrarbókhald getur verið mismikil allt eftir fyrirtækjum, en hvort 

sem þau eru stór eða smá þá er alltaf einhver við stjórnvölinn sem er ábyrgur 

fyrir skipulagningu, mannauðsstjórnun og almennum rekstri á starfseminni. 

Einnig þarf sá aðili að sjá um hvatningu meðal starfsmanna. Með 

skipulagningu er átt við að stjórnandinn þarf að vera með tilbúna 

aðgerðaáætlun fyrir hvert atriði sem hann er ábyrgur fyrir innan fyrirtækisins, 

og skýringu á hvernig áætlunin virkar. Stjórnandinn þarf að leiðbeina 

starfsfólki og hvetja það áfram í starfi svo það haldi sig við áætlanir 

fyrirtækisins og hafi ánægju af því að framfylgja markmiðum fyrirtækisins. 

Stjórnandinn þarf svo að hafa yfirsýn yfir það hvernig starfsmennirnir eru að 

framfylgja markmiðunum og fylgjast með því að upplýsingaflæði til 

starfsmanna sé nægilegt ef aðstæður innan fyrirtækisins breytast. 

Rekstrarbókhald spilar veigamikinn part í þessum aðgerðum stjórnandans svo 

hann hafi yfirsýn yfir alla starfsemina á öllum stundum. Þar sem skipulagning 

er mikilvægur partur af starfi stjórnenda fyrirtækja þá hefur rekstrarbókhald 

mikil áhrif á framtíðar stefnumótun fyrirtæksins (Seal, Garrison og Noreen, 

2008, bls. 4-6). 

 

2.3 Kostnaðarbókhald  

Kostnaðarbókhald mælir og gefur upplýsingar bæði hvað varðar 

rekstrarbókhald fyrirtækis og fjárhagsbókhald. Það gefur upplýsingar um 

fjárhagslegar og ófjárhagslegar stærðir sem tengjast öflun og ráðstöfun aðfanga 
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hjá fyrirtæki. Útreikningur á kostnaði vöru eða þjónustu er aðgerð sem kemur 

til móts við þarfir fjárhagslegs bókhalds við að meta birgðalager fyrirtækis og 

þarfir rekstrarbókhalds við að taka ákvarðanir, til dæmis að ákveða hvað vara 

eða þjónusta á að kosta eða hvaða vöru eða þjónustu á að markaðssetja. Þannig 

tengjast þessar þrjár aðferðir bókhalds verulega. 

 

 

       Mynd 4 Samband rekstrar- kostnaðar- og fjárhagsbókhalds 

 

Kostnaðarbókhald hefur mjög breiða sýn á afkomu fyrirtækis og er ekki 

eingöngu notað til að reyna að draga úr kostnaði. Það inniheldur einnig 

ákvarðanir um hvernig á að bregðast við aukakostnaði sem gæti fallið til. Þar 

má nefna sem dæmi hvernig hægt væri að auka ánægju viðskiptavina og gæði 

þjónustu eða vöru, og hvernig hægt væri að þróa og hanna nýjar vörur með það 

að markmiði að auka tekjur og hagnað fyrirtækis (Horngren, Datar og Rajan, 

2012, bls 26). 

 

Í fyrirtækjum þurfa stjórnendur að taka margar ákvarðanir, ekki eingöngu 

varðandi kostnað, og verða þær ákvarðanir að vera byggðar á góðum 

upplýsingum. Því betri sem upplýsingarnar eru því betri ákvarðanir eru teknar.  

 

Árið 1997 tók Trond Bjørnenak, norskur hagfræðingur og prófessor, saman 

hvernig kostnaðaraðferðir og kostnaðarbókhald þróaðist í Noregi frá árunum 

1936 til 1996. Hann skoðaði kennslubækur frá þessu tímabili og kannanir sem 

gerðar voru hjá norskum fyrirtækjum árin 1948, 1963 og 1993 um 

kostnaðaraðferðir sem norsk fyrirtæki nota. Aðferðir sem notaðar voru á þessu 

tímabili urðu til þess að tímabilinu var skipt í þrennt. Fyrsta tímabilið var undir 

þýskum áhrifum, annað var undir blönduðum áhrifum og þriðja var undir 

bandarískum áhrifum. Frá árunum 1936 til 1950 voru þýsku áhrifin ráðandi. 

Rekstrarbókhald Kostnaðarbókhald Fjárhagsbókhald
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Flestar kennslubækur voru þá frá Þýskalandi, hugtök voru þýdd úr þýsku og 

hjá háskólakennurum voru þýsk áhrif fyrirferðamikil. 

Áherslur eru á kostnaðarsöfn, kostnaðargrunna, 

kostnaðarvalda og eiginverðsaðferð. Frá 1950 til 1970 er 

tímabil blandaðra áhrifa. Þá minnka tengslin milli 

Noregs og Þýskalands, aðallega vegna seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Einfaldara er að hafa samskipti við 

til dæmis Danmörku og áhrif þaðan koma í ljós. 

Kostnaðareftirlit, beinn kostnaður, staðalkostnaður, 

frávikagreiningar og framlegðarútreikningar hafa mest 

vægi. Frá 1970 til 1996 er bandaríska tímabilið. Þá er aðaláhersla lögð á 

framleiðslumagn, birgðahald, verð og árangur. Orðaval og málfar breytist og 

greina má bandarísk áhrif í því (Bjørnenak, 1997, bls. 370-377). 

  

Mynd 5 Trond Bjørnenak 
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3 Kostnaður hjá fyrirtækjum  

Ýmiss konar kostnaður getur myndast hjá fyrirtækjum eða stofnunum. Þegar 

hugsað er um kostnað gerist það yfirleitt sjálfkrafa að hugsunin leitar í að finna 

hvað eitthvað kostar eða hver kostnaður við eitthvað er. Þetta er kallað 

kostnaðarhlutur (e. Cost object). Dæmi um kostnaðarhlut er þjónusta, verkefni, 

viðskiptavinur, afurð, deild og margt fleira. Kostnaður er flokkaður eftir 

starfsþáttum, það er að segja á þróunardeild, hönnunardeild, framleiðsludeild 

og á fleiri deildir sem eru innan fyrirtækisins. Þegar allir þessir starfsþættir eru 

sameinaðir kallast þeir virðiskeðja (e. Value chain) (Horngren, Datar og Rajan, 

2012, bls 49-50).  

 

 

 

Virðiskeðja er röð af viðskiptalegum aðgerðum þar sem nothæfi viðskiptavinar 

er bætt inn í framleiðsluferlið. Í kennslubókinni Cost Accounting, a mangerial 

emphasis er keðjunni skipt niður í 6 hluta. Í fyrsta hlutanum sem eru rannsóknir 

og þróun er nýjum hugmyndum á vörum, þjónustu eða öðru kastað á milli 

starfsmanna þar til ákvörðun hefur verið tekin. Í öðrum hluta er hönnun vöru 

og vinnsla hugmyndar. Þar fer fram nákvæm skipulagning, skoðun og prófun á 

vöru eða þjónustu sem ákveðið var í fyrsta hlutanum að hefja prófanir á. Í 

þriðja hluta er framleiðsla á vörunni. Í fjórða hlutanum er markaðssetning þar 

sem varan eða þjónustan er markaðssett og kynnt fyrir tilvonandi 

viðskiptavinum. Í fimmta hlutanum er dreifing á vörunni og í sjötta og síðasta 

hlutanum er þjónusta við viðskiptavini, það er eftirfylgni með vörunni eftir að 

hún hefur verið seld (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 28).  

 

Með kostnaðarhlutum geta stjórnendur betur fylgst með arðsemi einstakra 

deilda eða verkefna. Uppsafnaður kostnaður (e. Cost accumilation) er safn af 

kostnaðargögnum sem eru á skipulegan hátt sett inn í bókhaldskerfi en öll 

Rannsóknir 
og þróun

Hönnun og 
vinnsla 

hugmyndar
Framleiðsla Markaðs-

setning
Dreifing

Þjónusta við 
viðskiptavini

 Mynd 6 Dæmi um virðiskeðju 
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bókhaldskerfi geta haldið utan um hann (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 

49-50). Kostnaðarvaki, eða kostnaðarvaldur, (e. Cost drive) er breyta sem hefur 

áhrif á ef heildarkostnaður fyrirtækis eða stofnunar breytist á einhvern hátt. Ef 

kostnaðarvaldur breytist, fjölgar eða fækkar, þá breytist kostnaður í samræmi 

við hann. Ef kostnaðarvaldur er ófjárhagsleg stærð þá er hún fengin úr 

rekstrarbókhaldi fyrirtækis, en ef hún er fjárhagsleg þá er hún fengin úr 

fjárhagsbókhaldi fyrirtækis (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 54-58).  

 

Samkvæmt Shank og Govindarjan má skipta kostnaðarvöldum í 2 flokka,. Þeir 

segja að flokkar séu framkvæmdarkostnaðarvaldar (e. Executional cost drives) 

og uppbyggingarkostnaðarvaldar (e. Structural cost drives). Í 

framkvæmdarflokknum nefna þeir nokkur atriði sem tengja má við kostnað við 

framkvæmd eða framleiðslu. Það er altæk gæðastjórnun, afkoma og trú á 

gæðastjórnun og framleiðslu, nýting afkastagetu, nýting sambands við birgja 

og viðskiptavini sem tengjast fyrirtækinu á einhvern hátt og þátttaka starfsfólks 

í umbótum og framförum sem tengjast framleiðslu. Fyrir 

uppbyggingarflokkinn nefna þeir Shank og Govindarajan 5 atriði sem útskýra 

uppbyggingu fyrirtækis efnahagslega. Það eru stærð, víðtæki, reynsla, flækju- 

og tæknistig. Ekki er hægt að segja að einn kostnaðarvaldur geti alltaf einn og 

sér útskýrt allan kostnað sem fellur til. Skoða verður vel hvort raunverulegt 

samband sé á milli kostnaðar og kostnaðarvalds (Shank og Govindarajan, 1993, 

bls. 19-23).  

Til að mynda ef fjöldi barna væri kostnaðarvaldur í leikskólum, þá þyrfti 

líklega fleiri börn en eitt að flytjast á milli leikskóla til að það hefði umtalsverð 

áhrif á heildarkostnað.  

 

Þegar talað er um kostnað er mest talað um fjórar gerðir kostnaðar. Beinn 

kostnaður (e. Direct cost) og óbeinn kostnaður (e. Indirect cost), en þeir eru 

flokkaðir í tengslum við kostnaðarstaði. Fastur kostnaður (e. Fixed cost) og 

breytilegur kostnaður (e. Variable cost), en þeir eru flokkaðir eftir 

kostnaðarvökum (e. Cost drives). Fyrirtæki framleiða misjafnlega mikið af 

vörum og eru kostnaðarútreikningar misjafnlega flóknir eftir því. Þetta eru því 

mikilvægustu hugtökin í kostnaðarbókhaldi.  
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3.1 Beinn og óbeinn kostnaður 

Beinn kostnaður er sá kostnaður sem tengist tilteknum kostnaðarstað og má 

rekja beint til framleiðslu vöru. Þar má helst nefna laun og hráefni. Óbeinn 

kostnaður er sá kostnaður sem tengist tilteknum kostnaðarstað en er ekki hægt 

að rekja beint til framleiðslu á einhverri sérstakri vöru heldur margra. Til 

frekari útskýringa á beinum og óbeinum kostnaði má nefna að því minni sem 

kostnaður er, það er að segja ef kostnaður er óverulegur, þá eru minni líkur á að 

það sé fjárhagslega hagkvæmt að rekja þann kostnað beint til einhverra 

kostnaðarstaða.  

 

 

  Mynd 7 Kostnaði deilt niður á kostnaðarsafn 

 

Hins vegar hafa tækniframfarir og aukið upplýsingaflæði gert mögulegt að færa 

meiri og meiri kostnað sem var áður óbeinn yfir í beinan. Hægt er að taka sem 

dæmi strikamerkingar. Tæknin sem fylgdi strikamerkingum í verslunum gerir 

fyrirtækjum kleift að færa smáhluti sem áður voru flokkaðir sem óbeinn 

kostnaður yfir í beinan, þar má nefna skrúfur og aðra smáhluti hjá 

framleiðslufyrirtækjum. Auðveldara er fyrir fyrirtæki að flokka kostnað sem 

beinan ef aðstaða fyrirtækisins er notuð eingöngu fyrir sérstakan kostnaðarstað, 

það er að segja einhverja sérstaka vöru eða framleiðslu, eða einhvern sérstakan 

viðskiptavin. Ekki má horfa framhjá því að til er kostnaður sem má flokka í 

báða flokka, beinan og óbeinan. Þá þarf að skoða sérstaklega kostnaðarstaðinn 

sem hann er á (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 50-52). 
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3.2 Fastur og breytilegur kostnaður 

Fastur kostnaður helst óbreyttur þó svo að framleitt magn fyrirtækis breytist. 

Hann helst eins út reikningsárið óháð því hvað gerist innan veggja 

fyrirtækisins. Samkvæmt 4.gr. í lögum um ársreikninga númer 3/2006 skal 

reikningsár vera 12 mánuðir og miðast við mánaðarmót. Hægt er að breyta 

reikningsári við sérstakar aðstæður, til dæmis við stofnun eða slit félags. 

Undantekning er þó að reikningsár getur verið allt að 15 mánuðir ef það telst 

nauðsynlegt að breyta því til samræmis við reikningsár samstæðu sem félag er 

hluti af (Lög um ársreikninga, 2006).  

Dæmi um fastan kostnað eru afskriftir, húsaleiga og vextir af lánum (Horngren, 

Datar og Rajan, 2012, bls 52).  

Þróunin hjá mörgum fyrirtækjum er sú að sífellt meiri og meiri kostnaður er 

fastur. Sem dæmi má taka að í stórmörkuðum þar sem margir starfsmenn voru 

eitt sinn að verðmerkja vörur og fengu fyrir það breytileg laun, eru nú komnar 

vélar sem lesa strikamerki vörunnar og hafa þær leyst mannskapinn af að miklu 

leiti. Þessar vélar hafa fastan kostnað, annað en starfsfólkið (Seal, Garrison og 

Noreen, 2008, bls. 162). 

 

 

 

  Mynd 8 Dæmi um fastan og breytilegan kostnað 
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Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist í réttu hlutfalli við 

breytingar á framleiddu magni, til dæmis laun og hráefniskostnaður (Horngren, 

Datar og Rajan, 2012, bls 52). 

Ef framleitt magn eykst um helming þá eykst breytilegur kostnaður 

hlutfallslega í samræmi við þá aukningu, og ef framleitt magn minnkar um  

helming þá gerist slíkt hið sama með breytilega kostnaðinn. Til að geta kallað 

kostnaðinn breytilegan verður hann að vera breytilegur með tilliti til einhvers, 

það tillit er verkgrundaður kostnaður (e. Activity Based Cost) eða 

kostnaðarvaldur. (Seal, Garrison og Noreen, 2008, bls. 156-157).  
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4 Kostnaðargreiningar 

Í kennslubókinni Cost Accounting A Managerial Emphasis eftir Horngren, 

Datar og Rajan eru taldar upp fjórar tegundir aðferða við kostnaðargreiningu. 

Þessar aðferðir eru vinnumælingaaðferðin (e. Industrial engineering method), 

ráðstefnuaðferðin (e. Conference method), fjárhagsbókhaldsaðferð (e. 

Accounting analysis method) og aðhvarfsgreining (e. Quantitative analysis 

method) (Horngren, Datar og Rajan, 2012, bls 368). 

 

4.1 Vinnumælingaaðferð 

Vinnumælingaaðferðin leggur mat á kostnaðaráætlanir með greiningu á 

sambandi eða fylgni milli aðfanga og afurða í efnislegu tilliti. Sem dæmi má 

nefna fyrirtæki sem framleiðir teppi. Aðföng þess eru bómull, ull, litir, beint 

vinnuafl, vélatímar og rafmagn. Afurðin sem verður til úr þessu eru teppabútar 

sem verða að lokum að fullbúnum teppum. Vinnumælingaaðferðina er til 

dæmis hægt að nota til að greina og mæla tímann sem þarf til að framleiða 

misjafnlega marga teppabúta. Ef aðferðin sýndi að það tæki einn tíma af beinu 

vinnuafli til að framleiða 10 teppabúta þá er hún notuð til að umbreyta þessari 

mælingu í kostnað. Niðurstaðan verður því að áætlaður kostnaður varðandi 

beint vinnuafl sem fer í að framleiða teppabúta flokkast þá undir sér 

kostnaðarvald sem væri í þessu tilfelli "Teppabútar". Þessi aðferð er mjög 

nákvæm og ýtarleg og er mjög góð til að meta fylgni milli aðfanga og afurða 

en hún getur verið mjög tímafrek. Sum fyrirtæki hjá hinu opinbera eru skikkuð 

til að nota þessa aðferð en mörg fyrirtæki nota hana til að áætla beinan 

framleiðslukostnað en finnst hún of kostnaðarsöm og tímafrek svo hún er ekki 

notuð til að mæla heildarkostnað fyrirtækjanna (Horngren, Datar og Rajan, 

2012, bls 368). 

 

4.2 Ráðstefnuaðferð 

Ráðstefnuaðferðin er notuð til að meta kostnaðarfall með tilliti til greininga og 

álits þeirra sem vinna í ólíkum deildum innan fyrirtækis eða stofnunnar. Sem 

dæmi má nefna sama teppafyrirtæki og nefnt var hér að ofan. Fyrirtækið safnar 
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saman upplýsingum, skoðunum og hugmyndum frá stjórnendum, yfirmönnum 

og framleiðslustjórum um hvernig óbeinn kostnaður vinnuafls er breytilegur 

þegar kemur að vélatímum og beinum vinnutímum vinnuafls. Þessi aðferð ýtir 

undir samstarf á milli deilda innan fyrirtækisins. Samnýting á sérfræðikunnáttu 

á milli deilda gefur aðferðinni trúverðugleika. Aðferðin þarfnast ekki 

nákvæmra greininga á upplýsingum og mögulegt að setja fram kostnaðarfall á 

frekar stuttum tíma. Þar sem aðaláhersla við öflun gagna er byggð á áliti 

starfsmanna en þeim er ekki aflað kerfisbundið, þá er niðurstaðan háð því 

hversu mikil vinna var lögð í að afla gagnanna (Horngren, Datar og Rajan, 

2012, bls 368-369). 

 

4.3 Fjárhagsbókhaldsaðferð 

Fjárhagsbókhaldsaðferðin metur kostnað með því að skipta honum niður á 

fastan eða breytilegan kostnað með tilliti til mismunandi starfsemi. 

Fjárhagsbókhaldsaðferðin er mikið notuð í víðum tilgangi þar sem hún er 

nokkuð áreiðanleg, hagkvæm og auðveld í notkun (Horngren, Datar og Rajan, 

2012, bls 369).  

Ársreikningur er mikilvæg forsenda þess að fjárhagsbókhaldsaðferðin sé 

skilvirk og áreiðanleg. Það er vegna þess að gæði aðferðarinnar og ályktana 

sem dregnar eru af henni eru háðar gæðum ársreikningsins, það er að segja 

tölfræðilegum gögnum sem notuð eru í hvert skipti. Greinandinn notar 

ársreikninginn til að koma auga á villur og raskanir sem gætu átt sér stað í 

fjárhagslegum skýrslum fyrirtækja (Wild, Subramanyam og Halsey, 2007, bls. 

106). 

 

4.4 Aðhvarfsgreining 

Aðhvarfsgreiningu má rekja allt aftur til nítjándu aldar. Talið er að 

upphafsmaður hennar hafi verið Sir Francis Galton sem var fæddur árið 1822 

en lést árið 1911. Rannsóknir hans sýndu meðal annars að hæð barna var ekki 

að aukast heldur var hún frekar að hverfa aftur til þeirrar meðalhæðar sem 

viðgekkst á árum áður. Meðalhæð er meðaltal hæðar þeirra viðfangsefna sem 

tekin eru fyrir í hvert skipti. Það er að segja að kynslóðir framtíðar sem eru 
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hærri en að meðaltali eru þó ekki að hækka meira en foreldarar þeirra gerðu og 

foreldrar sem eru lægri en að meðaltali voru ekki í hættu á að eignast börn sem 

voru lægri en jafnaldrar þeirra (Ryan, 1997, bls 2-3). 

Aðhvarfsgreining er tölfræðileg aðferð sem er notuð til að rannsaka og kanna 

samband og fylgni á milli einhverra breyta. Þessa aðferð má nota í næstum 

hvaða atvinnugrein sem er, svo sem verkfræði, eðlisvísindum, hagfræði, 

stjórnun, lífeðlisfræði og félagsvísindum. Í rauninni má segja að 

aðhvarfsgreining sé mest notaða tölfræðigreining í heimi. Aðhvarfsgreiningu 

má nota í ýmsum tilgangi, til dæmis til að lýsa fyrirliggjandi gögnum og leggja 

mat á þær breytur sem verið er að rannsaka. Verkfræðingar og vísindamenn 

nota gjarnan einhverjar stærðfræðilegar jöfnur til að lýsa eða draga saman safn 

af gögnum og er aðhvarfgreining góð til að útbúa og þróa slíkar jöfnur 

(Montgomery og Peck, 1992, bls 1-6). 

 

Til eru tvenns konar línulegar aðhvarfsgreiningar, það eru einföld 

aðhvarfsgreining (e. Simple Regression) og margþátta aðhvarfsgreining (e. 

Multiple Regression). Í jöfnu fyrir einfalda aðhvarfsgreiningu  

 

         Mynd 9 Jafna fyrir einfalda aðhvarfsgreiningu 

 

eru β0 og β1 óþekktir fastar og ε er handahófskenndur villuþáttur. Gert er 

ráðfyrir að villuþátturinn hafi meðaltalið núll og óþekkta frávikið σ
2 

 

  Mynd 10 Jafna fyrir margþátta aðhvarfsgreiningu 

 

Þetta þýðir að gildi einnar villu veltur ekki á eða ræðst af villu annarrar villu. Í 

þessari greiningu er ein háð breyta (Montgomery og Peck, 1992, bls 7 og 118). 

 

Y = β0 + β1X + ε

Y = β0 + β1X1 +β2X2 +ε
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Þegar unnið er með aðhvarfsgreiningu eru breytur settar inn í 

greiningarforritið. Breytur eru þær stærðir sem geta breyst, til dæmis hegðun 

hjá fólki, staðsetning fólks á vinnumarkaði, tími og margt annað. Breytur sem 

eru notaðar í aðhvarfsgreiningu skiptast í frumbreytur og fylgibreytur. 

Frumbreyta (e. Independent variable) hefur gildi sem breytist ekki og gert er 

ráð fyrir að hafi áhrif á fylgibreytuna. Fylgibreyta (e. Dependent variable) er 

breyta sem gert er ráð fyrir að verði fyrir áhrifum frá frumbreytunni. Það sem 

máli skiptir í aðhvarfsgreiningu er að lesa rétt út út töflunum sem fylgja. Þar 

eru nokkur tákn sem vert er að útskýra. Multiple R er fylgnihlutfall. Eftir því 

sem það er hærra því meiri líkur eru á að það sé fylgni milli breytanna sem um 

ræðir Til að vita að greiningin sé góð þarf F gildi hennar að vera hátt, allt yfir 

einum telst vera hátt F gildi og því hærra því betra. R Square sýnir 

skýringarhlutfall breytanna, það er að segja hátt hlutfall er hægt að útskýra með 

fylgibreytunni sem notuð er. Ef marktektarmörk eru sett á upphafi fyrir 95% þá 

verður Significance F gildið að vera undir 0,05 til þess að miklar líkur séu á að 

fylgni sé marktæk. Eftir því sem þetta gildi er lægra því meiri líkur eru á 

marktækni. Frígráður eru táknaðar með df, þær sýna hvað eru margar einingar 

innan breytunnar sem tekin er fyrir í hvert skipti. Taka þarf tillit til þess hversu 

margar frígráður eru í greiningunni því ef úrtak er ekki mjög stórt getur það 

haft áhrif á niðurstöðurnar, ekki er eins mikill áreiðanleiki þegar einingarnar í 

breytunni eru færri (Field, 2009, bls. 7 og 202-207). 
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5 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðir eru margar og mismunandi, hér verður farið yfir hverjar 

eru helst notaðar í rannsóknum almennt. Það er leitandi rannsókn (e. 

Exploratory research). Hún er yfirleitt notuð þegar lítið er vitað um 

viðfangsefni, þar er reynt að finna mynstur eða þróa tilgátur. Algengt er að 

viðtöl séu notuð og er þessi rannsókn mjög sveigjanleg í notkun. Lýsandi 

rannsókn (e. Descriptive research) er notuð þegar lýsa þarf viðfangsefnum 

eins og þau eru, vandamál eru greind og upplýsingum aflað um einkenni þeirra, 

yfirleitt er notast við megindlegar aðferðir og tölfræðilega greiningu. 

Greinandi rannsókn (e. Analytical research) er lýsandi en hún gengur lengra 

en lýsandi rannsókn. Þar er ekki aðeins verið að reyna að lýsa vandamáli heldur 

einnig að greina það og athuga af hverju það kemur til. Orsakasamhengi er 

fundið og lykilatriðið er að taka mismunandi breytur og mæla þær. Ályktandi 

rannsókn (e. Predictive research) gengur lengra en greinandi rannsókn. Þar er 

reynt að finna hvort svipaðar aðstæður gætu skapast með breyttum forsendum. 

Megindleg rannsókn (e. Quantitative research) byggir helst á aðferðum 

raunvísinda, mælingum og hlutlægni. Í henni er yfirleitt notuð töluleg gögn og 

tölfræðileg úrvinnsla þeirra er mjög mikilvæg. Eigindleg rannsókn (e. 

Qualitative research) byggir á viðtölun og skoðunum. Í henni eru greind 

fyrirliggjandi gögn með skilningi og tilfinningu fyrir viðfangsefninu. Hagnýt 

rannsókn (e. Applied research) eru notuð til að svara tiltekinni spurningu og 

vinna markvisst að lausn vandarmáls út frá svarinu. Grunnrannsókn (e. Basic 

research) er notuð þegar spurning eða vandamál er ekki ákveðið eða sérstakt 

og almenn aukning á þekkingu er markmið rannsóknar. Afleiðsla (e. Deductive 

research) er notuð þegar þarf að álykta frá hinu almenna til hins sértæka og svo 

er aðleiðsla (e. Inductive research) þar sem reynt er að fara frá hinu sértæka til 

hins almenna. Rannsóknarmarkmið geta verið mjög fjölbreytt en öll koma þau 

þó niður á svipaða þætti. Markmiðin eru að meginupplagi að skapa eða hanna 

ný kerfi eða aðferðir, til dæmis til að meta vinnustaðamenningu. Þau eru að 

skapa nýja þekkingu, til dæmis um hegðun neytenda, markmiðin eru að útskýra 

ný fyrirbæri og að rannsaka samband allra þessara þátta (Collis og Hussey, 

2009, bls. 4-8). 



20 
 

Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í þessu verkefni eru eingöngu 

megindlegar rannsóknaraðferðir. Fyrir þessa rannsókn var tölfræðilegum 

gögnum safnað saman svo hægt væri að mæla kostnað og finna kostnaðarvalda 

í leikskólum á Akureyri. Með þessum gögnum er hægt að sýna hvort tengsl séu 

á milli tveggja eða fleiri breyta sem unnið er með. Gögnin voru unnin í 

tölfræðiforritinu Excel og aðhvarfgreining var gerð í sama forriti. Þýðið sem 

unnið er með eru leikskólar sem heyra undir sveitarfélagið Akureyri fyrir árið 

2013. Það eru þrettán leikskólar í heildina. Úrtakið er svo fjórir af þessum 

þrettán leikskólum. Þeir voru valdir með tilliti til stærðar og staðsetningar. 

Forvitnilegt þótti að bera saman einkarekinn leikskóla við þá sem reknir eru af 

Akureyrarbæ og varð þá Hlíðaból fyrir valinu. Naustatjörn er stærstur bæði í 

fermetrum og nemendafjölda og Sunnuból en minnstur að sama skapi og voru 

þeir valdir fyrir það. Fjórði leikskólinn sem var valinn er Hríseyjarleikskóli. 

Hann var valinn vegna staðsetningar. Allt sem er keypt inn fyrir hann þarf að 

ferja út í Hrísey. 

Gagna fyrir fræðilegan hluta verkefnisins var aflað úr kennslubókum, á 

Bókasafni Háskólans á Akureyri og á ýmsum síðum á veraldarvefnum. Þar má 

helst nefna vef Alþingis, Hagstofunnar og Akureyrarkaupstaðar.  

Gögnin fyrir rannsóknina sjálfa voru fengin hjá Skóladeild Akureyrarbæjar. 

Fyrst var leyfi fengið hjá Gunnari Gíslasyni fræðslustjóra hjá Akureyrarbæ til 

að safna gögnum fyrir rannsóknina. Tengiliður hjá Akureyrarbæ er Hrafnhildur 

G. Sigurðardóttir, leikskólafulltrúi. Hún sendi í tölvupósti skjal með öllum 

tölulegum rekstrarupplýsingum um leikskólana á Akureyri. Einnig fengust 

send í tölvupósti töluleg gögn um rekstrarkostnað Hlíðabóls frá gjaldkera 

Hvítasunnukirkjunnar, Ásdísi Jóhannsdóttur. 
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6 Leikskólar 

Leikskólar eru fyrir börn sem eru undir skólaskyldualdri. Alla jafna eru börn í 

leikskóla þangað til þau eru sex ára en á því eru einstaka undantekningar og 

einstaka barn fer aldrei í leikskóla ef foreldrar þess kjósa það. Markmið 

leikskóla samkvæmt aðalnámsskrá leikskóla eru að velferð og hagur barna sé 

notað sem leiðarljós þegar kemur að starfinu. Börn eiga að búa við hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg leik- og námsskilyrði. Allt starf innan leikskólanna 

á að mótast af kærleika og umburðarlyndi, jafnrétti, ábyrgð, umhyggju, og 

virðingu fyrir manngildi. Kennsla og uppeldi í leikskólum eiga jafnframt að 

efla þroska barna í samvinnu við foreldra þeirra. Leikskólar eiga að stuðla að 

því að börn geti notið æsku sinnar, hvort sem er andlega, vitsmunalega eða 

líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins. Leggja skal áherslu á að börn 

hafi tækifæri til að rækta hæfileika sína til tjáningar eða sköpunar svo og 

styrkja sjálfsmynd sína og hæfni til mannlegra samskipta. Í aðalnámsskrá 

leikskóla frá árinu 2011 eru taldir upp grunnþættir menntunar. Þessir 

grunnþættir eru hafðir að leiðarljósi við gerð námsskrárinnar. Þessir þættir eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

síðast en ekki síst sköpun. Hver grunnþáttur á sér einhverja stoð í löggjöf sem 

sett er fyrir leikskóla. Í almennri menntun eiga grunnþættirnir sex  að 

undirstrika meginatriðin og þegar skólastarf er metið skal athuga að þeir eiga 

að koma skýrt fram í kennslu og leik (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

 

Árið 2008 voru sett lög um leikskóla á Alþingi. Þessi lög eru nr. 90/2008. 

Lögin taka til allrar starfsemi leikskóla á Íslandi. Þau innihalda hvert 

gildissviðið er og markmið, hvernig stjórnskipan leikskóla á að vera, hvaða 

reglur gilda fyrir starfsfólk leikskólanna, reglur um foreldra og foreldraráð, 

reglur um skólahúsnæði og aðstöðu, reglur um námsskrá, reglur um mat og 

eftirlit með gæðum starfs innan leikskólanna, reglur um sérfræðiþjónustu og 

stoðkerfi og reglur um stofnun og rekstur leikskólanna (Lög um leikskóla, 

2008). 
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Samkvæmt reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995, sem hægt er að 

nálgast inn á vef Stjórnarráðs Íslands, kemur fram tafla um hvernig barngildi 

eru reiknuð. 

  Tafla 1 Útreikningur á barngildum 

 

 

Þar kemur einnig fram að hver leikskólakennari má hafa umsjón með átta 

barngildum (Stjórnarráð Íslands, 1995). 

 

Þegar árið 2013 leið undir lok bjuggu á Íslandi 325.620 manns, þar af voru 

163.280 karlar og 162.340 konur.  Af þessum 325.620 bjuggu 18.073 á 

Akureyri og af þeim voru 8.960 karlar og 9.113 konur (Hagstofa Íslands, 

2014).  

 

Ekki eru til nýrri tölur en frá árinu 2012 um fjölda leikskólabarna á landinu öllu 

en þá voru þau 19.617 talsins í 263 leikskólum í 63 sveitarfélögum. Frá árinu 

2006 hefur verið um 14% aukning leikskólabarna að meðaltali svo áætla má að 

aukningin sé sú sama milli áranna 2012 og 2013 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013).  

 

Af íbúum Akureyrar voru börn fædd á árunum 2008 til 2012, eða börn á 

leikskólaaldri árið 2013, 1.346. Þar af voru 717 drengir og 629 stúlkur. Af 

þessum börnum voru 1.091 barn innritað í leikskóla á Akureyri, þar af 196 á 

einkareknum leikskólum. Fimm börn voru innrituð í leikskóla utan Akureyrar 

þrátt fyrir að vera með lögheimili á Akureyri (Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, 

2013).  

 

6.1 Leikskólar á Akureyri 

Samkvæmt gögnum sem fengust hjá Akureyrarbæ fyrir árið 2013, þá starfrækir 

bærinn þrettán leikskóla, af þeim eru tveir einkareknir, einn í Hrísey og einn í 

5 ára barn  = 1,0 barngildi

4ra ára barn  = 1,0 barngildi

3ja ára barn  = 1,3 barngildi

2ja ára barn  = 1,6 barngildi

eins árs barn  = 2,0 barngildi
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Grímsey. Mikill meirihluti starfsfólks á leikskólum Akureyrar eru faglærðir, en 

menntaðir leikskólakennarar eru 147, starfsfólk með aðra uppeldismenntun eru 

30 og matráðar eru sjö. Það starfsfólk sem hefur þessa fagmenntun hefur fengið 

hana í Háskólanum á Akureyri, Fósturskóla Íslands, KHÍ, HÍ og fjórir hafa lært 

í erlendum skólum. 

Leikskólarnir sem staðsettir eru á Akureyri hafa allir sama opnunartíma, þ.e. 

frá 7:45 á morgnanna til 16:15 á daginn og eru þeir opnir allan ársins hring 

fyrir utan 20 virka daga á sumrin vegna sumarleyfa. Hríseyjarleikskóli hefur 

daglegan opnunartíma sem er frá 7:45 á morgnanna til 16:00 á daginn. Hann er 

einnig opinn allan ársins hring utan við 20 daga á sumrin sem eru vegna 

sumarleyfa. Grímseyjarleikskóli er hins vegar aðeins opinn frá 8:00 á 

morgnanna til 12:00 á hádegi og það aðeins frá miðjum ágúst til loka maí.  

Grímseyjarleikskóli og Hríseyjarleikskóli eru langminnstir af þessum 

leikskólum. Leikskólar Akureyrarbæjar hafa heimild til að loka í alls 48 

klukkutíma á ári vegna starfsmannafunda og skipulagsdaga (Hrafnhildur G. 

Sigurðardóttir, 2013). 

 

Hér á eftir kemur umfjöllun um fjóra leikskóla sem verða teknir með í 

kostnaðargreininguna, það eru Naustatjörn, Sunnuból, Hríseyjarleikskóli og 

Hlíðaból. 

6.1.1 Naustatjörn 

Naustatjörn stendur við Hólmatún í Naustahverfi. Leikskólinn var byggður árið 

2002 til 2003 og var tekinn í notkun haustið 2003. Á Naustatjörn voru fjórar 

deildir til ársins 2009, þá bættist við fimmta deildin og árið 2012 var sjötta 

deildin opnuð (Naustatjörn, 2012). 

Árið 2013 voru starfsmenn á Naustatjörn 34 talsins í 27,74 stöðugildum. Af 

þeim voru 67,77% fagmenntaðir starfsmenn. Þar voru í vistun 130 börn sem 

þurftu fjóra tíma á viku í sérkennslu. Stærð leikskólans er 1.008 m2 en 

heildarstærð lóðar er 4.480 m2 (Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, 2013). 

6.1.2 Sunnuból 

Leikskólinn Sunnuból er staðsettur í Móasíðu 1 á Akureyri. Hann var stofnaður 

árið 1999. Sunnuból var í fyrstu aðeins á einni hæð, en árið 2002 var tekið í 

notkun stærra húsnæði á tveimur hæðum. Við þessa stækkun varð leikskólinn 
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að þriggja deilda leikskóla með börn á aldrinum 2-5 ára. Á Sunnubóli er 

markvisst unnið að þróunarverkefni í samstarfi við tvo aðra leikskóla, Síðusel 

og Krógaból. Þetta þróunarverkefni fjallar um siðferðisvitund barna og 

fullorðinna. Að þessu verkefni loknu er stefnan sett á að útbúa samræmdar 

reglur og námsefni sem hægt væri að notast við til eflingar á siðgæðis- og 

tilfinningaþroska ungra barna í leikskóla (Akureyrarbær, e.d.). 

Árið 2013 voru á Sunnubóli 18 starfsmenn en heildarstöðugildin voru 15,52. 

Af þessum stöðugildum voru tæplega helmingur starfsfólks með fagmenntun, 

eða 44,9%. Þar voru 56 börn í vistun og fjöldi tíma á viku sem fór í sérkennslu 

fyrir þau voru tveir. Stærð leikskólans í fermetrum er 576m2 en heildarstærð 

lóðarinnar er 3.370 m2 (Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, 2013). 

6.1.3 Hríseyjarleikskóli 

Þann 1. ágúst árið 2004 var samþykkt sameining sveitarfélaganna Hrísey og 

Akureyrar. Við þá sameiningu varð leikskólinn í Hrísey einn af leikskólum 

Akureyrar (Akureyrarbær, 2007). Hann var þar með orðinn minnsti leikskólinn 

í sveitarfélaginu, ef frá er talinn leikskólinn í Grímsey sem hefur ekki sér 

húsnæði heldur samnýtir húsnæði með grunnskólanum. Í Hrísey hefur verið 

skólahald frá árinu 1906 og flokkast grunnskólinn þar sem fámennur skóli, en 

sú skilgreining gildir fyrir skóla sem hafa undir 100 börnum. Árið 2008 var 

grunnskólanum skipt í tvær deildir, grunnskóladeild og leikskóladeild 

(Hríseyjarskóli, e.d).  

Árið 2013 voru fjórir starfsmenn í Hríseyjarleikskóla en heildarstöðugildin 

voru 2,57. Af þessum starfsmönnum var tæplega helmingur með einhverja 

fagmenntun, eða 44,44%. Börn í vistun þar voru 11 talsins og þurfti ekkert 

þeirra á sérkennslu að halda. Stærð leikskólans í fermetrum er 85 m2 og 

heildarstærð lóðar er 353 m2. Leikskóladeildin starfar allt árið fyrir utan 20 

daga yfir sumarið vegna sumarleyfa. Þar er opið frá 7:45 á morgnanna til 16:00 

síðdegis (Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, 2013). 

 

6.1.4 Hlíðaból 

Hlíðaból er einkarekinn leikskóli. Hann er kristileg sjálfstæð stofnun innan 

Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri og var vígður árið 1988. Á leikskólanum eru 

tvær deildir en á hvorri þeirra er hægt að vista þrjá árganga. Það fer allt eftir 
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stöðu á biðlistum hvernig árgangarnir raðast niður. Á Hlíðabóli er lögð áhersla 

á kristilegt starf, frjálsan leik, umhverfisvernd og fleira (Hlíðaból, 2014). 

Vorið 2006 var Hlíðaból fyrsti leikskólinn á Akureyri sem fékk þann heiður að 

flagga grænfánanum. Árið 2008 fékk leikskólinn fánann í annað sinn og árið 

2010 í það þriðja. Mikil endurvinnsla fer fram á Hlíðabóli, til dæmis fara 

matarafgangar í moltukassa (Hlíðaból, 2014). 

Árið 2013 voru á Hlíðabóli 15 starfsmenn í 10,99 stöðugildum. Af þessum 15 

starfsmönnum voru 31,21% með fagmenntun. Á leikskólanum voru 45 börn í 

vistun yfir árið og þurfti fjóra tíma í viku í sérkennslu þar. Hlíðaból er 377m2 

að stærð en heildarstærð lóðar er 1.230 m2 (Hrafnhildur G. Sigurðardóttir, 

2013). 
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7 Greining á útgjöldum leikskólanna 

Í þessum kafla verður rekstrarkostnaður fjögurra leikskóla á Akureyri skoðaður 

sérstaklega. Farið verður yfir hver hann er frá tölulegu sjónarhorni og verður 

honum skipt niður hlutfallslega til að reyna að komast að því hvaða 

kostnaðarliður vegur mest í leikskólunum. Þessir leikskólar eru Naustatjörn, 

Sunnuból, Hríseyjarleikskóli og Hlíðaból. 

 

7.1 Heildarkostnaður leikskólanna 

Samkvæmt gögnum sem fengust hjá Akureyrarbæ um rekstrarkostnað 

leikskólanna kemur berlega í ljós að hann er ekki mjög fjölþættur. Hann 

samanstendur yfirleitt af húsnæðiskostnaði, launakostnaði og öðrum 

rekstrarkostnaði. Samkvæmt upplýsingum frá Skóladeild Akureyrarbæjar er 

annar rekstrarkostnaður samansafn að minni kostnaðarliðum sem ekki er gerð 

krafa um að séu betur sundurliðaðir. Inni í þessum kostnaði eru til dæmis vöru- 

og þjónustukaup, þar með talin eru til dæmis innkaup vegna mötuneyta, 

ræsting og viðhald á leikskólunum auk fleiri þátta. 

 

 

  Mynd 11 Heildarkostnaður leikskólanna 2013 
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Allir leikskólarnir sem um ræðir eru opnir frá 7:45 á morgnanna til 16:15 á 

daginn, nema Hríseyjarleikskóli sem er opinn til 16:00, en misjafnt er hversu 

margt starfsfólk er á hverjum tíma. Í töflunni hér að ofan má sjá töflu varðandi 

hvernig kostnaður skiptist niður í hverjum skóla fyrir sig.  

Það sést að launakostnaður hjá Naustatjörn er einn og sér mikið hærri en hinir 

kostnaðarliðirnir eða rúmlega 140 milljónir króna. Húsnæðiskostnaður er um 

36 milljónir og annar rekstrarkostnaður er 63 milljónir. Sunnuból er töluvert 

minni leikskóli en Naustatjörn, bæði í nemendafjölda, starfsmannafjölda og 

fermetrastærð. Rekstarkostnaðurinn ber þetta greinilega með sér þar sem 

launakostnaður þar er tæplega helmingur af launakostnaði Naustatjarnar, eða 

um 70 milljónir. Húsnæðiskostnaður Sunnubóls er tæplega 13 milljónir og 

annar rekstrarkostnaður 22,5 milljónir. Launakostnaðurinn ber höfuð og herðar 

yfir hina kostnaðarliðina eins og hjá Naustatjörn. Launakostnaður er 12 

milljónir hjá Hríseyjarleikskóla og er hann meira en helmingi hærri en annar 

kostnaður leikskólans. Húsnæðiskostnaður þar er tæplega tvær milljónir og 

annar rekstrarkostnaður um tvær milljónir. Hjá Hlíðabóli sést einnig að 

launakostnaður er umtalsvert hærri en annar kostnaður, hann er rúmar 60 

milljónir, húsnæðiskostnaður þrjár milljónir og annar rekstrarkostnaður um 4,5 

milljónir. Af þessari fyrstu athugun á kostnaði leikskólanna má álykta að 

launakostnaður sé stærsti kostnaðarliður leikskólanna á Akureyri, hvort sem 

þeir eru reknir af bænum eða einkareknir.  

 

  Tafla 2 Fjöldatölur leikskólanna 

 

 

Í þessari töflu má sjá fjölda nemenda, starfsmanna, stöðugilda og fermetra í 

húsnæði leikskólanna. Þessar tölur verða notaðar í greiningarhlutanum þegar 

kemur að því að skipta niður kostnaði á einstaka kostnaðarvalda. Naustatjörn, 

Sunnuból og Hríseyjarleikskóli eru alfarið reknir af Akureyrarbæ en Hlíðaból 

er einkarekinn leikskóli, rekinn af Hvítasunnukirkjunni. Þessar stærðir eru 

mikilvægar þegar kemur að því að meta hver er stærsti kostnaðarliðurinn og 

Naustatjörn Sunnuból Hríseyjarleikskóli Hlíðaból

Nemendur 130 56 11 45

Starfsfólk 34 18 4 15

Stöðugildi 27,74 15,52 2,25 10,99

Húsnæði m2 1008 576 85 377
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hvort hann sé sambærilegur milli leikskóla. Húsnæðistærð er til dæmis 

mikilvæg þegar kemur að því að deilda niður kostnaði á hvern fermeter, 

mikilvægt er að athuga hvort ber meiri kostnað, starfsfólk eða stöðugildi 

varðandi það hvort hægt sé að draga saman í öðru hvoru eða til að bera saman 

launakostnað í mismunandi leikskólum og sjá hver munurinn er. Fjöldi 

nemenda er notaður þegar skipta þarf niður kostnaði varðandi vöru- og 

þjónustukaup, því að líklegt er að nemendafjöldi skipti máli þegar kemur að 

því að kaupa inn hráefni eða þjónustu fyrir nemendur. 

 

7.2 Hlutfallsleg skipting kostnaðar 

Með því að skoða hlutfallslega skiptingu kostnaðar má átta sig betur á því 

hvernig staðan er hjá leikskólunum. Ekki er gott að átta sig á hver staðan er 

þegar eingöngu er hægt að skoða tölur en ekki prósentur. Fyrst sést hér mynd 

af því hvernig húsnæðiskostnaður skiptist hlutfallslega niður á hvern leikskóla 

fyrir sig.  

 

 

  Mynd 12 Hlutfallsleg skipting húsnæðiskostnðar 

 

Húsnæðiskostnaður Naustatjarnar eru um 37 milljónir eða 15% af  

heildarkostnaði. Hjá Sunnubóli er hann tæplega 13 milljónir eða 12%, hjá  

Hríseyjarleikskóla tæplega tvær milljónir eða 11% og hjá Hlíðabóli er 

húsnæðiskostnaður þrjár milljónir eða 4% af heildarkostnaði. Naustatjörn 
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greiðir hlutfallslega og tölulega mestan húsnæðiskostnað af þessum fjórum 

leikskólum. Möguleiki er á að það sé vegna þess að hann er nýjastur, vextir af 

lánum sem tekin voru við byggingu hans eru líklega hærri og þar sem hann er 

stærstur þá greiðir hann sennilega hæstu fasteignagjöldin. 

Ef litið er á hversu stórt húsnæði og lóðir leikskólanna er í fermetrum þá sést 

að Naustatjörn er bæði stærsti leikskólinn með stærstu lóðina 

 

  Tafla 3 Stærð húsnæðis og lóða leikskólanna í fermetrum 

 

 

Ef húsnæðiskostnaði er deilt niður á fermetrafjölda, hvort sem er fyrir húsnæði 

eða lóð, sannast enn frekar það sem komið hefur fram, að Naustatjörn greiðir 

mestan húsnæðiskostnað, eða rúmlega 35 þúsund á hvern fermeter húsnæðis. 

Sunnuból greiðir um 22 þúsund, Hríseyjarleikskóli 20 þúsund og Hlíðaból 

greiðir langminnst eða tæplega átta þúsund krónur. Ef húsnæðiskostnaði er 

deilt niður á hvern fermeter lóðar kemur í ljós að Naustatjörn og Sunnuból 

greiða báðir rétt um átta þúsund á hvern fermeter lóðar. Hríseyjarleikskóli 

greiðir töluvert minna eða fimm þúsund og Hlíðaból greiðir minnst, aðeins um 

tvö þúsund krónur. 

 

  Mynd 13 Húsnæðiskostnaði deilt niður á fermetrafjölda 

Stærð húsnæðis í m2 Stærð lóðar í m2

Naustatjörn 1.008                           4.480                    

Sunnuból 576                               1.610                    

Hríseyjarleikskóli 85                                 353                        

Hlíðaból 377                               1.230                    
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Líklegasta skýringin á þessu er eins og hefur komið fram að Naustatjörn var 

byggður árið 2003 og er þar af leiðandi nýjastur. Ástæðan fyrir því að Hlíðaból 

hefur svona mikið lægri húsnæðiskostnað, bæði hlutfallslega og tölulega, gæti 

verið útskýrt með því að, þar sem hann er rekinn sem sjálfseignarstofnun innan 

Hvítasunnukirkjunnar, þá séu ekki mikil gjöld af húsnæðinu þar sem að kirkjan 

sjálf á það. Athygli vekur að ef húsnæðiskostnaði er skipt niður á hvern 

fermeter lóðar þá er Sunnuból aðeins að greiða örlítið minna af lóðinni en 

Naustatjörn, þrátt fyrir að lóðin þar sé meira en helmingi minni. Ekki fundust 

neinar skýringar á þessu. Ef skoðað er hver húsnæðiskostnaður er þegar honum 

er skipt niður á það leikrými sem hvert barn hefur kemur í ljós að dýrast er að 

leika sér á Naustatjörn. 

 

  Tafla 4 Húsnæðiskostnaði skipt niður á barn 

 

 

Leikrými leikskólanna er misjafnt eins og leikskólarnir sjálfir í stærð. Hvert 

barn hefur mest pláss til að leika sér í Hrísey eða rúmlega fimm og hálfan 

fermeter. Húsnæðiskostnaður sem skapast af því svæði er um 113 þúsund. 

Ódýrast er að leika sér á Hlíðabóli og er það í samræmi við aðrar athuganir sem 

gerðar hafa verið í þessu verkefni um húsnæðiskostnað. Svipaða sögu er að 

segja ef húsnæðiskostnaði er skipt niður á hvert barn. Þar er mestur kostnaður á 

barn á Naustatjörn en minnstur á Hlíðabóli.  

 

Annar rekstrarkostnaður er heldur hærri en húsnæðiskostnaðurinn. Áður var 

búið að sýna hversu mikill hann er í milljónum talið en hvernig hann lítur út 

hlutfallslega má sjá á næstu mynd. 

 

Naustatjörn Sunnuból Hríseyjarleikskóli Hlíðaból

Húsnæði í m2
1008 576 85 377

Leikrými í m2
621 260 62 172

Leikrými á barn í m2
4,78 4,64 5,64 3,82

Húsnæðiskostnaður á m2 36.313      22.064     20.095               7.958           

Húsnæðiskostnaður á leikými barns 173.467    102.438   113.261             30.416         

Húsnæðiskostnaður á hvert barn 281.569    226.940   155.278             66.667         
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  Mynd 14 Hlutfallsleg skipting annars rekstrarkostnaðar 

 

Þarna sést að annar rekstrarkostnaður er hlutfallslega hæstur á Naustatjörn um 

63 milljónir eða 26% af heildarkostnaði. Annar kostnaður hjá Sunnubóli er 13 

milljónir eða 22%, hjá Hríseyjarleikskóla tæplega tvær milljónir eða um 15% 

og hjá Hlíðabóli er hann lægstur með fimm milljónir eða 7% af 

heildarkostnaði. Þar sem Naustatjörn er stærstur og með flesta nemendur, þá er 

eðlilegt að annar rekstrarkostnaður sé hæstur þar. Sú ályktun er dregin hér að 

vörukaup séu að mestum hluta innkaup í eldhúsi þá gefur auga leið að mest er 

keypt inn þar sem flest börn eru. Misjafnt er hversu margar deildir eru á 

leikskólunum og ef rekstrarkostnaði er skipt niður á deildir kemur í ljós 

umtalsvert dýrara er að reka hverja deild á Naustatjörn heldur en á hinum 

leikskólunum. Þar eru flestar deildir, eða fimm talsins. 

 

  Tafla 5 Annar rekstrarkostnaður á hverja deild 

 

 

Síðasti kostnaðarliðurinn sem leikskólarnir þurfa að greiða er launakostnaður. 

Sá kostnaður skiptist hlutfallslega niður eins og sést á næstu mynd.  
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  Mynd 15 Hlutfallsleg skipting launakostnaðar 

 

Launakostnaður Naustatjarnar er rúmar 142 milljónir eða 59% af 

heildarkostnaði, hjá Sunnubóli er launakostnaður 69 milljónir eða 66%, 

Hríseyjarleikskóli greiðir um 11,7 milljónir eða 74% og Hlíðaból greiðir 

tæplega 61 milljónir í laun eða 89% af heildarkostnaði. Á þessari mynd sést 

greinilega að launakostnaður ber höfuð og herðar yfir allan annan 

rekstrarkostnað leikskólanna. Naustatjörn hefur minnst hlutfall launakostnaðar 

á móti öðrum kostnaði en Hlíðaból hefur hæsta hlutfallið. Þar sem hlutfall 

launakostnaðar er 89% á Hlíðabóli má gera ráð fyrir að öðrum kostnaði sé 

haldið í algeru lágmarki með einhverjum ráðum, mögulega er hann með betri 

samninga við birgja þegar kemur að vörukaupum.  

Starfsmenn leikskólanna eru mismargir eftir leikskólum en í heildina voru þeir 

71 árið 2013.  
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  Mynd 16 Fjöldi starfsmanna leikskólanna 

 

Á Naustatjörn eru 34 starfsmenn og eru þar flestir starfsmenn af þeim 

leikskólum sem teknir eru fyrir í þessu verkefni. Starfmenn á Sunnubóli eru 18, 

þeir eru fjórir í Hríseyjarleikskóla og á Hlíðabóli eru 15 starfsmenn. Þarna 

kemur greinilega í ljós að minnsta kosti ein ástæða fyrir því að launakostnaður 

er svona mikið hærri, tölulega séð, á Naustatjörn en í hinum leikskólunum, þar 

eru meira en helmingi fleiri starfsmenn á launaskrá.  

Ef litið er á hvert hlutfall fagmenntunar er af heildarstöðugildum leikskólanna 

kemur í ljós að Naustatjörn hefur hæsta hlutfallið eða 68% en Hlíðaból hefur 

lægsta hlutfallið eða 31%. 

 

  Tafla 6 Hlutfall fag - og ófagmenntaðra starfsmanna leikskólanna 

 

 

Athygli vekur að hæst hlutfall launakostnaðar er á Hlíðabóli en þar er aftur á 

móti lægsta hlutfall fagmenntaðra starfsmanna. Þetta gefur til kynna að 

starfsmenn þar gætu verið með hærri laun en starfsmenn hinna leikskólanna, 

mögulega vegna þess að hann er einkarekinn. Ef launakostnaði er deilt niður á 

hvern starfsmann og hvert stöðugildi kemur einnig í ljós að laun eru nánast 
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jafnhá launum á Naustatjörn þrátt fyrir að vera með minna hlutfall 

fagmenntaðra starfsmanna, þetta rennir stoðum undir að launakjör séu betri í 

einkareknu leikskólunum. Vert væri að athuga það, en það verður ekki gert í 

þessu verkefni þar sem það fellur ekki innan þess viðfangsefnis sem tekið er 

fyrir hér.  

 

  Tafla 7 Launakostnaði deilt niður á starfsmenn og stöðugildi 

 

 

Hér sést að Hríseyjarleikskóli er með lægstu launin á ársgrundvelli þegar þeim 

er deilt niður. Hér er reyndar ekki tekið tillit til fagmenntunar, hér er bara jöfn 

skipting óháð menntun. En líklegt er að laun séu lægri í Hrísey af því að af 

þeim fjórum starfsmönnum sem vinna þar eru aðeins 39% af þeim með 

fagmenntun og þar af leiðandi fleiri sem eru á lægri launataxta. Hjá Naustatjörn 

eru aftur á móti, eins og áður hefur komið fram, 68% hlutfall fagmenntaðra 

starfsmanna svo eðlilegt er að laun á hvern starfsmann séu hærri þar. Munurinn 

sem er á milli launa einstaka starfsmanns og einstaka stöðugildis stafar líklega 

af því að stöðugildin í leikskólunum eru færri en starfsmennirnir. Hins vegar 

hafa leikskólarnir mjög jafnan launakostnað þegar honum er deilt niður á 

stöðugildin. Hlíðaból er þó með hæstu krónutöluna þar, og rennir það enn 

frekari stoðum undir að laun þar séu hærri en á leikskólum sem eru reknir af 

Akureyrarbæ.  

 

Þegar skoðuð er tafla sem sýnir hver heildarlaunakostnaður allra leikskólanna 

er á móti öllum öðrum rekstrarkostnaði sést greinilega að hann er mikið hærri.  

 

  Tafla 8 Heildalaunakostnaðar á móti öðrum rekstrarkostnaði 

 

 

Launakostnaði deilt niður á 

starfsmenn 4.204.671          3.827.894         2.933.191         4.113.158         

Launkostnaði deilt niður á 

stöðugildi 5.153.526          4.439.568         5.214.561         5.613.955         

Heildarlaunakostn. 

allra leikskólanna

Annar heildarkostn. 

leikskólanna

Allir fjórir leikskólarnir 285.291.037         147.069.117                   



35 
 

Heildarlaunakostnaður allra fjögurra leikskólanna eru rúmlega 285 milljónir, 

eða 66% af heildarkostnaði, en allur annar rekstrarkostnaður þeirra er aðeins 

rúmlega 147 milljónir eða 34%. Eins og fram kom í byrjun kaflans voru 

ályktanir dregnar um að launakostnaður væri í raun stærsti kostnaðarliðurinn 

þar sem hann hefur hæstur krónutöluna af öllum kostnaðarliðunum. Eftir 

skoðun og greiningu á öllum kostnaðarliðum hlutfallslega og tölulega er 

greinilega hægt að staðfesta þessa ályktun. Niðurstaðan er því sú að stærsti 

kostnaðarliður leikskóla á Akureyri er launakostnaður. 

 

Nú þegar búið er að greina hverjir eru helstu kostnaðarliðirnir hjá leikskólum á 

Akureyri er hægt að taka næsta skref í rannsókninni, það er að segja hver er 

helsti kostnaðarvaldurinn. Niðurstöður úr greiningunni hér á undan eru notaðar 

til viðmiðunar þegar breytur, sem settar eru í aðhvarfsgreiningu með 

heildarkostnaði, eru valdar. 
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8 Greining á kostnaðarvöldum leikskólanna 

Nú verða kostnaðarvaldarnir greindir og kostnaður færður upp á hvern og einn 

þeirra. Samkvæmt gögnum sem fengust frá Akureyrarbæ, ásamt niðurstöðum 

sem komu úr kaflanum hér á undan, þá koma ýmsar breytur til greina sem 

kostnaðarvaldar. Gerð verður aðhvarfsgreining á þeim til að sjá hver þeirra 

hefur mesta fylgni við heildarkostnað. Með aðhvarfsgreiningu er hægt að meta 

hversu sterkt samband er á milli tveggja breyta. Breyturnar verða settar í 

einfalda aðhvarfsgreiningu. Í niðurstöðuskrá sem kemur með 

aðhvarfsgreiningunni eru ýmsar tölur sem lesa þarf úr til að sjá hvort samband 

sé á milli breyta eða ekki og hvort fylgni sé marktæk eða ekki. Fylgibreytan í 

aðhvarfsgreiningunni er alltaf heildarkostnaður þar sem verið er að athuga 

hvernig eða hvaða líkur eru á að hann breytist með tilliti til kostnaðarvaldanna, 

sem eru þá frumbreyturnar. Allar aðhvarfsgreiningarnar eru gerðar með 

marktektarmörkum upp á 95%. 

 

Fyrsta breytan sem sett verður í aðhvarfsgreiningu með heildarkostnaði er 

fjöldi starfsmanna. Starfsmenn leikskólanna fjögurra voru 71 talsins árið 2013 

eins og áður hefur komið fram.  

 

  Tafla 9 Niðurstöðuskrá aðhvarfsgreiningar 1 

 

 

Í þessari aðhvarfsgreiningu kemur í ljós að R Square er 0,9778 og merkir það 

að fjöldi starfsmanna á leikskólunum útskýrir um það bil 97,78% af 

heildarkostnaði. F gildið er 88 og Significance F gildið er 0,01 þannig að það 

má áætla að það sé marktæk fylgni á milli fjölda starfsmanna og 

Regression Statistics

Multiple R 0,98886899

R Square 0,97786188

Adjusted R Square 0,96679282

Standard Error 17682564,66

Observations 4

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,762E+16 2,76E+16 88,34190691 0,01113101

Residual 2 6,253E+14 3,13E+14

Total 3 2,825E+16
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heildarkostnaðar. Multiple R er mjög hátt sem bendir til að fylgni sé á milli 

breytanna. Dreifirit sýnir betur þessa fylgni.  

 

 

  Mynd 17 Dreifirit aðhvarfgreiningar; starfsmenn 

 

Hér sést að línan nær vel á alla punktana, en ekki er hægt að segja að hún sé 

alveg línuleg. Hins vegar sýnir hún að sterkt samband er á milli fjölda 

starfsmanna og heildarkostnaðar.  

 

Þrátt fyrir að starfsmenn leikskólanna séu 71 talsins þá eru stöðugildin ekki 

eins mörg, eða 56,5. Það má skýra með því að ekki eru allir starfsmennirnir 

sem vinna fullan vinnudag og einnig að misjafnlega mörg stöðugildi þurfa að 

vera á hverri deild fyrir sig. Það fer eftir aldri barnanna á deildinni, fleiri 

stöðugildi þurfa að vera á deild með yngri börnum en eldri. Á næstu mynd sést 

hvernig stöðugildin skiptast niður á leikskólana 4.  
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  Mynd 18 Fjöldi stöðugilda leikskólanna 2013 

 

Á Naustatjörn eru stöðugildin 27,74, á Sunnubóli eru þau 15,52, í 

Hríseyjarleikskóla 2,57 og á Hlíðabóli 10,99. Með því að setja þessar tölur í 

aðhvarfsgreiningu má sjá að skýringarhlutfallið er 0,9734, og merkir það að 

97,34% heildarkostnaðar má útskýra með fjölda stöðugilda. F gildið er jákvætt 

og Significance F gildið er 0,01, þar af leiðandi er marktæk fylgni. 

 

  Tafla 10 Niðurstöðuskrá aðhvarfsgreiningar 2 

 

 

Með því að hafa skýringarhlutfall upp á 97,34% sést að fjöldi starfsmann hefur 

örlítið meira vægi en fjöldi stöðugilda þegar kemur að því að finna hver er 

helsti kostnaðarvaldurinn í leikskólum á Akureyri. Multiple R er hátt sem 

bendir til að fylgni sé á milli fjölda starfsmanna og heildarkostnaðar. Skoðum 

hvernig dreifirit úr þessari aðhvarfsgreiningu kemur út.  
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Regression Statistics

Multiple R 0,986624654

R Square 0,973428209

Adjusted R Square 0,960142313

Standard Error 19372483,5

Observations 4

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,75E+16 2,75E+16 73,26778988 0,013375346

Residual 2 7,506E+14 3,75E+14

Total 3 2,825E+16
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  Mynd 19 Dreifirit aðhvarfsgreiningar 4 

 

Í dreifiritinu kemur í ljós að sambandið er sterkt en þó ekki eins sterkt og milli 

fjölda starfsmanna og heildarkostnaðar. Línan snertir eingöngu einn punkt af 

fjórum og getur ekki verið talin línuleg samkvæmt því.  

 

Stærð lóðar gæti haft einhver áhrif á heildarkostnað leikskólanna. Lóðirnar eru 

misstórar eins og leikskólarnir. Naustatjörn hefur stærstu lóðina og 

Hríseyjarskóli minnstu. Skoðum hvort einhver fylgni sé á milli þessara tveggja 

breyta. 

 

  Tafla 11Niðurstöðuskrá aðhvarfsgreiningar 3 

 

 

Hér má sjá að R square er 0,991 eða 99,1%, sem þýðir að lóðastærð útskýrir 

um 99% af heildarkostnaði. Það er hæsta prósentan til þessa og miðað við hvað 

þetta er há prósenta eru hverfandi líkur á að aðrar breytur verði með hærri 
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Regression Statistics

Multiple R 0,99581182

R Square 0,99164118

Adjusted R Square 0,98746177

Standard Error 10865441,3

Observations 4

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,80114E+16 2,80114E+16 237,2682225 0,00418818

Residual 2 2,36116E+14 1,18058E+14

Total 3 2,82475E+16
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líkur. F gildi greiningarinnar eru mjög hátt, eða 237 og Significance F gildið er 

mjög lágt, eða 0,004. Multiple R er mjög hátt og ætti það að benda til þess að 

fylgni sé á milli breytanna, best er að setja þessar upplýsingar í dreifirit til að 

sjá betur hvernig fylgnin er. 

 

 

  Mynd 20 Dreifirit aðhvarfsgreiningar; lóðastærð 

 

Eðlilegt er að stærð lóðar sé stór kostnaðarvaldur, lóðirnar eru oft mjög stórar í 

fermetrum og endurnýjun og viðhald leiktækja og almenn umsjón með gróðri 

getur verið mjög kostnaðarsamt.  

 

Næsta breyta sem sett verður í aðhvarfsgreiningu með heildarkostnaði er fjöldi 

fermetra leikskólanna, það er að segja stærð leikskólanna. Leikskólarnir eru 

misstórir í fermetrum og er Naustatjörn stærstur eða 1008 fermetrar. 

Heildarfermetrafjöldi Sunnubóls er 576, Hríseyjarleikskóli er 85 fermetrar og 

Hlíðaból 377 fermetrar. Þegar þessar tölur eru settar í aðhvarsgreiningu má sjá 

að R Square er 0,9735 sem segir að um 97,35% af heildarkostnaði leikskólanna 

má útskýra með stærð húsnæðis. F gildið er jákvætt og Significance F gildið er 

undir 0,05 þannig að gera má ráð fyrir að fylgni sé marktæk milli þessara 

tveggja breyta. 
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  Tafla 12 Niðurstöðuskrá aðhvarfsgreiningar 4 

 

 

Þessar niðurstöður eru nánast nákvæmlega eins og komu út úr 

aðhvarfsgreiningu vegna stöðugilda, á þeim munar 0,01%.  

 

 

  Mynd 21 Dreifirit aðhvarfsgreiningar; fermetrafjöldi 

 

Eins og sést á þessu dreifiriti er sterkt samband á milli fermetrafjölda húsnæðis 

og heildarkostnaðar leikskólanna en þó er þetta ekki helsti kostnaðarvaldurinn 

þar sem stærð lóðar hefur meiri áhrif á heildarkostnað. Skýringin á fylgni þarna 

á milli gæti verið að fasteignagjöld og húsaleiga eru tengd fermetrafjölda og 

þau eru fastur kostnaður sem alltaf þarf að borga. Það sem gæti verið að 

minnka fylgnina í þessu er að húsnæðiskostnaðurinn hjá Hlíðabóli er mjög 

lágur miðað við annan kostnað. Þar eru sennilega minni gjöld sem þarf að 

borga af húsnæðinu og setur það skekkju í aðhvarfsgreininguna. 

 

Regression Statistics

Multiple R 0,986677449

R Square 0,973532389

Adjusted R Square 0,960298584

Standard Error 19334469,15

Observations 4

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,75E+16 2,75E+16 73,56405546 0,013322551

Residual 2 7,476E+14 3,74E+14

Total 3 2,825E+16
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Síðasta breytan sem athuguð verður er fjöldi nemenda og hvort hún hafi 

einhver áhrif á heildarkostnað leikskólanna. Nemendur við leikskólana sem 

skoðaðir eru í þessu verkefni eru 242 talsins. Flestir eru á Naustatjörn eða 130 

nemendur, á Sunnubóli eru 56 nemendur, 11 nemendur eru í Hríseyjarleikskóla 

og 45 á Hlíðabóli.  

 

 

  Mynd 22 Fjöldi nemenda í leikskólunum fjórum 2013 

 

Þegar fjöldi nemenda og heildarkostnaður leikskólanna er sett í 

aðhvarfsgreiningu í tölfræðiforritinu Excel er hægt að sjá hversu sterkt 

samband er á milli þessara tveggja breyta. Í töflunni hér fyrir neðan er hægt að 

sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar. 

 

  Tafla 13 Niðurstöðuskrá aðhvarfgreiningar 5 
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Regression Statistics

Multiple R 0,998000106

R Square 0,996004211

Adjusted R Square 0,994006317

Standard Error 7512355,618

Observations 4

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,813E+16 2,81E+16 498,5269733 0,001999894

Residual 2 1,129E+14 5,64E+13

Total 3 2,825E+16
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Út úr þessari töflu má lesa að R Square er 0,996. Það merkir að fjöldi nemenda 

útskýrir um það bil 99,6% af heildarkostnaði. Til að athuga hvort mark sé 

takandi á þessari niðurstöðu er skoðaður neðri hlutinn af töflunni. Þar eru hátt F 

gildi en mjög lágt Significance F gildi sem þýðir að fylgni milli fjölda nemenda 

og heildarkostnaðar leikskólanna séu marktækt. Multiple R er mjög hátt sem 

segir að greinileg fylgni er á milli þessara breyta. Til að glöggva sig á hvað 

þetta þýðir í raun og veru eru niðurstöðurnar settar inn í dreifirit. Með því er 

hægt að sjá betur hvort og hvaða samband er á milli breytanna eða ekki, og þá 

hversu sterkt það er.  

 

 

  Mynd 23 Dreifirit aðhvarfsgreiningar; nemendur 

 

Á þessari mynd kemur berlega í ljós hversu sterkt sambandið er á milli fjölda 

nemenda og heildarkostnaðar. Punktarnir í ritinu tákna fjölda nemenda og línan 

sem gengur í gegnum þá sýnir sambandið. Ef línan gengur nokkuð beint í 

gegnum alla punktana þá er mjög sterkt samband á milli breytanna sem um 

ræðir. Í dreifiritinu hér að ofan sést greinilega að mjög sterkt samband er á 

milli fjölda nemenda og heildarkostnaðar þar sem línan snertir 3 punkta af 4. 

Segja má að sambandið sé nánast alveg línulegt.  

 

Ekki er hægt að segja að mikill munur sé á fylgni þessara fimm breyta og 

heildarkostnaðar. Allar geta þær útskýrt yfir 95% af heildarkostnaði. Það eitt 

og sér sýnir að kostnaðaráætlunirnar hjá Akureyrarbæ eru afar áreiðanlegar og 
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vel skipulagðar. Ein breyta hefur þó örlítið forskot á hinar, það er fjöldi 

nemenda. Sá kostnaðarvaldur getur útskýrt 99,6% af heildarkostnaði 

leikskólanna. Það gæti stafað af því að því fleiri nemendur sem leikskólarnir 

hafa því stærra húsnæði þurfa þeir, og þá er meiri rekstrarkostnaður við það. 

Innkaupakostnaður eykst líka í samræmi við hversu margir nemendur eru í 

leikskólanum, fleiri börn þurfa meira að borða og meiri þjónustu af öllu tagi og 

fleira starfsfólk þarf að vera þar sem fleiri börn eru. 
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9 Umræður 

Leikskólarnir fjórir sem um ræðir í verkefninu eru allir misjafnlega stórir, bæði 

hvað varðar nemendur, starfsfólk eða fermetrarfjölda. Einn þeirra er 

einkarekinn af Hvítasunnukirkjunni en það virðist ekki skipta höfuðmáli þegar 

kemur að því að finna helsta kostnaðarvaldinn. Launakostnaður ber höfuð og 

herðar yfir allan annan kostnað sem við kemur leikskólunum. Þegar skoðuð er 

skipting á fagmenntuðu og ófagmenntuðu starfsfólki kom í ljós að hæsta 

hlutfall fagmenntaðra starfsmanna er á Naustatjörn en lægsta hlutfallið á 

Hlíðabóli. Þetta er merkilegt þar sem launakostnaður er hlutfallslega hærri hjá 

Hlíðabóli en Naustatjörn. Gaman væri að athuga af hverju þetta stafar, gæti 

mögulega verið að starfsfólk Hlíðabóls væri með hærri laun en starfsfólk 

Naustatjarnar þar sem hann er einkarekinn. Svona hátt hlutfall gæti einnig 

stafað af því að allur annar kostnaður hjá Hlíðabóli virðist vera í algeru 

lágmarki.  

 

Á Hlíðabóli er lægsta hlutfall húsnæðiskostnaðar. Mögulega vegna þess að 

leikskólinn er rekinn sem sjálfstæð deild innan Hvítasunnukirkjunnar, og þar 

sem kirkjan á húsnæðið líklegast sjálf, þá þarf leikskólinn ekki að greiða eins 

mikið í húsnæðiskostnað og hinir leikskólarnir. Hæsta hlutfall 

húsnæðiskostnaðar er aftur á móti hjá Naustatjörn. Líklegasta skýringin á því er 

að hann er stærstur í fermetrum talið og fasteignagjöld, leiga og annar 

húsnæðiskostnaður er yfirleitt tengdur við fermetrafjölda. Styst er síðan 

Naustatjörn var byggður, eða árið 2003, og þá hafa líklega verið tekin há lán til 

að fjármagna bygginguna, og gera má ráð fyrir að vextir af þeim séu töluvert 

miklir. Þótt að Hríseyjarleikskóli sé tæknilega séð nýjastur, þar sem hann var 

opnaður árið 2008, þá er ekki hægt að bera hann saman við Naustatjörn sem er 

byggður 2003. Hríseyjarskóli var árið 2008 opnaður sem deild í 

grunnskólanum, þeir voru semsagt sameinaðir í einu húsi, þar af leiðandi 

þurftir ekki að taka stór lán við uppbyggingu hans eins og hjá Naustatjörn. 

Þegar húsnæðiskostnaði er svo skipt niður á fermetra húsnæðis kemur í ljós að 

Naustatjörn er að greiða töluvert mikið meira á hvern fermeter en hinir 

leikskólarnir, þetta gefur einnig til kynna að hærri og nýrri lán hvíli á 

Naustatjörn en öðrum leikskólum. 



46 
 

Annar rekstarkostnaður leikskólanna þriggja sem eru reknir af Akureyrarbæ er 

í samræmi við stærðina á þeim. Naustatjörn er með hlutfallslega mestan 

kostnað, enda er hann stærstur og Hríseyjarleikskóli með minnstan þar sem 

hann er minnstur. Aftur verða leiddar líkur að því að annar rekstrarkostnaður 

Hlíðabóls sé eins lítill og hann er vegna þess að hann er einkarekinn. Möguleiki 

er á að hann sé með betri samninga við birgja en Akureyrarbær, eða að hann 

hafi hreinlega einhverja aðra birgja. Ef öðrum rekstarkostnaði er deilt niður á 

hverja deild innan leikskólanna fyrir sig kemur í ljós að Hlíðaból er að greiða 

minnst í annan rekstarkostnað. Til að mynda hefur hann tvær deildir og er að 

greiða rúmlega tvær milljónir fyrir hverja deild. Hríseyjarleikskóli er með eina 

deild og greiðir fyrir það rúmlega tvær milljónir í annan rekstrarkostnað eins og 

Hlíðaból. Munurinn er bara sá að á Hlíðabóli eru 45 nemendur en í Hrísey eru 

aðeins 11 nemendur. Þetta bendir aftur til þess að Hlíðaból sé með betri 

samninga, en Akureyrarbær, við einhverja birgja eða þjónustufyrirtæki.  

 

Þegar aðhvarfsgreiningin er skoðuð kemur í ljós að það er fjöldi nemenda sem 

er helsti kostnaðavaldurinn. Það er eðlilegt þar sem húsnæðisstærð hlýtur að 

fara eftir því hversu margir nemendur eru og því fleiri nemendur því meiri 

húsnæðiskostnaður. Nýting húsnæðis fer líka eftir fjölda nemenda, meiri nýting 

hlýtur að vera eftir því sem þeir eru fleiri. Ef nemendur eru fleiri eykst líka 

innkaupakostnaður, þar sem fleiri börn borða meiri mat, og ef það þarf að 

kaupa einhverja utanaðkomandi þjónustu hlýtur hún að aukast í samræmi við 

barnafjölda. Fleira starfsfólk þarf að vera ef nemendurnir eru fleiri, þar sem 

hver nemandi hefur visst barngildi og reglur eru um það hvað starfsmaður getur 

tekið að sér mörg barngildi. Þrátt fyrir að fjöldi nemenda hafi verið með hæstu 

prósentutöluna fyrir fylgni við heildarkostnað voru hinir fjórir 

kostnaðarvaldarnir ekki langt undan. Allir voru þeir með yfir 90% fylgni.  

 

Ekki er hægt að leggja fram margar tillögur til lækkunar kostnaðar við 

leikskólana á Akureyri. Leikskólarnir fylgja skipulagi frá Akureyrarbæ og eru 

allir inni í afar skipulagðri fjárhags- og kostnaðaráætlun. Fjárframlög hafa 

dregist saman til leikskólanna á síðustu árum og ekki er mikið svigrúm til að 

beygja frá kostnaðaráætlun. Allir kostnaðarliðirnir eru skipulagðir í 

kostnaðaráætlun með tilliti til veikinda, breytinga og hvers konar uppákoma 



47 
 

sem hafa sýnt sig í gegnum tíðina. Ekki er hægt að fækka starfsfólki þar sem 

það helst í hendur við að fækka nemendum. Það er ekki raunhæft þar sem allir 

leikskólar Akureyrarbæjar eru fullsetnir og oft komast færri að en vilja. 

 

Annan kostnað sem samanstendur af vörukaupum, þjónustukaupum og fleiru er 

möguleiki að lækka. Líklegt er að Akureyrarbær sé með samninga við birgja og 

fá allt hráefni í eldhús á lægra verði en ella. Vert væri að kanna hvort hægt væri 

að fá ný tilboð frá birgjum, þó svo að það hefði sennilega óveruleg áhrif á 

heildarkostnaðinn.  

 

Allir leikskólarnir endurvinna allt sem til fellur á leikskólunum og nýta hvert 

blað sem til er, og því er ólíklegt að hægt sé að draga saman í efniskostnaði. 

Margir leikskólar hafa biðlað til foreldra um að koma með alls konar efni í 

leikskólana sem hægt er að föndra úr af því að svo mikið hefur verið dregið 

saman í fjárframlögum til leikskólanna vegna vörukaupa.  

Niðurstaðan er því sú að launakostnaður er helsti kostnaðarliðurinn og hann er 

líklega ekki hægt að lækka. Fjöldi nemenda er stærsti kostnaðarvaldurinn og 

lítið er hægt að gera til að draga úr þeim fjölda þar sem umframeftirspurn er 

eftir leikskólaplássum á Akureyri. 

 

Þar sem að þessi rannsókn er frekar smá í sniðum er möguleiki á að niðurstöður 

hennar haldi ekki fullkomlega ef rekstrarkostnaður allra leikskóla 

Akureyrarbæjar yrði skoðaður með aðhvarfsgreiningu. Alltaf er einhver hætta á 

að litlar rannsóknir gefi ekki fyllilega rétta mynd af heildinni. Þar sem 

kostnaðaáætlun leikskólanna er mjög svipuð milli ára, og mjög sjaldgæft er að 

stórvægilegar breytingar séu gerðar á áætluninni, eru meiri líkur á að 

rannsóknin sé marktæk.  
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10 Niðurstöður 

Engu virðist skipta hvort leikskólarnir séu stórir eða smáir, þar sem stærsti 

leikskólinn og sá minnsti voru teknir fyrir í rannsókninni. Launakostnaðurinn 

var stærstur hjá þeim báðum hvort sem er tölulega eða hlutfallslega. 

Niðurstaðan fyrir spurninguna hver er stærsti kostnaðarliðurinn hjá leikskólum 

á Akureyri er því sú að launakostnaður ber höfuð og herðar yfir allan annan 

kostnað sem leikskólarnir þurfa að greiða. Hann er 66% af heildarkostnaði 

leikskólanna. 

 

Í rannsókninni er farið yfir hver heildarkostnaður fjögurra leikskóla á Akureyri 

var árið 2013. Það eru leikskólarnir Naustatjörn, Sunnuból, Hríseyjarleikskóli 

og Hlíðaból. Naustatjörn greiðir 140 milljónir í launakostnað á ársgrundvelli, 

Sunnuból 70 milljónir, Hríseyjarleikskóli greiðir 12 milljónir og Hlíðaból 60 

milljónir. Annar rekstrarkostnaður er lægri en launakostnaður í tölulegu 

samhengi. Þessar upplýsingar gefa til kynna að launakostnaður sé stærsti 

kostnaðarliðurinn en ekki er hægt að alhæfa um það fyrr en búið er að skoða 

hvernig heildarkostnaður skiptist hlutfallslega. 

 

Ef húsnæðiskostnaður er skoðaður hlutfallslega sést að hlutfall hans er allt frá 

4% af heildarkostnaði upp í 15%. Hæsta hlutfallið er á Naustatjörn en lægsta á 

Hlíðabóli. Ef húsnæðiskostnaði er deilt niður á fermetrafjölda leikskólanna sést 

enn fremur að Naustatjörn er að greiða hæstu krónutöluna fyrir hvern fermeter, 

hvort sem er inni eða úti. Leiða má líkur að því að Naustatjörn beri mestan 

húsnæðiskostnað vegna þess að hann er nýjastur af þeim leikskólum sem teknir 

eru fyrir. Það er líklegt að við byggingu hans hafi þurft að taka stór lán og af 

þeim séu miklir vextir. Fasteignagjöld eru sennilega frekar há þar sem 

Naustatjörn er stærstur í fermetrum. Það rennir svo frekari stoðum undir þessa 

kenningu að Naustatjörn greiðir mest á hvern fermeter. Hlíðaból greiðir minnst 

fyrir húsnæði. Það gæti verið skýrt með því að hann er sjálfseignarstofnun sem 

rekin er innan Hvítasunnukirkjunnar og er í húsnæði kirkjunnar. 

 

Annar rekstrarkostnaður leikskólanna skiptist hlutfallslega niður allt frá 7% hjá 

Hlíðabóli upp í 26% hjá Naustatjörn. Þarna er frekar mikill munur en mikill 
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munur er einnig á fjölda nemenda við þessa leikskóla, 45 hjá Hlíðabóli en 130 

á Naustatjörn, og er það talin helsta skýringin á þessum mun. Þar sem annar 

rekstarkostnaður samanstendur af vöru- og þjónustukaupum auk fleiri þátta, er 

ástæða til að halda að þar sem eru fleiri börn þar þurfi að kaupa meira inn, 

hvort sem er af vöru eða þjónustu. Naustatjörn er einnig stærri svo að lengri 

tíma tekur að ræsta skólann og þar af leiðandi kostar það meira. Ef öðrum 

rekstrarkostnaði er skipt tölulega niður á deildir leikskólanna kemur í ljós að 

Naustatjörn greiðir mestan kostnað fyrir hverja deild, þó eru flestar deildir þar, 

eða fimm talsins. Nánast sami kostnaður er á deildum Hríseyjarleikskóla og 

Hlíðabóls þrátt fyrir að einungis ein deild sé í Hrísey en tvær á Hlíðabóli.  

 

Síðasti kostnaðarliðurinn sem var skoðaður hlutfallslega var launakostnaður. 

Hann er allt frá 59% af heildarkostnaði hjá Naustatjörn upp í 89% hjá 

Hlíðabóli. Ef fagmenntun er skoðuð í samhengi við launakostnað eru líkur á að 

starfsmenn Hlíðabóls séu með hærri laun en starfsmenn hinna leikskólanna. 

Hlíðaból er með lægst hlutfall fagmenntaðra starfsmanna en hæsta hlutfall 

launakostnaðar. Til að athuga þetta var launakostnaði skipt niður á starfsmenn 

tölulega og kom þá í ljós að Naustatjörn og Hlíðaból eru með nánast sömu 

krónutölu í launakostnað á starfsmann á ársgrundvelli. Þetta rennir stoðum 

undir þá hugmynd að Hlíðaból, sem er einkarekinn, greiði hærri laun. Þrátt 

fyrir að einungis hafi verið teknir fyrir fjórir leikskólar af þeim þrettán sem 

Akureyrarbær rekur þá er greinilegt að launakostnaður er stærsti 

kostnaðarliðurinn.  

 

Helsti kostnaðarvaldur leikskólanna á Akureyri er fjöldi nemenda við 

leikskólana. Rúmlega 99% kostnaðar getur verið útskýrður með breytunni 

fjöldi nemenda. Aðhvarfsgreining var gerð til að finna út hver helsti 

kostnaðarvaldurinn er. Í aðhvarfsgreiningunni var heildarkostnaður notaður 

sem fylgibreyta og fylgni annarra breyta við hann skoðuð. Allar breyturnar sem 

fundust í gögnum frá Akureyrarbæ og gátu mögulega haft áhrif á 

heildarkostnaðinn voru settar í einfalda aðhvarfsgreiningu ásamt 

heildarkostnaði leikskólanna fjögurra. Þetta var þó gert með tilliti til 

niðurstaðna úr kafla sjö þar sem kostnaður var greindur. Með 

aðhvarfsgreiningu er hægt að skera úr um það hversu mikil fylgni eða samband 
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er á milli kostnaðarvalda og heildarkostnaðar. Þessar breytur voru fjöldi 

starfsmanna , fjöldi stöðugilda , fjöldi fermetra lóðar, fjöldi fermetra húsnæðis 

og fjöldi nemenda. Marktæk fylgni var á milli allra breytanna sem teknar voru 

fyrir og heildarkostnaðar. Fyrsta breytan sem skoðuð var var fjöldi 

starfsmanna. Þeir voru 71 talsins árið 2013. Fjöldi starfmanna getur útskýrt um 

97,78% af heildarkostnaði, sem þýðir að ansi sterkt samband er þarna á milli. 

Næsta breyta sem var skoðuð var fjöldi stöðugilda. Hún getur útskýrt 97,34% 

af heildarkostnaði og er það heldur minni fylgni en hjá fjölda starfsmanna. 

Þriðja breytan sem var skoðuð var lóðastærð í fermetrum, hún getur útskýrt um 

99% sem er mjög hátt hlutfall. Fjórða breytan var fermetrar húsnæðis, hún 

getur útskýrt 97,34% af heildarkostnaði sem er svipað og hjá fjölda 

starfsmanna og fjölda stöðugilda. Síðasta breytan sem var tekin fyrir var fjöldi 

nemenda. Þar kom í ljós að fjöldi nemenda getur útskýrt um 99,6% af 

heildarkostnaði leikskólanna.  

 

  



51 
 

11 Heimildaskrá 

11.1 Ritaðar heimildir 

Benedict, A. og Elliott, B. 2008. Financial accountin : an introduction. 

England: Prentice Hall. 

Bjørnenak, T. 1997. Conventional wisdom and costing practices. Management 

Accounting Research 8. [Rafræn útgáfa]. 

Chatfield, M. 1971. The Origins of Cost Accounting. Management Accounting. 

[Rafræn útgáfa]. 

Collis J. og Hussey R. 2009. Business research : a practical guide for 

undergraduate and postgraduate students. (3 útgáfa). New York: Palgrave 

Macmillan.  

Edwards, J.R. 1989. A History Of Financial Accounting. [Rafræn útgáfa]. 

Field, A. 2009. Discovering statistics using SPSS. (3 útgáfa). [Rafræn útgáfa]. 

Horngren, C. T., Datar, S. M. og Rajan, M. V. 2012. Cost Accounting A 

Managerial Emphasis. (14.útgáfa). Bandaríkin: Prentice Hall  

Hrafnhildur G. Sigurðardóttir. 2013. Lykiltölur um leikskólastarf á Akureyri 

árið 2013. Óútgefin gögn. 

Montgomery, D. C. og Peck, E. A. 1992. Introduction to linear regression 

analysis. (2. útgáfa). New York: Wiley. 

Ryan, T. P. 1997. Modern Regression Methods. New York: Wiley. 

Seal, W., Garrison, R. H. og Noreen, E. W. 2008. Management accounting. (3. 

útgáfa). London: McGraw-Hill.  

Shank, J. K. og Govindarajan, V. 1993. Strategic Cost Management. New 

York: The Free Press. 

Sigríður Halldórsdóttir. (Ritstjóri). 2013. Handbók í aðferðafræði rannsókna. 

Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D. og Kieso, D. E. 2012. Accounting princeples. 

(10. útgáfa). Hoboken, N.J. : John Wiley & sons. 

Wild, J. J., Subramanyam, K.R. og Halsey, R. F. 2007. Financial statement 

analysis. (10. útgáfa). Boston: McGraw-Hill. 

  



52 
 

11.2 Rafrænar heimildir 

Akureyrarbær. E.d. Leikskólinn Sunnuból. Sótt 24. febrúar 2014 af 

http://www.akureyri.is/is/moya/page/leikskolinn-sunnubol. 

Akureyrabær. E.d. Sótt 5. maí 2014 af 

http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/frettir/sameining-akureyrar-og-

hriseyjar-samthykkt. 

Hagstofa íslands. 2014. Mannfjöldi. Sótt 18. apríl 2014 af  

http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Sveitarfelog. 

Hjallastefnan. E.d. Fræðsluvefur. Sótt 25. febrúar 2014 af 

http://www.hjalli.is/fraedsla/. 

Hlíðaból. 2014. Sótt 25. febrúar af http://www.hlidabol.is/. 

Hlíðaból. 2014. Grænfáninn. Sótt 25. febrúar af 

http://www.hlidabol.is/index.php/component/content/article/40-box-lina-

2/103-graenfaninn. 

Hríseyjarskóli. E.d. Sótt 5. maí 2014 af http://www.hriseyjarskoli.is/um-

skoacutelann.html. 

Lög um ársreikninga nr. 3/2006. Sótt 9. maí 2014 af vef Alþingis 

http://www.althingi.is/lagas/140b/2006003.html. 

Lög um bókhald nr. 145/1994. Sótt 25. mars 2014 af vef Alþingis 

http://www.althingi.is/lagas/143a/1994145.html. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008. Sótt 25. mars 2014 af vef Alþingis 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011. Aðalnámsskrá leikskóla. Sótt 25. 

mars af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/adalnamskra-leikskola/.  

Naustatjörn. 2012. Ársskýrsla 1. september 2011 - 31. ágúst 2012. Sótt 24. 

febrúar 2014 af 

http://naustatjorn.akureyri.is/grunnur/arskyrslur%20skola/arsskyrsla%20

oktober%202012.pdf. 

Samband íslenskra sveitarfélaga. 2013. Skólaskýrsla 2013. Sótt 18. apríl 2014 

af http://www.samband.is/media/skolaskyrsla/Skolaskyrsla2013.pdf. 

Stjórnarráð Íslands. 1995. Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995. Sótt 

15. maí 2014 af 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/225-1995. 

  



53 
 

11.3 Myndir 

Mynd 1. Leirtafla frá Babýlóníu. Sótt 9. apríl 2014 af 

http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/bab.htm.  

Mynd 2. Medici fjölskyldan. Sótt 9. apríl 2014 af 

https://www.walkaboutflorence.com/articles/meet-medici 

Mynd 5. Trond Bjørnenak. Sótt 25. mars 2014 af 

https://www.nhh.no/en/research-faculty/department-of-accounting--

auditing-and-law/rrr/cv/bj%C3%B8rnenak--trond.aspx 


